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SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE  •  INBYT •  OPTIKSTUDIO ŠVARC •  MAURICE WARD GROUP 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS •  DYBS Plzeň  

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
 
VELEÚSPĚŠNÝ VÍKEND : VYHRÁLI  NEJEN  EXTRALIGOVÍ. ÚSPĚŠNÁ BYLA I MLÁDEŽ 
Muži A pokračují v dobrých výkonech. 

Muži A: HC Slavia Hradec Králové - TJ Plzeň Litice 0:7 (0:2). Branky: 2x Sochor, Gerlický, Nicklas, Bárta, Karnold a 

Uhlíř.  

Od úvodu utkání jsme měli převahu. Drželi míč, pronikali do soupeřova kruhu. Tam naše útoky končily nepřesnostmi 

nebo nedůrazem. I tak jsme se 2x prosadili brankou ze hry. Hosté byli nebezpeční především v úvodu utkání. 

Několikrát se jim podařilo rychlým protiútokem zaskočit naši obranu. V průběhu poločasu se nám podařilo tyto 

nedostatky odstranit. Ve druhém poločasu jsme se v útoku prosazovali více. Utkání se zlomilo po naší čtvrté brance a 

vyloučení jednoho hráče soupeře. Následovaly další branky a během 10 minut jsme skórovali celkem 4x.,,,,,,, 

Utkání hodnotí útočník týmu Michal Bárta:  

Myslím, že jsme dnes hráli zodpovědně a utkání zvládli i pře to, že jsme v minulém utkání přišli o kapitána Jakuba 

Koryťáka. Jakuba  jsme dokázali nahradit, ve středu pole dobře zahrál Adam Uhlíř. I přes pomalejší rozjezd jsme 

nakonec uspěli. Utkání definitivně rozhodlo vyloučení soupeře, přesilovku jsme ihned využili. 

M. Soukup: Toto utkání jsme až na úvodních několik minut , kdy nám soupeř zatápěl rychlými útoky po křídlech, 

zvládli s přehledem. Neinkasovali jsme ve druhém utkání po sobě. Daří se nám i v útoku. O naše branky se dnes 

postaralo 6 různých hráčů. Je škoda, že pro nás podzimní část končí. Po nepovedeném úvodu jsme se dostali do 

tempa, hráči hrají s chutí a nasazením. To přineslo dobré výsledky. 

 



 

Bohemians Praha : TJ Plzeň Litice B  4:4 (1:2) Góly hostí : Dolejš 2x, Hofman,Vychron. 
 
Bohemka,hrající bez své velké opory Peřinky,který však velmi dobře dirigoval hru ze 
střídačky, na nás vyrukovala velkým tlakem. Na tento jev jsem si již však zvykli. Skoro 
každý soupeř do nás od začátku "buší",ale pokud se jim nepodaří vstřelit gól,tlak většinou 
po 10-15 minutách opadne. Dnes ale soupeř branku vstřelil po nesmyslně vymyšlené"úmyslné" 
noze v kruhu. My jsme stejné šance nevyužili a soupeř trestal znovu. Do poločasu stačil 
snížit do prázdné brány mladý Hofman.  V druhé půli pokračovala nátlaková hra Bohemky a 
zvýšení na 3:1. Museli jsme začít hrát víc ofenzivně a změna rozestavení a hra na 3 
útočníky se vyplatila. Během tří minut jsme vyrovnali !  Jenže soupeř odpověděl opět 
vedoucí brankou7 minut před koncem.  Už jsme se pomalu s bodovým ziskem loučili,ale duo 
Dvořák-Dolejš zařídilo rychlou rozehrou,centrem do kruhu a jemnou tečí dělbu bodů. Ihned 
poté špatně pískající rozhod čí duel ukončili.   Dnes si zaslouží pochvalu brankář 
Vokurka,který se zaskvěl mnoha parádními zásahy. 
 
sestava : 
Vokurka,Hofrichter,Brada,Strejc,Vozár,Levý,Vychron,Dolejš,Homolka,Heger,Hofman,Míka,Dvořák 
Jenda.Oba zápasy se hráli 14.X. 
 

BOHEMIANS – LITICE 3:4 /1:0/ extraliga žen 14.X. 
 
góly: Adéla Jelenová 2, Nikola Keberdlová a Lucie Duchková 
 
hrály:  v  bráně  Wittmannová,  dále Bendová, V.Doležalová, Dolívková, Duchková,  
Jelenová, Keberdlová, Kožíšková, Křivanová, Levá, Průchová, Špinlerová, Tomanová, Tušlová 
a Vyletová 
 
První  poločas  byl  celkem  vyrovnaný,  nejspíš  proto,  že  jsme  se přizpůsobily  tempu  
hry zkušenějších soupeřek. Měly jsme sice možnost rozehrávat  více  trestných  rohů než 
domácí tým, ale právě jen hráčky Bohemians  se  mohly  do  poločasu radovat z proměněné 
šance. Do druhé poloviny  jsme  nastoupily  s  odhodláním  porvat  se  o poslední body 
podzimu,  ale  dařilo  se  nám  vždy  jen  dorovnat skóre. Až poslední možná  standardní 
situace zápasu, dohrávaný trestný roh, nám pomohla k zisku všech tří bodů.Ríša. 
 

LITICE – PRAGA 4:3/3:3/liga st.žákyň 14.X. 

Góly: Průchová, Sýkorová, Sussová, Klementová 

Dále hrály: Kaslová, Lhotáková, Augustinová, Duchková, Veselá, Rutová, Bendová, Kudrnová, Bystřická, 

Cislerová a brankářka Linková 

Za krásného podzimního počasí jsme doma přivítali Pragovku. Hned od počátku se zdálo, že věková a 

výšková převaha soupeřek bude opět rozhodovat, ale naše děvčata se do zápasu pustila s velkou vervou. Hra 

se přelévala a góly padaly na obou stranách. Po poločase se šlo do šaten za stavu 3:3. Ve druhé půli se naše 

holky ujaly vedení a další naše šance kryla střídající brankářka Pragy. Soupeřky přidávaly na tempu a na 

důrazu, ale naše holky bojovaly jako dračice. V bráně čarovala Anička a v infarktovém závěru vychytala 2 

trestné rohy soupeřek. Poděkování za bojovnost patří všem v čele opět s Aničkou. Velké díky patří i 

domácím fanouškům a rodičům v čele s Karči babičkou. Příští sobotu přivítáme doma od 14ti hodin 

Hostivař, které máme co vracet z předchozího zápasu. Přijďte naše děvčata opět podpořit. Díky. Car 

KADAŇ – LITICE 3:10/2:2/ liga st.žáků 14.X. 
Góly: Svoboda 3x,Šesták 2x,Kačírek 2x,Malát,Homolka, Batík  
 
Sestava: Bílek, Dudák, Šesták, Valenta D.,Valenta T.,Beran, Poupa, Kačírek, Batík, 
Homolka, Barcal, Šimek, Malát, Svoboda, Březina, Hudec 
Zápas dvou rozdílných poločasů.V prvním jsme prohrávali 2:0, do poločasu jsme vyrovnali 
ale se štěstím. Ale v druhém to byla zborka- rozborka. Najednou nám vycházela kombinace, 
útočení i obrana a výsledkem byla výhra v druhém poločase 8:1!!!Ale poločas je málo. Na 
silné soupeře to nestačí. Jinak za druhý poločas patří klukům uznání. VRKY  



 

 

Litice A – Kbely  3:1    liga ml.žáků 15.X. 

Ota Gerlický 2, Domča Purkart  

Litice A – Bohemians  3:1 

Domča Purkart, Tomáš Lukeš, Vojta Svoboda 

Ani jeden z našich zápasů nebyl příliš pohledný. První zápas začal rychlým gólem, bohužel to bylo na dlouho 

vše a začalo naše klasické pálení jedné šance za druhou. Ve druhém zápase to bylo něco podobného, tam 

ještě Vojta neproměnil penaltu, což je v posledních zápasech normální. Kluci byli zbrklí. Na každý gól 

potřebujeme aspoň deset šancí,. Takže je stále, co zlepšovat. 

Sestava:  Jirka Čevený, Vojta Svoboda, Dominik Purkart, Lukáš Hofman, Ota Gerlický, Bolek Škaloud, Víťa 

Barcal, Tomáš Lukeš, Jan Čulík .Saša 

Litice B - Olomouc 2:2 (0:1)  liga ml.žáků sk.A 

Góly: Žítková A., Hofman M.  

Litice B - Hradec Králové 0:3 (0:1) 

Hráli: Linková A., Duchková J., Polanský O., Brejchová D., Rut Z., Šimek V., Nágr D., Nágr T., Sladovníková K., Hofman 

M., Žítková A., Poupa J., Keberdlová T.  

V prvních podzimních odvetách jsme odehráli dvě vyrovnaná utkání. Protože jsme však tentokrát nebyli tolik důrazní 

a soustředění, stačilo to pouze na jeden bod za remízu.  

Ne všichni jsme také schopni zvládnout veškeré technické dovednosti, stále máme v tréninku na čem pracovat. 

Naopak pozitivní fakt je, že pokud proti nám nestojí výrazně starší soupeř, dokážeme hrát i na jeho polovině, a 

například počet rohů vybojovaných v soupeřově kruhu každým zápasem narůstá. Libor.  

HOSTIVAŘ – turnaj přípravek 15.X.  

LITICE A :Hráli: Anna Prokýšková, David Čása, Martin Houška, Aneta Paroubková, Viktor Švec, Kuba Reiser, Tonda 

Reischig, Nela Samešová, Tereza Kudrnová – gólmanka 

Litice A – Bolevec               1:3 

Litice A – Bohemians         6:1 

Litice A – Rakovník A          3:0 

Litice A – Praga A               2:1 

Litice A – Hostivař A            0:1 

O umístění:   Litice A – Praga B                 3:1 

Góly: Martin Houška 4x Aneta Paroubková 3x, David Čása 3x, Tonda Reischig 2x, Anna Prokýšková 2x, Kuba Reiser 1x 

Nejužitečnější hráčka: David Čása 



  

Litice B: 

Hráli: Ondřej Veselý, Miroslav Březina, Vojtěch Babják, Filip Zimla, Michal Smeták, Miroslav Vavřina, Lukáš Porner, 

Tonda Špalek, Jan Kordík - gólman   

Litice B – Rakovník B        4:1 

Litice B – Kadaň                2:0 

Litice B – Praga B             2:1 

Litice B – Hostivař B         0:3 

O umístění:   Litice B – Hostivař A         0:2 

 Góly: Ondřej Veselý 2x, Vojtěch Babják 1x, Filip Zimla 3x, Lukáš Porner 2x   

Nejužitečnější hráč: Filip Zimla  

 Litice B na 4. místě a Litice A na 5. místě. Honza. 

V pátek 13.X. jsme se utkali s přáteli z Kolince ve florbalu.Příště podám zprávu. 

V sobotu 14.X.jsme spolu oslavili 70 tiny našeho bývalého hráče a trenéra Bohouše Opavy.Sešla se skoro celá stará 

garda.Hezky jsme si poklábosili a spolu zabékali.Bylo to příjemné.Doufám, že se sejdem znova v prosinci na 

Kuzmových osmdesátinách. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: O víkendu jedou veteráni do Šenkvic 

SO  21.X. v 16 hraje B tým s Pragou,st.žákyně ve 14 s Hostivaří,st.žáci na Presidentu,benžata doma v 9 

NE 22.X. dorci na Slavii, ml.žáci v Mnichovicích a ve Kbelích, přípravky doma v 10 

 


