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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 
 

 
MUŽI B a C DOHRÁLI, ŽENY B TAKÉ 
 
LITICE B – HOSTIVAŘ 3:3 – g.Vychron 3   
 
Dvojkolo,pro nás pouze o čest a udržení neporazitelnosti,začalo pro nás v sobotu na 
Podvinném Mlýně zápasem s druhou Hostivaří. Té naopak šlo o každý bod,protože stále 
bojovala o postup do extraligy. Soupeř se dostal šťastně do vedení,my však záhy výsledek 
otočili a smolný,vyrovnávací gól jsme dostali 5 vteřin před koncem. 
 
LITICE B – LITICE C 3:3 g.Vychron,Poustka,Dolejš 
 
Zápas,ve kterém už nešlo vůbec o nic. My jsme již první dva body ztratili v předchozím 
zápase a "C" už mělo jistotu udržení se ve druhé nejvyšší soutěži. Přesto se hrál 
pěkný,důrazný a pro diváka pohledný hokej,kde akce střídala akci. Vynikali oba 
golmani,kteří za sebe nepustili víc jak 3 branky každý. Myslím,že oba Litické týmy byly se 
spravedlivou remízou spokojeny. Pochvala pro D.Vychrona za 4 branky a rovněž za krále 
střelců v 1.lize ! Jenda.Hráno 17.2. 
Sestava:Vokurka,Levý,Čech,Brada,Soukup,Poustka,Dolejš,Vychron,Matoušek. 
LITICE C – PRAGA 8:2/2:1/Goly: Gerlický 2x, Uhlíř 3x, Míka , Kordík, Nicklas 

LITICE C – LITICE B 3:3/2:1/Goly: Gerlický, Heger, Uhlíř  

Sestava: Nečas, Uhlíř, Nicklas, Kozák, Míka, Heger, Gerlický, Kordík,  

 
 
 
 
 



 
 
 
18.2.Podvinný mlýn  
LITICE B – BOHEMIANS 1:6/0:1/ g.Buchtová 
V  prvním  poločase  se  nám  dařilo držet soupeřky dál od střeleckého kruhu, Pražačky i 
tak dokázaly proměnit jeden z trestných rohů. Druhou polovinu  jsme  začaly  nejlépe,  jak  
jen  to  šlo,  podařilo  se nám vyrovnat.  Protihráčky ale reagovaly zrychlením hry, čímž 
nás donutily více  chybovat.  Z  mnoha  trestných  rohů proměnily čtyři a jeden gól ještě 
přidaly i ze hry. 
 
LITICE B – KADAŇ 3:3/3:1/ g. Špinlerová 2,Tušlová 
 Do  druhého  zápasu  jsme  nastoupily  plni  odhodlání urvat tři body. 
V  šesté  minutě  se  nám  podařilo  otevřít  skóre,  ale vzápětí jsme inkasovali a    
kadaňské ženy  dalšími dvěma góly v první půli strhly vedení na svou  stranu.  V poslední 
dvacetiminutovce se nám podařilo mobilizovat všechny síly, a dvěma brankami srovnat skóre. 
Hrály:  v  bráně  Kosáčková,  dále Buchtová, V. Doležalová, Křivanová, Šmídová, 
Špinlerová, Tlamsová, Tušlová a Vyletová 
 
 
10.2.Benjamínci v Rakovníku 
 
Benjamínci odehráli v neděli (10. 2.) svůj poslední halový turnaj v Rakovníku. Sezónu tak zakončili úspěšně, a to i díky 

vítězství v posledních zápasech. 

Hráči: Dokulil O., Dokulilová, Strejc D., Strejc O., Šesták D., Soukup J., Obermajer, Reiser J., Polanský O.-  Marek. 

Halu dohrají mladší žáci ve finále 10.3. na Zeleném pruhu ve 14.00 
Nezapomeňte: 13.3. 18.30 valná hromada oddílu v klubovně,14.3.valná hromada TJ v LD 
Od 26.2. trénujeme  na hřišti!! 
 
 
 
 
 


