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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
ŽENY „VYDŘELY“ BOD V EXTRALIZE – 10.12. 
 

LITICE – RAKOVNÍK  0:8/0:7/ 

Druhé střetnutí s týmem z Rakovníka (první zápas 2:0 pro Rakovník) se pro nás nezačalo vyvíjet dobře. Chtěli jsme 

hrát útočnější hokej, být více na balonku a nebýt jen zalezlí v obraném kruhu. To se nám dařilo, ale nedůraz v našem 

obraném kruhu a před ním znamenalo, že jsme první půlku prohráli 7:0. Do druhé půle jsme museli nastoupit více 

důraznější a klidnější na našich holích. Dařilo se nám více se dostávat dopředu i do střeleckých pokusů. Zlepšili jsme 

také naší obranou hru. Škoda jen, že se nám nepodařilo vstřelit nějakou branku. 

LITICE – PRAGA  2:2/2:0/  

Druhý z dnešních zápasů byl pro nás více důležitý. Úkol zněl jasně:urvat nějaké body pro udržení se v extralize. Po 

druhé půli s Rakovníkem nebylo v podstatě co měnit. Vstup do zápasu byl famózní, jednoduchý přechod do útoku a 

Barbora Pažitková v první minutě vsítila úvodní branku zápasu. Celý poločas jsme Pragovku tlačili a prakticky jsme ji k 

ničemu nepustili. Ve 13. minutě zvýšila na 2:0 Vyletová. V přestávce mezi poločasy se nám v hlavě motal výsledek z 

prvního střetnutí s Pragovkou a to, že dokázali zápas otočit. Tak jak jsme čekali, Praga začala více napadat naši 

rozehru a více se tlačit do střeleckého kruhu. My jsme šance pořád měli, ale stále jich ubývalo. Pražskému soupeři se 

podařilo skóre srovnat, druhý gól ve 35. minutě. V tu chvíli ještě Praga přešla do hry bez brankáře, což její tlak ještě 

zvýšilo. Jednoduchou hrou se nám ale podařilo dostat do kruhu a minutu před koncem Pažitková nastřelila tyč a v 

posledních vteřinách heroickým zákrokem v poli hrající brankářka zastavila střelu Tušlové. Za bod jsme rádi, ale 

vzhledem ke konci zápasu je to možná málo.  

 



 

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

Jelenová, Pažitková, Průchová 

STARŠÍ ŽÁCI V KADANI 9.XII: 

SESTAVA LITICE "A": 
Bílek, Levý, Kačírek, Šesták, Valenta D.,Homolka, Barcal, Beran,Oliberius  
 
LITICE "A"- Kadaň. 5:4 (3:2) 
GÓLY: Kačirek 3x,Beran,Homolka  
 
LITICE "A"- MNICHOVICE 1:1 (1:1) 
GÓL:Barcal  
 
Kluci již v plné sestavě porazili Kadaň gólem v posledních vteřinách zápasu. Druhý zápas 
byl přehlídka zahozených šancí. Celkově kluci makali. VRKY  
 

SESTAVA LITICE "B": 
Valenta T.,Dudák, Svoboda, Malát, Batík, Hudec,CHodora, Šimek, Poupa  
 
LITICE" B"-Č.BUDĚJOVICE 2:4 (2:1) 
GÓLY: Hudec, Poupa 
 
LITICE" B"-RAKOVNÍK. 2:6 (1:3) 
GÓLY: Malát,Hudec  
 
Kluci v prvním utkání měli.víc ze hry ale po hrubkách v závěru utkání přišli o body. V 
druhém utkání se s největším favoritem soutěže neztratili a podali bojovný výkon. VRKY  
 

3. kolo halové sezony mladších žáků V Plzni 10.XII.    

Litice A – Litice B  8:0     

Dominik Purkart 3, Lukáš Hofman 2, Vojta Svoboda, Václav Královec, Tomáš Lukeš   

Litice A – Kadaň kluci  2:0 

Vojta Svoboda , Tomáš Lukeš     

Litice A – Rakovník  1:2     

Dominik Purkart 

Litice A – Kadaň dívky 8:0 

Dominik Purkart 3, Tomáš Lukeš 3, Vojta Svoboda, Lukáš Hofman  

Kluci nehráli špatně, ale opět nás trápila koncovka. Ta také rozhodla o naší první prohře v sezoně. Chtělo by 

to více kvalitnějších soupeřů, protože i pro kluky to musí být těžké hrát naplno proti slabším. Proto když to 

jde, tak se snažím, aby hráli oslabeni o jednoho hráče. Bohužel někdy je to těžké, protože si chtějí zahrát 

všichni. 

Sestava:  Jirka Červený, Vojta Svoboda, Dominik Purkart, Lukáš Hofman, Bolek Škaloud, Vašek Královec, 

Tomáš Lukeš.  Saša 

 

 



 

 

ML.ŽÁCI B:Poupa J., Sladovníková K., Rut Z., Šimek V., Žítková A., Polanský O., Vávrová A., Matějovic J., Nágr D.  

Litice B - Litice A 0:8 

Litice B - Rakovník 1:2 (Rut) 

Litice B - Kadaň kluci 1:2 (Poupa) 

Litice B - Kadaň holky 1:2 (Nágr D.) 

Třetí turnaj v hale skončil, kromě prvního zápasu s naším áčkem, nejtěsnějšími prohrami. K dovedení zápasu do 

vítězného konce nám zatím chybí nejenom fyzická, ale také větší mentální vyzrálost. Pochvalu si naopak všichni 

zaslouží za úsilí a zápal pro hru. K dalšímu turnaji vyjedeme až v lednu do Rakovníka.  Libor 

3.XII.BENJAMÍNCI NA ŠEDIVCE 

Trenéři si dokonce přivstali, aby se všechno stihlo.. Naštěstí to dopadlo skvěle a děti se 
už hnaly s hokejkami do haly. S nadšením a energií hrály, nebály se a statečně bojovaly. 
Pokud to takhle půjde dál, tak si to všichni budou jen a jen užívat.Sestava: 
Strejc D.a O., Daňsová K. a V., Brada, Bradová, Kokoška, Kroupa, Mudrová, Mudra, Mádr, 
Hurdzan M. a J., Vlček, Polanský, Hofman A., Kropáček, Burda M. a O., Šesták  
A góly nezapisujeme. Nikola Bendová  
 
MIKULÁŠSKÁ 

Tradiční mikulášská nadílka pro děti se tentokrát konala netradičně v pátek 8.12.2017.  

Děti si zasoutěžily v procházení močálem, sbírání brambor a zametání uhlí. Po celou dobu Mikulášské si mohly 

nechat namalovat na obličej zvířecí masku, byl pro ně připraven malovací koutek, kde si mohly vybarvit obrázek nebo 

namalovat něco podle své fantazie. 

Jako vždy přišel mezi děti Mikuláš se svými strašlivými čerty a s nádhernými andílky. Rozdaly se dětem dárečky a 

mohlo se pokračovat v čertovské diskotéce. Kdo měl odvahu, mohl se nechat s Mikulášem a jeho pomocníky vyfotit. 

Chci opravdu poděkovat za pomoc :Verče, Kaku, Adél, Anet, Zuzce,Kamče, Lůce, panu Reiserovi (Mikuláš), 

dorostencům: Markovi S., Kubovi H., Filipovi a Michalovi T.(čerti), Lucce D. a Niki (andílci) a samozřejmě Markovi 

Hnátovi za pomoc s muzikou. Terka. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE:  V PÁTEK 15.XII.VÁNOČNÍ  

NE 17.XII.St.žákyně Chodov,benjamínci Kadaň  a přípravka v 8.30 Šedivka 

SO 23.XII.muži A  Slavia       26.XII.Velká schůze 

 


