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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
MUŽI „A“ PORAZILI RAKOVNÍK –EXTRALIGA SKUPINA B 14.4. 

Muži A zahájili jarní část výhrou nad Rakovníkem. 

LITICE A –RAKOVNÍK  5:1/0:0/ Branky:O.Sochor 3,Bárta 2 

Kvalitní utkání od obou týmů. V prvním poločasu oba týmy předvedly kvalitní především směrem dozadu. Obrany 

obou týmů dokázaly efektivně likvidovat útoky soupeře. Většina soubojů probíhala kolem poloviny hřiště. Poločas 

skončil bez branek, ale diváci viděli kvalitní výkon obou týmů. Hned v úvodu druhého poločasu se individuálně 

prosadil Bárta, a to učilo směr celého utkání. Dostávali jsme se více do kruhu soupeře a postupně si vybudovali 

převahu v poli i náskok. Soupeři se podařilo snížit na 3:1, ale my  už žádné komplikace nepřipustili a přidali další 

branky. Hattrickem se blýskl mladý O. Sochor, dvě branky vstřelil Bárta. 

V prvním poločasu jsme viděli pěkný hokej, bohužel bez branek. Ve druhém rozhodl náš brzký gól. Poté jsme se 

rozjeli k dobrému výkonu i v útočné fázi. Zaslouženě jsme vyhráli.  

Hráli: Jurek, Benda, Kozák, Straka, Hes, Kasl, Koryťák, Nocar, Uhlíř, Čvančara, Matoušek, Nicklas, Bárta, O. Sochor, 

Gerlický./Michal/. 

„B“TÝM SEHRÁL VE DVOJKOLE  KVALITNÍ  DVA  ZÁPASY: 14.4.S RAČOU   A  15.4.SE SLAVIÍ „ A“ 

TJ Plzeň Litice "B" : Rača Bratislava  1:3 (1:1) Gól domácích : Dolejš 
 
V plné sestavě,s chutí,elánem a natěšení na první jarní zápas po zimní halové soutěži jsme 
v sobotu vyrukovali na slovenského soupeře. Ti ovšem prokazovali svou technickou 
vybavenost a rychlost,kterou překonávali náš obranný val. Na jejich gól z rohu jsme 
dokázali odpovědět vyrovnávací brankou během několika minut. Ale na další dva góly v naší  
 



 
 
síti v druhé půli jsme již reagovat nedokázali. Naši útočníci byli tentokrát neškodní a 
nechali slovenského brankáře několikrát vyniknout. Za dnešek si nikdo pochvalu nezaslouží. 
 
sestava : 
Vokurka,Skála,Hofrichter,Brada,Strejc,Soukup,Kudlič,Vychron,Levý,Dolejš,Heger,Dvořák,Míka,
Sochor R.,Šimek,Homolka. 
 
 
HC Slavia Praha :TJ Plzeň Litice "B"  1:0 (0:0) 
 
Po náročném sobotním výkonu nás v neděli dopoledne čekal v Praze přetěžký soupeř. Slavia 
nabitá reprezentanty a s repre koučem nás,jak se dalo čekat, zatlačila do hluboké 
defenzívy. Ale námi skvěle postavená taktika "na míru", kterou jsme navíc perfektně 
dodržovali, fungovala, takže se Slávisté do šancí dostávali jen ojediněle. My naopak 
hrozili z rychlých brejků. Slavia se prosadila až po deseti minutách druhé půle a to 
paradoxně po rychlém brejku. My se ovšem dál rvali a stále dodržovali domluvenou taktiku. 
Jen několik minut před koncem jsme doslova zazdili dvě tutovky a nikdo z hráčů nebo diváků 
by se nemohl divit, kdybychom   si odvezli bod nebo dokonce tři. Pochvalu tentokrát 
zaslouží celý tým za bojovnost a dodržování stanovené taktiky po celý zápas. A ještě bych 
vyzdvihl Tomáše Levého za jeho neutuchající aktivitu,pohyb po hřišti a skvělé dirigování 
všech hráčů před sebou z jeho pozice posledního. 
 
sestava : Vokurka,Levý,Soukup,Strejc,Bystřický,Kudlič,Míka,Dolejš,Vychron,Sochor 
R.,Dvořák,Linhart,Hofman,Heger/Jenda/. 
 

LITICE –RAKOVNÍK 0:8/0:6/ extraliga žen 14.4.  

První zápas jarní části odehrály litické ženy proti favorizovanému Rakovníku. Bohužel již od první minuty bylo vidět, 

jak se bude zápas ubírat. Na našich hokejkách se míček dlouho neohřával a rychle napadající Rakovník měl jednu 

šanci za druhou. První poločas jsme nezvládli a prohráli 6:0. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se nesmíme tolik 

bát hrát, začít více kombinovat a více si věřit. To se děvčatům povedlo, dokonce jsme si vytvořily i několik šancí. 

Druhý poločas byl z naší stany mnohem lepší. 

Hrály:  

Duchková L., Dolívková, Bendová, Vyletová, Tušlová, Levá, Křivanová, Tomanová, Jelenová, Wittmanová, Kožíšková 

Kaslová, Hanzlíková, Keberdlová 

LITICE – SLAVIA 4:4:/2:3/ liga st.žákyň 14.4. 

Góly: Duchková L.3x, Pospíšilová 

Dále hrály: Linková, Bystřická, Kudrnová, Nocarová, Bendová, Cislerová, Augustinová, Rutová, Kaslová, 

Veselá 

Na zahájení slunečného pozemkářského dne nastoupily starší žačky proti Slavii. Soupeřky nás zpočátku 

zaskočily a krátce před koncem poločasu vedly 0:3. Ale než rozhodčí odpískal konec první půle, naše holky 

dokázaly snížit na 2:3. Ve druhé půli byly   produktivnější a utkání nakonec po vyrovnaném boji skončilo 

spravedlivou remízou 4:4.  Byl to zápas se spoustou dramatických situací a naše děvčata zaslouží pochvalu 

za bojovnost.Car. 

LITICE – BOHEMIANS  3:6/1:2/ LIGA ST.ŽÁKŮ – góly:J.Šimek 2,Šesták 

Sestava:T. a D.Valenta Levý Svoboda M. Barcal L. Dudák Šesták Homolka J. Oliberius Kačírek Šimek J. Batík Beran 

Březina Malát Chodora a Hudec. 

První  poločas:Hrálo se s chutí a odhodláním.Vyrovnaná první polovina,kde více gólů vstřelil soupeř.Ve 2.poločase 

jsme malinko polevili v koncentraci a ztráceli míčky na polovině hřiště,z čehož plynuly rychlé útoky soupeře a několik 

TR.Pochvalu však zaslouží celý tým za přístup a chuť odvrátit nepříznivý výsledek.  L.Čech 



 

Mladší žáci Litice A – Kbely 

 Litice A – Č. Budějovice    5:0 

Honza Spurný, Vojta Svoboda 2, Lukáš Hofman, Ota Gerlický  

Litice A – Mnichovice B  7:3 

Dominik Purkart 3, Lukáš Hofman, Honza Čulík, Ota Gerlický, Vojta Svoboda 

Sestava: Jirka Červený, Tomáš Lukeš, Honza Čulík, Honza Spurný, Lukáš Hofman, Vojta Svoboda, 

Váša Královec, Ota Gerlický, Bolek Škaloud 

Naši kluci se v prvním zápase s ČB v pohodě rozehráli a čekali na poslední zápas základní části, který 

nás čekal s dosud neporaženým týmem Mnichovic. Od začátku zápasu nebylo pochyb o naší herní 

převaze a bylo jen otázkou, kolik branek dokážeme soupeři nastřílet. Bohužel pět minut před 

koncem zápasu, za stavu 7:0 pro naše kluky, nás rozhodčí trochu sporně poslali do čtyř a soupeř 

dokázal skóre upravit na konečných 7:3. I tak musím kluky moc pochválit za velmi pěknou 

kombinační hru. Základní část jsme nakonec vyhráli a teď uvidíme, jak se nám bude dařit 

v nadstavbové jarní části. 

MLADŠÍ ŽÁCI V HRADCI KRÁLOVÉ 15.4. sk.A  

Hráli: Keberdlová T., Duchková J., Poupa J., Matějovic J., Sladovníková K., Brejchová D., Šimek V., Polanský O., Žítková 

A., Vávrová A., Rut Z.  

Litice B - Kbely B  3:0 (1:0)  Br.: Brejchová 2x, Šimek  

Litice B - Mnichovice A  0:9 (0:5) 

V předposledním zápase první části soutěže jsme proti Kbelům chtěli potvrdit dobrý výkon z minulého kola proti 

vyrovnanému soupeři. První půle byla vyrovnaná, bez velkých šancí na jedné či druhé straně. Nám se v ní, narozdíl od 

soupeře, podařilo dát první gól. Druhou půli jsme pak měli více ze hry my a zaslouženě jsme přidali ještě další dva.    

Ve druhém zápase bylo silné mnichovické áčko nad naše síly, nám navíc chyběla omluvená Anička Linková v brance. 

Vítězství celkového vítěze naší skupiny tak bylo jasné a zasloužené.Libor.  

NEJBLIŽŠÍ AKCE: ST 18.4. 49.BĚH OSVOBOZENÍ – JE TŘEBA POMOCI /15- 16.30 / ,NEBÁT SE BĚŽET 

SO 21.4. muži A v Bolevci,muži B na Presidentu,ženy na Pragovce,st.žáci v Mnichovicích,st.žačky na Bohemce 

NE 22.4. muži A  v 16 s Hostivaří doma,ženy doma v 10 se Slavií,dorci v Rakovníku 

 

 


