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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
PRVNÍ BODY ŽEN V EXTRALIZE!A MUŽI „A“ ZÍSKALI ČTYŘI ! 
 
LITICE – HOSTIVAŘ 5:4/2:1/ 

góly: Pažitková 5x 

Litické ženy si připsaly historicky vůbec první body z extraligy a to hned tři, když porazily pražskou Hostivař. Utkání 

pro nás nezačalo vůbec dobře. V podstatě ihned z rozehry jsme naší nepozorností soupeře pustili do kruhu a byla z 

toho první branka. Holkám poté chvíli trvalo, než se z toho oklepaly, ale po 2-3 minutách byly zpět v zápase a bylo 

opět o co hrát. Naše důkladná obrana podporovala brejkové situace, ale i z rozehrávek se nám dařilo překonávat 

napadající soupeřky, což vedlo k uvolnění prostoru na kruhu, kde si z jednou ze šancí výborně poradila Pažitková, 

která v 7. minutě vyrovnala. Tímto způsobem se vyvíjel v podstatě celý první poločas. Deset vteřin před koncem 

prvního dějství zvýšila Pažitková na 2:1. Nástup do druhého poločasu byl pro nás stejný, jako do prvního. Lehké dvě 

chyby (21. a 22. minuta) a my jsme opět o branku prohrávali. Naštěstí v útočném kruhu si dvakrát poradila Bára 

Pažitková, která dvěmi slepenými góly otočila na 4:3. Když pak v 35. minutě zvýšila již na 5:3, vypadalo to, že je 

rozhodnuto. Hostivař se pochopitelně nevzdala a hrou v 6 v poli se snažili manko dohnat. Byl z toho gól v 37. minutě. 

Když pak 7s před koncem nastřeila Hostivař tyč, můžeme mluvit i o troše štěstí. Nicméně odmakaný zápas od všech 

hráček, největší pochvala patří pak střelkyni Pažitkové! 

LITICE – SLAVIA 1:5/1:4/  

gól: Duchková L. 

 

 



 

 

V druhém zápase jsme se již podruhé v sezoně utkali s úřadujícím mistrem - Slavií. Pokud bych měl tyto dva zápasy 

srovnat (první skončil 8:1 pro Slavii), tak mohu říci, že se nám podařilo velice se zlepšit. Nejen výsledkově, ale i herně. 

Hráli jsme daleko aktivněji než v prvním střetnutí a dařil ose nám víckrát překonávat vytaženou obranu soupeřek. Z 

těchto útoků jsme měli 5 trestných rohů, ale bohužel se nám nepodařilo ani jeden využít. Nicméně holky opět 

zaslouží pochvalu, nejvíce však golmanka Wittmannová, která svými zákroky hodněkrát podržela. 

Sestava: Duchková L., Dolívková, Wittmannová, Tušlová, Tomanová, Hanzlíková, Průchová, Kožíšková, Doležalová V., 

Pažitková 

EXTRALIGA  MUŽŮ 2.12. 

Bohemians - Litice  4:4 (1:2)  góly: Barta 2x, Nocar, Uhlíř. 

Bojovné utkání, ve kterém měl každý tým chvíli navrch skončilo nakonec remízou.  

Litice - Hradec Králové 10:4 (4:1) góly: Koryťák 2x, Benda 2x, Uhlíř 2x, Nocar, Bárta, Matoušek 2x, 

Výsledek neodpovídá předvedené hře, pro Hradec je až příliš krutý. Sice jsme byli mírně lepší než soupeř téměř po 

celé utkani, ale i soupeř hrozil a využíval naši občasnou nekoncentrovanost. 

Hrali: Jurek,  Nocar,  Uhlíř,  Čech,  Koryťák,  Čvančara, Benda,  Bárta a Matoušek.  

Hodnotí Petr Jurek: Zápas proti Bohemians jsme začali dobře, hráli jsme trpělivě směrem dopředu a v obraně jsme 

byli dobře postavení, takže jsme soupeře kromě několika trestných rohů nepouštěli do velkých šancí. Postupně jsme 

si vypracovali dvougólové vedení (3:1), pak jsme bohužel neudrželi trpělivý způsob hry, několikrát jsme zbytečně 

ztratili míček a dostali soupeře do zápasu. ten toho využil a třemi góly zápas otočil (3:4). V závěrečné pětiminutovce 

jsme přešli do osobní obrany po celém hřišti a vyplatilo se - vypracovali jsme si trestný roh, následně penaltu, kterou 

Adam Uhlíř bezpečně proměnil. Adam pak mohl v posledních vteřinách rozhodnout, ale jeho střela skončila na tyči.  

Ve druhém zápase jsme byli od začátku lepší, hlavně v prvním poločase se nám dařilo soupeře přehrávat postupným 

útokem. Přestože jsme si řekli, že chceme v koncentrovaném výkonu pokračovat i ve druhé půli, tak jsme polevili, 

přicházely zbytečné ztráty míčku a hrálo se "nahoru dolů". Náskok jsme si nicméně bez problémů pohlídali. Dvoukolo 

ukázalo problémy, které nás provázejí celou sezonou. Chybí relativně málo k tomu, abychom v hale poráželi 

kohokoliv - nevydržíme celý zápas odehrát v plné koncentraci, útočníci si vytvářejí hodně šancí, ale často o kousek 

minou nebo nastřelí tyč, obránci občas chybují v rozehrávce a nabízejí tím soupeři šance, od brankáře zatím chybí 

zákroky navíc v klíčových chvílích, kdy se rozhoduje o výsledku. 

HALOVÁ 1.LIGA MUŽŮ 3.XII.SLAVIA: 

 TJ PLZEŇ LITICE B :HC PRESIDENT PRAHA 7:0(3:0) Góly domácích:Vychron 3x,Strejc,Brada,Dolejš,Kudlič.  

V prvním zápase letošní halové sezóny jsme měli prvních 10 minut zahřívacích,kdy soupeř 
chvílemi "kousal".Pak se ale náš velezkušený tým dostal do provozní teploty a soupeře jsme 
postupně rozebrali do posledního šroubku.  
 
TJ PLZEŇ LITICE B :HC PRAGA 6:4(1:4) 
Góly:Vychron 2x,Bystřický 2x,Dolejš,Strejc. 
Po nevydařeném prvním poločase jsme lehce upravili taktiku a v druhé polovině předvedli 
nádherný obrat,který všem soupeřům,většině divakům a některým spoluhráčům stále nejde na 
rozum.Pragovku jsme již k ničemu nepustili a druhý poločas suveréně vyhráli 5:0. Dnešní 
pochvala patří celému týmu za pěkný výkon na hřišti i mimo něj.  
Sestava:Vokurka,Levý,Bystřický,Brada,Dolejš,Soukup,Vychron,Strejc,Kudlič 

KADAŇ – LITICE C 2:1/1:1/ 

Góly: Heger  



 

 

Celý zápas byl v naší režii . Bohužel se nám nepodařilo proměnit spoustu šanci. 

LITICE C – PRESIDENT 8:4/4:3/ 

Góly: Nicklas 2x, Heger 2x, Koryťák 2x  a Hofman Jakub 2x, 

První poločas byl velice vyrovnaný. Bohužel naší ne disciplínou jsme pouštěli soupeře do spoustu šancí. v druhém 

poločase jsme se začaly soustředit sami na sebe a soupeře jsme převálcovali. 

 Sestava: Nečas, Koryťák, Hofman Jakub, Nicklas, Heger, Kordík Jakub, Kozák /Neči/. 

DOROSTENCI ZAHÁJILI 2.XII. 

LITICE A – SLAVIA 10:7/5:4/ 

Góly: Kasl 3, Špilar 2, Hes 2, Sochor 2, Homolka T. 1 

LITICE A – RAKOVNÍK 9:2/4:1/ 

Góly: Špilar 4, Homolka 2, Sochor 2, Kasl 1 

Hráli: Štál, Hes, Kasl, Šimek, Sochor, Špilar, Homolkaˇ 

Podobné oba zápasy. Naši kluci zkušenější individuálně, soupeři organizovaní, mladší, především Rakovník bude 

jednou velmi zajímavý. Přesto jsme se postupně v zápasech zlepšovali, když jsme se utvrdili v tom, že zvolená 

defenzíva nám vyhovuje. Pak už jsme se začali prosazovat i směrem vpřed. Až budeme chytřejší a pohotovější na 

nahrávku, začne se hrát i líbivý hokej. 

LITICE B – MNICHOVICE 1:8/0:4/ 

Gól: Hofman 

LITICE B – SLAVIA 1:3 /1:1/ 

Gól: Hofman 

Hráli: Skála, Hofman, Tomášek, Löffler, Bystřický, Dušek, Polívka, Kilián Vojtěch 

Kromě prvních deseti minut Mnichovice dominovaly, nás trápili zbytečné ztráty míčků. Zápas se Slávií už bylo jiné 

kafe, od branky k brance, my jsme soupeře i o kousek přestříleli. Ale hraje se na branky a k těm nám chybělo více 

zkušeností a klidu. 

HALOVÁ LIGA ST.ŽÁKŮ CHODOV 2.XII. 

Starší žáci "A": SESTAVA: Bílek, Valenta D.,Beran,Barcal, Oliberius, Kačírek 
 
LITICE- BOHEMIANS 0:3 (0:2) 
 
LITICE- PRAGA 4:1 (3:0) 
Kačírek 4x 
 
Kluci podali bojovný výkon, ale na Bohemians bez střídání nestačili. V druhém zápase proti 
slabšímu soupeři si zahráli v pohodovém tempu. Kluci stejně jako Btým zaslouží poděkování 
za bojovnost. VRKY  
 
Starší žáci" B":SESTAVA:Valenta T.,Březina,Dudák, Malát, Šimek, Batík  
 
LITICE- PREZIDENT 2:3 (0:2) 
Šimek, Malát  
 



 
 
LITICE- SPOŘICE 1:2 (1:1) 
Malát  
Kluci makali,co mohli ale v pěti bez střídání se hraje těžko.První zápas odjezdili a v 
druhém už došly síly.Ale zaslouží pochvalu za předvedený bojovný výkon. VRKY  
  

PŘÍPRAVKY V KADANI 3.XII. 
 
Litice A: 

Hráli: Antonín Reischig, Martin Houška, Adéla Štědroňská, Tereza Kudrnová, Aneta Paroubková – gólmanka 

Litice A – Kadaň              4:0 Litice A – Rakovník A      4:1 Litice A – Rakovník B      7:0 Litice A – Bolevec           1:3 

Litice A – Litice B            4:0 

Góly: Martin Houška 10x, Antonín Reischig 4x, Tereza Kudrnová 5x, Adéla Štědroňská 1x Nejužitečnější hr.:  Kudrnová 

Litice B: Hráli: Jakub Fiala, Vojtěch Babják, Filip Zimla, Jan Kordík, Viktor Švec - gólman   

Litice B – Kadaň              4:2 Litice B – Rakovník A      1:3 

Litice B – Rakovník B      6:1 Litice B – Bolevec           1:3 Litice B – Litice A            0:4    

Góly: Filip Zimla 7x, Vojtěch Bablák 3x, Jan Kordík 2x   Nejužitečnější hráč: Vojtěch Babják 

Litice A na 2. místě a Litice B na 4. místě. Marek, Kuba a Honza. 

VETERÁNI V DRÁŽĎANECH 2. a  3.XII. 

Naši nejzkušenější hráči se zúčastnili tradičního halového turnaje  v Drážďanech. Pro 
velkou marodku a trenérské povinnosti náš oslabeny tým nestačil ani na jednoho soupeře. 
Nepostoupili jsme ze skupiny a tím se otevřel prostor pro návštěvu vánočních trhů. Hry se 
zúčastnili: Korďas, Ovčák, Kykyna, Saša, Car a ....... Hofr. Střelci gólů W : Car (1) 
 
NEJBLIŽŠÍ AKCE: 6.XII.SPOLEČNÁ VEČEŘE VÝBORU ODDÍLU S TRENÉRY V 19 U ŠVEJKA 
SO 9.XII. KADAŇ – st.žáci 
NE 10.XII. ženy a ml. žáci v Plzni 
15.XII. VÁNOČNÍ 
 


