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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 DBEŽ 
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 
 

 
ÁČKO MUŽŮ  ZVÍTĚZILO V BOLEVCI A REMIZOVALO S HOSTIVAŘÍ – EXTRALIGA 21. a 22.4. 
 
Muži A měli o víkendu náročný program. 

V sobotu se utkali s Bolevcem a v neděli na Hostivaři. 

BOLEVEC – LITICE A  0:2/0:2/G.Uhlíř a Nicklas 

Do utkání jsme vstoupili dobře. Od samého úvodu jsme měli převahu, hráli jsme aktivně. Vysoko napadali a vytvářeli 

si mnoho příležitostí. Bohužel jsme jich většinu neproměnili. Ve druhém poločasu naše aktivita upadala. Sice jsme 

stále měli více míč, ale už téměř  bez příležitostí. Utápěli jsme se v nepřesnostech. Naší hře také neprospěl nedobrý 

stav hřiště. Soupeř nás nedokázal neohrozit a my zápas dotáhli do vítězného konce.  

Zápas okomentoval střelec branky Adam Uhlíř: Chtěli jsme rychle rozhodnout. Tomu odpovídalo naše  naše snažení 

od začátku utkání. Prosadili jsme se se však jen 2x. Ve druhém poločasu naše nadšení pominulo a tím i náš tlak. Více 

branek se nám již nepodařilo dosáhnout. 

Hráli: Nečas, Benda, Kozák, Straka, Hes, Koryťák, Uhlíř, Matoušek, Kasl, Nicklas, Bárta, O. Sochor, Gerlický 

HOSTIVAŘ – LITICE 1:1/0:1/ g. Uhlíř 

V první půli vyrovnané utkání. Soupeř byl malinko aktivnější, ale do vedení jsme šli my z penalty. Naše hra 

nefungovala nejlépe, aktivní soupeř nás aktivně napadal a byl nebezpečný i v útoku. Přes to jsme šli do kabin s 

vedením. Začátek druhého poločasu se nám celkem vydařil. Měli jsme tlak, ale branku nepřidali. Postupně se hra 

vyrovnala. Soupeř ještě přidal v nasazení. Přerušoval naše útoky získával více míčů, ale šance neměl. Přesto po jedné  



 

nenápadné akci vyrovnal, nepovedený centr do kruhu proměnil v branku. Finální výsledek 1:1 nás moc nepotěšil, ale 

je celkem spravedlivý. Soupeř do zápasu vložil více aktivity a vášně. 

Postřeh Adama Uhlíře k utkání: Minulé utkání jsme s tímto soupeřem prohráli, takže jsme jim měli co vracet. Po celý 

zápas jsme spíše bránili, prosazovali jsme se z z rychlých protiútoků. Z jednoho takového jsme vytvořili roh, po 

kterém následovala penalta, kterou jsem proměnil. Hostivař ještě zvýšila aktivitu, zasypala nás centry do kruhu. 

Všechny se nám podařilo odvrátit až na jeden a zápas skončil 1:1./Michal/  

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

PRESIDENT – LITICE B 7:4/4:2/g.Heger 2,Linhart, Dvořák  - extraliga 21.4. 
  
V ranních sobotních hodinách (9h) jsme rozehráli na pražské Slavii duel, ve kterém nešlo 
už vůbec o nic. My měli jasný postup do horního kříže a tento soupeř,ani žádný další nás 
již nemohl dostihnout. I proto dostali příležitost čtyři dorostenci a rovněž v bráně 
nastoupil mladý Skála. I když jsme mohli hrát v naprostém klidu, tak jsme předvedli 
naprosto tragický první poločas. Nešlo nám prakticky nic : dlouhé ani krátké 
nahrávky,zpracování,rozehra,....nic. Jediné co nám šlo, byly ztráty míčku na vlastní 
polovině! I proto jsme do poločasu inkasovali 4x a museli neustále dotahovat. Nesvědčila 
nám ani taktika soupeře,kdy jsme museli hrát do jejich zabezpečené obrany. I díky tomuto 
se nakonec zrodila pro diváky zajímavá gólová přestřelka.      
Sestava:Skála,Hofrichter,Brada,Strejc,Hofman,Šimek,Bytřický,Levý,Míka,Heger,Vychron,Dvořák
,Dolejš,Linhart.  Jenda 
 
PRAGA _ LITICE 2:2/0:1/ g.Jelenová a Duchková – extraliga žen 21.4. 
Držely  jsme se osvědčené taktiky, šetřily silami, nepouštěly soupeřky do  šancí  a  samy  
jsme  jeden  z brejků proměnily. Do druhé poloviny nastoupila  jiná  Prgovka,  byly  
agresivnější,  aktivnější,  což  jim přineslo  vyrovnání.  Naše  děvčata  ale  neskládala  
zbraně.  Sice se 
nepodařilo   proměnit   penaltu,   ale  jeden  z  následojících  útoků 
nekompromisně  skončil  v  pražské  bráně.  Ke  konci  zápasu soupeřky vystupňovaly  
tempo,  nám  pomalu  docházely síly, až z jednuho takřka 
ubráněného   trestného  rohu   Pražankky  vydolovaly  penaltu,  kterou 
chladnokrevně  proměnily.  Vezeme  si  domů  bod,  ale  i  pocit dobře odvedené práce. 
Hrály:  v  brance  Wittmannová,  dále  Bendová,  Dolívková,  Duchková, Hanzlíková,  
Jelenová,  Keberdlová,  Kožíšková,  Křivanová, Tomanová a Tušlová    Ríša. 
 
 
LITICE – SLAVIA PRAHA 1:3/1:2/extraliga žen 22.4. g. Duchková 
Druhý zápas víkendu, druhý těžký soupeř. Čekaly jsme všechno, vysunutý presing  naší  
rozehry, rychlé tempo hry i neproniknutelný obranný val Pražanek,  ale že se nám podaří 
otevřít skóre hned ve třetí minutě, na to by nevsadil ani největší optimista. Netrvalo ale 
dlouho a slávistky vyrovnaly a v průběhu první půle přidaly ještě jeden gól. Naše děvčata 
ale  nezůstávala  úplně  bez  šancí,  jen úspěšné zakončení chybělo. V podobném  duchu 
navázal i druhý poločas, šance na obou stranách, skóre se ale změnilo už jen jednou, a to 
ve prospěch Pražanek. 
I   přes  dnešní  prohru  uplynulý  víkend hodnotím pozitivně, děvčata 
předvedla  v  obou  dnech  výborný  výkon a chybělo jen málo k většímu bodovému zisku.   
Hrály:  v  brance  Wittmannová,  dále  Bendová,  Dolívková,  Duchková, Jelenová, Kaslová, 
Kožíšková, Křivanová, Tomanová, Průchová, Tušlová a Vyletová   Ríša. 
 
 
DOROSTENCI VYHOŘELI V RAKOVNÍKU: LIGA 22.4.RAKOVNÍK- LITICE 5:1/1:0/g.Homolka 
Hráli: Skála, Bystřický, Tomášek, Löffler, Beran, Kilián Vojtěch, Homolka, Hofman, Špilar, 
Polívka, Šesták, Linhart, Kačírek a Šimek Výsledek 1:5 si za rámeček nedáme, bohužel jsme 
si neporadili s absencí tři áčkařů. Největší zklamání bylo z malého sebevědomí, bojovnosti 
a klidu. Vyšší hodnocení zaslouží jen střelec branky. Tom. 
 
MNICHOVICE – LITICE 1:5/0:3/ liga st.žáků 21.4.  
 
Mnichovice - Litice 1:5  [0:3] 
GÓLY:Kačírek 2x,Šesták, Šimek,.Malát 
 
 



 
SESTAVA : 
Bílek, Valenta D., Svoboda, Levý, Barcal, Dudák, Šesták, Beran, Homolka, CHodora, Kačírek, 
Batík, Šimek,Valenta T., Malát, Poupa, Oliberius Komentář Kluci vletěli na soupeře od 
prvních minut zápasu a výsledkem bylo tříbrankové vedení po půli. Na začátku druhé půle 
jsme soupeři darovali gól, ale jinak jsme měli zápas pod kontrolou. Musím pochválit celý 
tým za přístup a nasazení. VRKY  
 
LITICE – BOHEMIANS 3:7/1:2/ lega st.žákyň 21.4. 
 
Góly: Průchová 2x, Lhotáková 
Dále hrály: Bystřická, Nocarová, Kudrnová, Cislerová, Rutová, Veselá a Linková.  
 
První poločas naše děvčata s favorizovanou Bohemkou hrála vyrovnaně a přestože měla více 
šancí, prohrávala po půli 1:2. Po přestávce pokračovala hra ve stejném duchu do stavu 2:3. 
Pak ale našim děvčatům viditelně došly síly a nakonec prohrály 3:7. Opět se projevilo, že 
část našich holek hrálo ve stejnou dobu za naše ženy a my neměli na střídání. Jinak holky 
zaslouží opět obrovskou pochvalu za bojovnost a za výdrž při hře bez střídání. Car . 
 
PŘÍPRAVKA V RAKOVNÍKU  21.4. 
Litice A: 

Hráli: Martin Houška, Adéla Štědroňská, Anna Prokýšková, Štěpán Míka, Ondřej Veselý, Tereza Kudrnová– gólmanka 

Litice A – Litice B              3:0 

Litice A – Slavia A             3:2 

Litice A – Slavia C             6:1 

Litice A – Hostivař B        2:1  

O umístění:  Litice A – Hostivař A       1:4 

 Góly: Martin Houška 7x, Ondřej Veselý 5x, Štěpán Míka 3x 

Nejužitečnější hráč: Štěpán Míka 

Litice B: 

Hráli: Vojtěch Babják, Miroslav Vavřina, Filip Zimla, Jan Kordík, Michal Smeták, David Čása - gólman   

Litice B – Litice A              0:3 

Litice B – Slavia A             0:3 

Litice B – Slavia C             2:1 

Litice B – Hostivař B        0:3 

O umístění:  Litice B – Rakovník B     0:4 

 Góly: Jan Kordík 1x, Filip Zimla 1x    

Nejužitečnější hráč: Filip Zimla 

 Litice A na 2. místě a Litice B na 8. místě. Marek, Kuba, Honza, Jirka a Petr. 

VETERÁNI NA PRAGOVCE 
Kadaň -Litice 4:3 Dolejš 2, Voráček  

Bohemians -Litice 2:0 

President -Litice 5:1, Opava  

Praga A - Litice  2:0 

Brno  - Litice  1:0 



 

 

O 11. místo 

Litice -  Chomutov  2:1, Hofrichter,  Doležal  

Sestava :Kordik,  Hofrichter,  Královec, Kykal, Dolejš, Opava, Voráček, Čvančara, Doležal,  Michal    -   Opus.  

49.BĚH OSVOBOZENÍ  18.4. 

Velkou pochvalu zaslouží všichni, kdo se zasloužili  o zdárný průběh závodu,kromě pozemkářů ta byli především 

Blanka Kantová,Martin Dezort a Vendula Rutová. 

Velmi nás potěšila účast našich členů – 51! Z celkového počtu 213. Mezi muži zvítězil Tomáš Homolka,mezi 

dorostenci byl 2.Bystřický a 3.Hofman,mezi staršími žáky Malát 9. a D.Valenta 10.,v ml.žačkách Vávrová 15.,ve 

st.přípravce Královec 18. a 14.Štědroňská,v ml.přípravce 2.Beran a 4.M.Houdek,mezi nejmladšími 3.K.Česák a 

4.Polanský a 8.N.Bartoňová. 

Nejbližší akce: S0 28.4. turnaj benjamínků a od 17 hodin st.žáci s Kadaní 

NE 29.4. dorci  doma se Slavií a ml. žáci A v Mnichovicích a B v Č.Budějovicích 

 

 

 

 


