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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

I.LIGA ŽEN 3:2. NA SLAVII 
TJ Plzeň-Litice B - HC 1957 Kadaň  1:2 (0:0) 
Gól: Denisa Vyletová 
Zápas  se  odehrával  ve  volnějším  tempu,  kdy většina útočných akcí 
obou   stran   končila  na  holích  obránců,  nebo  nepřesnou  finální 
přihrávkou.  Jako první se ve druhé polovině gólově prosadily soupeřky a  po pěti minutách 
přidaly i druhou branku. Podařilo se nám kontrovat gólem  z  trestného  rohu.  V  závěru  
jsme  zvýšili tlak na kadaňskou branku, ale ke změně skóre už to nevedlo. 
 
TJ Plzeň-Litice B - SK Slavia Praha B  3:6 (2:4) 
Góly: Denisa Vyletová, Dominika Buchtová a Lucie Dolívková Ve  druhém  zápase  jsme  se  v  
odvetě  utkali s nejzkušenějším týmem 1.ligy.  Vyšší tempo utkání nás donutilo k více 
chybám v rozehře i při 
bránění.   První   gól   jsme   inkasovaly   již   ve   druhé  minutě. 
Korigovaly  jsme  až  za  stavu  2:0. Ve druhém poločase jsme hru více zklidnili,  dělali  
jsme  méně  chyb,  ale  ani  opět skvěle chytající Kosáčková nedokázala zlikvidovat 
všechny útoky soupeřek. 
 
Pozitivně  hodnotím  snahu našich děvčat hrát naplno i za nepříznivého vývoje zápasu a 
přístup slavistek ve druhém utkání v duchu fair play. 
 
Hrály:  v  brance  hostující  Kosáčková,  dále  Bendová,  Buchtová, V. 
Doležalová, Dolívková, Křivanová, Šmídová, Špinlerová a Vyletová. 
 
MUŽI B,C 3.2.V KADANI 
TJ Plzeň Litice B - HC Kadaň 7:4 (1:2) 
Góly Litic : Vychron 4x,Matoušek,Dolejš,Strejc. 
 
 
 



 
 
 
Kadaňské jsme "zaskočili" hned po 10 vteřinách,kdy jsme po naší nepřesné rozehrávce u 
obranného kruhu nabídli zkušenému Bodnárovi šanci,kterou nepohrdl. Poté jsme prohrávali už 
2:0 a rodila se senzace. Trpělivost a zkušenost ovšem znovu slavila úspěch,překvapení jsme 
nedopustili a opět potvrdili naši sílu v druhých poločasech,kdy soupeř patrně odchází 
fyzicky :-).    
 
TJ Plzeň Litice B - HC Praga  4:3 (3:0) 
Góly Litic : Vychron 2x,Matoušek,Strejc. 
 
Tento zápas se s tvrdým soupeřem vyvíjel až v příliš poklidném tempu. Jistě k tomu 
přispělo i to,že jsme nedali soupeři "čichnout" a od začátku jsme stříleli góly pouze my. 
Pragovka byla jednoduše čitelná,její herní styl jsme brzy prokoukli a snadno si s ním 
poradili. Pouze v posledních minutách jsme to udělali "pro diváky" (0) "zajímavé" a 
vlastními chybami nabídli soupeři pár jednoduchých gólů. Pochvalu zaslouží Vychr za 6-ti 
gólový příděl a Vokur za mnoho parádních zákroků. Jediná věc,která se nám dá vytknou je - 
ani jedna neproměněná penalta ve všech letošních zápasech 0/5 HANBA!  Příště,až bude 
nařízená v náš prospěch,půjdu za rozhodčím požádat o změnu a nařízení pouze trestného rohu   
 
sestava : Vokurka,Levý,Čech,Šimek,Soukup,Dolejš,Strejc,Vychron,Matoušek.  Jenda 
 
LITICE C 
Litice C - Hostivař  1:2 (1:2) Goly: Kordík 

Litice C - President 2:3  (1:2) Goly: Čvančara, Heger 

Dále hráli: Nečas, Koryťák, Kozák, Míka,  

POSLEDNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ – CHODOV 3.2. 
 LITICE "A" : 
SESTAVA :Bílek, Valenta D.,Šesták, Homolka, Kačírek, Barcal, Beran,Oliberius  
 
LITICE "A" - Č. BUDĚJOVICE   5:0  [3:0] 
GÓLY : Oliberius 3x,Šesták, Kačírek  
 
LITICE "A" - SPOŘICE   4:2  [2:0] 
GÓLY :Homolka 2x,Beran 2x 
 
Kluci prošli skupinou o umístění bez ztráty a vyhráli zcela zaslouženě tuto skupinu s 
plným bodovým ziskem. Dokázali, že měli na finálovou skupinu. Celkově obsadili sedmé 
místo. Tímto děkuji celému týmu za krásné chvíle při letošní halové soutěži. DÍKY!!!  
LITICE "B" : 
SESTAVA :Valenta T., Dudák, Svoboda, Malát, Šimek, Poupa, Hudec, Batík  
 
LITICE "B" - SPOŘICE   4:3   [2:3] 
GÓLY :Malát, Šimek, Svoboda, Batík  
 
LITICE "B" - KADAŇ   3:1  [3:0] 
GÓLY :Šimek 3x 
 
Kluci konečně poznali chuť vítězství po dvouch remízách v minulém dvojkole. Oba zápasy 
odehráli s obrovským nasazením, bojovností o odhodláním. Výsledkem jsou0 dvě cenná, ale 
zasloužené vítězství. Celkově obsadili deváté místo. Tímto děkuji celému týmu za krásné 
chvíle při letošní halové soutěži. DÍKY!!! 
Závěrem chci jen dodat ,že umístění neodpovídá, ale věřte, že příští rok bude naše 
umístění úplně někde jinde. Věřím ,že kluci zůstanou a dokáží všem, že je to super tým a 
je jedno zda "A" nebo"B" tým. Díky VRKY  
Střelci v hale dle týmů : 
Tým "A" : 
Kačírek :15, Homolka 7,Beran 4,Barcal 3,Oliberius 3,Šesták 2,Valenta D.1 Tým "B" : 
Šimek 9,Batík 5,Malát 4,Hudec 2,Poupa 1,Svoboda 1,CHodora 1 Střelci haly dle týmů jsou 
KAČÍREK a ŠIMEK.   VRKY  
STARŠÍ ŽÁKYNĚ – POSLEDNÍ TURNAJ 3.2.V CHODOVĚ 

 



 

 

Litice - Bohemians  2:2 (1:0)  Góly: Kudrnová, Lhotáková 

Slavia - Litice  5:2 (1:0)  Góly: Průchová 2x 

Hrály: Pospíšilová, Kudrnová, Duchková, Průchová, Cislerová, Nocarová, Lhotáková, Augustinová a 

Linková 

V posledním dvoukole holky remízovaly s Bohemians 2:2 a podlehly pražské Slavii 2:5. Celkově v hale 

skončily na 6. místě ,ale jako jediné neprohrály s vítězem soutěže Bohemians.  

Většinu zápasů v hale odehrály holky, které jsou nově ve starších žákyních a měly tedy většinou starší a 

zkušenější soupeřky. Ale hra se během sezóny zlepšovala a postupně byly soupeřkám vyrovnaným 

protihráčem a nasbíraly mnoho cenných zkušeností.  Do příštího roku vylepšíme střelbu gólů a věřím, že 

budeme bojovat o medaile.  Car. 

POSLEDNÍ TURNAJ DOROSTENCŮ 4.2.PODVINNÝ MLÝN    Dorostenci na konci soutěže zkolabovali 

Plzeň Litice A – HC Mnichovice 2:12 (0:4)  Góly: Gerlický a Homolka 

Hráli: Kilián Vít, Kačírek, Kasl, Homolka, Gerlický, Špilar, Šimek 

Plzeň Litice B – HC 1972 Rakovník 3:6 (2:3)  Góly: Hofman 2, Homolka Jakub 

Hráli: Skála, Tomášek, Hofman, Kilián Vojtěch, Homolka Jakub, Malát, Polívka, Dušek 

Závěr soutěže se nám totálně nepovedl. Chyběli osobnosti, chyběl týmový duch, v podstatě jsme jen dohrávali. 

Bohužel. Je několik témat, proč se tomu tak stalo. 

A a B tým: Na začátku bylo rozhodnutí, že budeme mít dva týmy. A a B dle výkonnosti. Protože bylo k dispozici 18 

hráčů vč 3 gólmanů. Aby všichni hráli. Aby byli celou zimu v kontaktu s hrou, s partou. Dnes, po této zkušenosti, bych 

už k tomu nepřistoupil. 

Soutěž: Je dvoumotorová. 3 týmy – naše A, Mnichovice a Slavia jsou jinde, i když my jsme se pomalinku přibližovali 

tomu spodku soutěže. Zbylé týmy – naše B, Rakovník a President přeci jen byli o něco slabší. K tomu Mnichovice byli 

složeny v podstatě z „národního“ týmu – hráči Bohemky, Hradce, Bolevce a také z Mnichovic, Slávisté měli ve svém 

středu kluky ze Kbel. 

Absence: Oproti předpokladům a proklamacím před soutěží byly velké. Áčko hrálo v plné sestavě všech hráčů vlastně 

jen jeden turnaj. B týmu citelně chyběl Adam Linhart, který měl být na třech turnajích, nakonec byl jen na jednom. A 

na posledním turnaji chyběl Dominik Bystřický. A to je motor. 

Vztah k hale, volní vlastnosti: Poslední kola, při absenci některých individualit a postupném rozbourávání naší  hry se 

naplno začaly ukazovat volní vlastnosti některých hráčů. Přibývalo vzdávání se, vyjadřování nechutenství nad halou. 

V tu chvíli chyběli osobnosti, které takto nepřemýšlí a hrají si stále své. 

Halové návyky: Není náhoda, že většinu našich útoků vedeme do levého koutu na hokejkách, že z pozice střeďáka na 

mantinelu nemáme zafixovaný automatický výjezd do středu, že většina kliček končí na forhendu soupeře než-li na 

bekhendu. Že nevíme pořádně, kde stát. Jako bychom netrénovali. Je to obrovské ponaučení pro mne, jako trenéra, 

předpokládám, že pro celý oddíl. Minimálně od starších žáků výše. Specializovaný trénink jen na halu s jasnými 

naučenými návyky. I když jsme to dělali. Ale … málokterý náš hráč je halově roztažený s míčkem na hokejce, když je 

v obklíčení soupeřů. Málokterý leží na hokejce, tak aby přijímal a rozdával míček celou spodní částí hokejky.  

 

 



 

 

Konkurence: Cíl sezóny byl jasný. Všichni hrají. A tým je postavený tak, aby měl šanci vyhrát soutěž. B, aby hrálo, ale 

nebylo totální outsider. Teď po sezóně je vidět, co chybělo. Konkurence. Širší kádr obou týmů. Dvě pětky, jedna 

vyběhne, vše si řekneme, nakreslíme a vběhne zpět na hřiště. Takto jsme na to měli jen time out nebo pauzu. Ale to 

nebylo ono. Time je krátký a pauza nereaguje tolik na konkrétní věci. Co byly a co bezprostředně budou. A taky naše 

tempo zákonitě opadalo. Nebyli lidi. Klobouk dolů před staršími žáky, kteří do tohoto lehce vykolejeného vlaku 

nastoupili a pomáhali. A pomohli.  TOM. 

  Dorostenci 2017/18 Z V R P + - B 

1.  Mnichovice 10 9 1 0 76 22 28 

2.  Slavia 10 7 0 3 47 35 21 

3.  Litice A 10 6 2 2 74 53 20 

4.  Rakovník 10 2 2 6 35 55 8 

5.  Litice B 10 1 2 7 34 53 5 

6.  President 10 1 1 8 16 64 4 

ZBÝVÁ  DOHRÁT: 

NE 11.2. ženy  B  v Chodově,přípravka a benjamínci v Rakovníku 

SO  17.2.muži B,C Podvinný mlýn,  NE 18.2. ženy  B  Podvinný mlýn  


