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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
MUŽI „A“ SKONČILI V HALOVÉ EXTRALIZE ČTVRTÍ 
Muži A zabrali pozdě. Z posledního kola halové extraligy si muži A přivezli plný počet 
bodů.  Vyhráli oba zápasy, ale na lepší než celkově 4. místo to nestačilo. 

Litice – Bolevec 4:0 (2:0). Branky: Gerlický, Benda, Bárta a Koryťák.Po celé utkání jsme mel mírnou 
převahu. Celkem slušně jsme bránili. V útoku už to tak kvalitní nebylo, přes to jsme zaslouženě vyhráli. 

Jakub Koryťák hodnotí utkání: zápas s Bolevcem byl celkem bezproblémový až na pár trestných rohů 
soupeře. Věděli jsme, že máme zajištěnou účast i v příštím ročníku extraligy a že už se ,bohužel, nemůžeme 
posunout v tabulce výše. Konečný výsledek odpovídá vývoji utkání. 

Litice – Bohemians 5:4 (3:1). Branky: Čvančara, Benda 2, Bárta 2.Do utkání jsme vstoupili dobře. Poměrně 
rychle jsme vedly 2:0, pak ale soupeř přidal a hru vyrovnal. I do druhého poločasu jsme vstoupili lépe něž 
soupeř. V polovině poločasu jsme vedli už 5:1. Soupeř vysunul svou obranu a přidal na tvrdosti. Postupně 
začal snižovat náš náskok. Všech branek dosáhl z trestných rohů. Ale vyrovnat už nedokázal. 

I druhé utkání hodnotí kapitán týmu Jakub Koryťák: Bohemians jsme chtěli porazit a ukončit tento ročník s 
hlavou nahoře. Škoda, že to nebyl zápas o medaile. Hráli jsme dobře. I přes vyhrocený závěr jsme vedení 
udrželi. Ukázali jsme, že jsme nebezpečným soupeřem pro všechny týmy. 

Hráli. Jurek, Uhlíř, Koryťák ,Hes, Čvančara, Gerlický, Benda, Bárta, Matoušek a Kasl. 

Mistrem se stala Slavie Praha, před Rakovníkem a Bohemians Praha. 4. místo jsme obsadili my, následuje 
Bolevec. Soutěž opouští Hradec Králové. 

 



 

 

Michal Soukup: Po rozpačitém úvodu soutěže jsme se postupně zlepšovali. Dokázali jsme potrápit i celky 
před námi, ale vždy nám nějaký ten gól chyběl. Tým je poměrně mladý a velmi perspektivní. Když bude 
nadále dobře pracovat, má šanci se stát jedním z nejlepších v soutěži. 

Petr Jurek: Konečné čtvrté místo je neúspěchem. Ambice jsme měli rozhodně vyšší, ale nezachytili jsme začátek 

soutěže. Úvodní remíza s Hradcem a následný debakl proti Rakovníku se podepsaly i na sebevědomí týmu. Během 

sezóny se ale náš herní projev výrazně zlepšoval. Především díky poctivé práci v defenzivě jsme ve druhé polovině 

sezóny začali sbírat body a hráli vyrovnaná utkání se všemi soupeři, bodové manko ze začátku sezóny však již smazat 

nešlo. Naší hlavní slabinou je komplikované, pomalé a na improvizaci založené zakládání útočných akcí, ve kterém 

často chybujeme. Na góly se ve srovnání se soupeři dost nadřeme. Do příští sezóny musíme na zjednodušení a 

zrychlení přechodové fáze zapracovat, pak budeme moci pomýšlet na podstatně lepší umístění.Michal. 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 27.1.CHODOV 

Litice - Hostivař  1:2 (0:1) 

Gól: Veselá 

Rakovník - Litice  3:1 (1:0) 

Gól: Bystřická 

Hrály: Kudrnová, Bystřická, Cislerová, Nocarová, Sýkorová, Veselá, Lhotáková, Augustinová a Linková 

Opět holky odehrály dva pěkné a hlavně bojovné zápasy. Bohužel se pořád nedaří proměňovat šance, a tak 
jde jen těžko vyhrávat. Pocitově si to však užily a když zlepšíme střelbu, tak to musí přijít. Holky, hlavy 
vzhůru, ono to půjde! 

MLADŠÍ ŽÁCI V KADANI 27.1.. „B“ 

 Za ml.žáky B hráli : Polanský O., Nágr T., Duchková J., Brejchová D., Keberdlová T., Poupa J., 

Litice B - Rakovník 1:6 

Litice B - Litice A 0:8 

Litice B - Kadaň kluci 3:2 

Litice B - Kadaň holky 0:2 

V předposledním zápase jsme se dočkali vítězství! Po mnoha těsných prohrách a několika remízách v průběhu celé 

halové sezóny jsme tentokrát dokázali proměnit šance a alespoň jeden zápas dovést do vítězného konce! L 

LITICE A  

Litice A – Litice B  8:0 (5:0)    

Vojta Svoboda 4, Váša Královec 2, Lukáš Hofman 2   

Litice A – Kadaň kluci  5:0 (4:0) 

Váša Královec 3, Honza Spurný, Dominik Purkart    

 

 



 

 

Litice A – Rakovník  4:1 (2:1)     

Váša Královec 3, Honza Spurný 

Litice A – Kadaň dívky 8:0 (4:0) 

Váša Královec 3, Vojta Svoboda, Lukáš Hofman, Ota Gerlický, Dominik Purkart 2 

Poslední kolo základní části halové sezony se hrálo v Kadani. Naši kluci opět potvrdili nadvládu a 

s přehledem zvítězili ve všech sobotních zápasech. Celkové první místo v oblasti Čechy venkov patří po 

zásluze našemu áčku. Kluci okusili porážku pouze jednou, a to s Rakovníkem se kterým byla po každé radost 

hrát. Ostatních devatenáct zápasů vyhráli. Teď už zbývá jen předváděnou hru potvrdit ve finále, které se 

bude hrát 10.3. v Praze na Chodově. Tak nám držte palce.  

Sestava: Jirka Červený, Lukáš Hofman, Bolek Škaloud, Vašek Královec, Ota Gerlický, Honza Spurný, Dominik 

Purkart, Vojta Svoboda .Saša. 

STARŠÍ ŽÁCI 27.1.V CHODOVĚ 

LITICE "A"  
SESTAVA :Bílek, Beran, Levý, Oliberius, Valenta D.,Kačírek, Barcal, Homolka Litice "A" - 
Kadaň 7:2  [2:1] GÓLY :Kačírek 4x,Homolka 2x,Valenta David Litice "A" - Praga 4:3  [1:0] 
GÓLY :Kačírek 2x,Homolka, Valenta David Kluci zahráli parádní zápasy a dokazují, že měli 
hrát skupinu o titul. Ale i ve skupině o umístění jim nikdo nic zadarmo a bez boje nic 
nedá. Pěkný výkon celého týmu.  
 
LITICE "B"  
SESTAVA :Valenta Tomáš, Malát, Svoboda, Dudák, Hudec, Batík, Šimek, CHodora Litice "B" - 
Praga 3:3  [0:1] GÓLY :Batík 3x Litice "B" - České Budějovice 3:3  [0:2] GÓLY :Šimek 
2x,CHodora Kluci konečně bodovali a zahráli parádně jako tým. V obou zápasech obraceli 
zápasy za stavu 0:2 a v obou zápasech sahali po vítězství. Klobouk dolů před celým týmem. 
Díky kluci paráda!!! VRKY  
DOROSTENCI 28.1.NA SLAVII 

LITICE A – LITICE B 9:4/2:0/ 

Góly A: Hes 4, Kasl 3, Špilar, Šimek 

Góly B: Bystřický 2, Tomášek, Hofman 

B tým vzdoroval v prvním poločase, ve druhém už mu došel dech. 

LITICE A – RAKOVNÍK  6:6/5:2/ 

Góly: Hes 3, Kasl 2, Špilar 

Začátek dobrý, pak útlum a první naše vyloučení. Překvapivě do poloviny utíkáme na 5:2. V druhé půli přidat gól a je 

klid. Jenže, kecáme, faulujeme, dokonce dostáváme dvě žluté karty v krátké době za sebou. Hrajeme 3+1 a 

dostáváme góly, jeden za druhým. Nakonec dotahujeme z 5:6 na 6:6 a dokonce máme závěrečný roh. Nedáváme, ale 

zasloužili bychom dát gól?! Uzavírá se nám cesta k titulu definitivně, v sázce je i druhé místo. Zbytečně ... . 

LITICE B – SLAVIA PRAHA  1:7/1:7/ 

Góly: Bystřický 

 

 



 

 

Totální kolaps v prvních čtyřech minutách. Už z vlastních rozeher dostáváme góly, kluci panikaří, domluvená taktika 

se někam ztratila, Marek si nesahá na míček. Takové góly. Time out to na chvilku zabrzdí, ale dostáváme další tři góly. 

Ale už sami útočíme a dostáváme se do kruhu. Poločas a totální překopání taktiky, počáteční nedůvěra a najednou to 

jde. Slavia kombinuje, ale hráz na kruhu v čele s oživlým Markem funguje. Takže druhá půle 0:0! 

Hráli: A - Kilián Vít, Kasl, Homolka, Kačírek, Šimek, Hes, Beran, Špilar 

B - Skála, Tomášek, Löffler, Valenta D., Bystřický, Hofman, Polívka, Dušek, Barcal L., Kilián Vojtěch 

 

  Dorostenci 2017/18 Z V R P + - B 

1.  Mnichovice 8 7 1 0 59 18 22 

2.  Slavia 8 6 0 2 41 28 18 

3.  Litice A 8 5 2 1 62 41 17 

4.  Rakovník 8 1 2 5 27 48 5 

5.  President 8 1 1 6 16 44 4 

6.  Litice B 8 0 2 6 21 47 2  TOM. 

ŽENY A 27.1. NA SLAVII 

LITICE –HRADEC KRÁLOVÉ  1:4/1:2/ 

gól: Ducková 

V předposledním zápase halové sezóny se naše děvčata utkala s Hradcem Králové. Od začátku vcelku vyrovnané 

utkání, dostávali jsme se do střeleckých šancí, ale naše produktivita nebyla příliš velká. Naopak soupeř skóroval z 

rohů - celkem 3x. Naše obrana fungovala, soupeř se do kruhu dostával jen z našich chyb při rozehrávce. Nepomohla 

ani hra v závěru v 6 v poli, kde jsme ještě jednou inkasovali.  

LITICE – HOSTIVAŘ  2:7/2:4/ 

góly: Duchková 2x 

V posledním zápase už nebylo o co (kromě výsledku) hrát. Z posledního místa v tabulce extraligy jsme se již posunout 

nemohli a sestup byl tak jasný. Nicméně ani poslední zápas holky nevypustily a bojovaly do poslední vteřiny. Bohužel 

se v koncovce trápíme a soupeř využil každou příležitost. Je to oblast, na které musíme pracovat.  

Zhodnotím-li celou halovou sezonu, první v extralize, děvčata si nevedla špatně. Sice končíme na posledním místě se 

4 body, ale na holky i z okolních týmů byla slyšet chvála. Bohužel se nepodařilo nejvyšší soutěž udržet a tak se do ní 

pokusíme zase příští rok probojovat. 

Sestava: Levá, Wittmanová, Duchková L., Průchová, Vyletová, Tušlová, Doležalová V., Dolívková, Kožíšková, Jelenová, 

Bendová   .  Luky. 

Nejbližší akce: SO  3.2. muži B,C Kadaň,ženy B Slavia,st.žáci a st.žákyně Chodov,Ne 4.2.dorci Podvinný mlýn  

 

 


