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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 

 

Litice mají za sebou derby – 5.5. 

Plzeň Litice B – Plzeň Litice A 2:4 (1:0) 

Góly:B – Linhart, Sochor R. 

A – Nicklas 2, Straka, Bárta 

Hráli:B – Vokurka, připraven Skála, Levý, Brada, Strejc, Bystřický, Hofman, Míka, Dolejš, Vychron, 

Heger, Homolka, Dvořák, Linhart, Sochor R. 

A – Jurek, Straka, Kozák, Benda, Hes, Sochor O., Gerlický, Koryťák, Uhlíř, Matoušek, Bárta, Straka, 

Čvančara, Nicklas, Kasl. 

Diváci: 153  

Neopakovatelná situace se odehrávala v prvním kole nadstavby v plzeňských Liticích. Utkal se druhý tým 

loňské sezóny domácí A s postupujícím celkem z nižší soutěže a opět domácím B. A to dokonce ve finálové 

šestičlenné skupině, kam se oba týmy paradoxně dostaly. Do této skupiny se týmy nesou výsledky s dvěma 

soupeři, s kterými postoupily ze základní skupiny. Ty byly dvě a litický A tým i B tým hrály každý v jiné. 

„Áčko“ tak mělo na kontě před finálovou sérií šest bodů a „béčko“ pouhý jeden. 
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Jenže ne vždy na hřišti platí předzápasové teorie. A tým zaměstnal svůj „záložní“ tým od začátku hry na 

jejich polovině, zavřel je někdy takovým způsobem, že by nepronikla ani myš. Šance či pološance se 

střídaly jak na běžícím pásu, ale výborně formovaná obrana B týmu odolávala. Po patnáctiminutové smršti 

se zámek logicky začal povolovat a litický B tým začal ukazovat zuby. Až do té podoby, že z jedné 

nenápadné akce dokázal ještě věkem dorostenec Tomáš Homolka skórovat. A tým Litic zaváhal, přeci jen 

nemohl očekávat podobný scénář, hra se zvolnila a zanedlouho rozhodčí poslali oba týmy do kabin. Druhá 

půle kopírovala první. „Áčko“ vytáhlo svoji obranu zcela na půlku „béčka“, tlačilo se do koncovky 

jednoduše, přidalo na tvrdosti i rychlosti a výsledek se nakonec dostavil. Nejprve ve skluzu skóroval 

sváteční střelec Straka, nekompromisně zavěsil Nicklas a opět v pádu hbitě stvrdil nadvládu Bárta. Poté, kdy 

se opět prosadil Nicklas, vypadalo, že je již po utkání. Jenže opět z nenápadné situace dokázal skórovat 

Dolejš. B tým však už neměl sílu na jakoukoliv změnu skóre a výhra litického A týmu byla tak jako tak 

zasloužená. Malý komentář přidal hrající kouč B týmu Jan Dolejš:“ Měli jsme z toho zápasu obavy. Nebývá 

zvykem, aby v dospělé kategorii na sebe narazily dva týmy z jednoho klubu a ještě ve finálové skupině. 

Nakonec jsme se se zápasem, kde jsme si nezůstali nic dlužni, poprali důstojně. Kluci z áčka asi trochu 

zalapali po dechu, když jsme vyhráli první půlku, ale soudě dle jejich tlaku, to byla otázka času, kdy nám 

gól dají a pravděpodobně přidají další. Přesto to bylo pěkné utkání a jsem rád, že jsme jim trochu zatopili. 

Musím vyzdvihnout našeho gólmana Martina Vokurku, který celou soutěž prokazuje svoje nesmírné kvality 

a dnes z něj byli kluci z áčka chvílemi až nešťastní“. 

  Extraliga muži C 2017/18 Z V R P + - B 

1.  Slavia 5 4 1 0 27 5 13 

2.  Litice A 5 3 1 1 17 9 10 

3.  Bohemians 5 2 2 1 17 15 8 

4.  Rakovník 5 2 0 3 16 18 6 

5.  Hostivař 5 1 1 3 8 21 4 

6.  Litice B 5 0 1 4 11 28 1 

 Dorost 1.liga – 6.5. 

 HC Mnichovice – Plzeň Litice 2:3 (1:1) 

 Góly Litic: Sochor O. 2x, Šimek 

Hráli: Skála, Bystřický, Hofman, Löffler, Tomášek, Hes, Homolka, Kilián , Gerlický, Sochor , Linhart a 

Šimek  

 O třídu zlepšená hra ze strany Litic oproti minulým debaklům s Rakovníkem a Slávií přinesla zajímavé a 

napínavé utkání v podání prvního a druhého celku soutěže. Šance střídala šanci na obou stranách, hra se 

přelévala do slova od branky k brance. Mimořádný výkon předvedl litický brankář Marek Skála, který svůj 

tým několikrát opravdu podržel. Litický celek zaslouží za zvednutí výkonu a nasazení po celý zápas velkou 

pochvalu. Tom. 

 
 



 
 
HOSTIVAŘ  - LITICE  0:2/0:2/liga.st.žákyň 8.5. 
 
Góly: Kaslová, Duchková  
Dále hrály: Pospíšilová, Kudrnová, Bendová, Bystřická, Cislerová, Nocarová, Rutová, 
Augustinová, Lhotáková, Veselá a Anička Linková  
 
Zápas hodnotí střelkyně prvního gólu, Kačka Kaslová: ”Dnes jsme odehrály podle mě skvělý 
zápas. Už od začátku jsme soupeře přehrávaly a byly lepším týmem. Vytvářely jsme si mnoho 
šancí, které jsme bohužel neproměnily včetně rohů. Myslím, že kdybychom tyto šance 
proměnily výsledek by byl úplně jiný.” Car. 
 
 

2.Kolo nadstavbové části Mladších žáků skupina C – Praga – 6.5. 

Litice A – Hostivař    5:0 

Lukáš Hofman 2, Ota Gerlický 2, Váša Královec 

Litice A – Mnichovice A 2:5 

Víťa Barcal, Dominik Purkart 

Sestava: Jirka Červený, Tomáš Lukeš, Lukáš Hofman, Vojta Svoboda, Váša Královec, Ota Gerlický, 

Bolek Škaloud, Víťa Barcal, Dominik Purkart 

První zápas s Hostivaří byl, co se týká kvality celkem dobrý. Zápas jsme měli pod kontrolou a v klidu 

jsme ho dovedli k vítězství.  

Druhý zápas s dosud neporaženými Mnichovicemi A, byl pro naše kluky velkou výzvou. Od první 

minuty bylo jasné, že to bude velmi kvalitní zápas. Naši kluci makali a nedali nic soupeři zadarmo. 

Výsledek první půle byl 2:2. Po poločase na nás soupeř doslova vletěl a odskočil nám během prvních 

pěti minut o dva góly. Poté se nám opět povedlo srovnat hru, ale bohužel výsledek i přes velké 

množství šancí bohužel ne. Navíc soupeř přidal těsně před koncem ještě jednu branku. Celkově 

zápas hodnotím velmi pozitivně, soupeř byl lepší a po zásluze vyhrál, ale naši kluci zápas odmakali, a 

z toho mám radost.   Saša. 

 

Soutěž ml.žáků  skupina D – 6.5. 

Hráli: Linková A., Duchková J., Rut Z., Šimek V., Sladovníková K., Brejchová D., Matějovic J., Keberdlová T., Žítková A., 

Vávrová A., Nágr T., Elgr A. 

Litice B - Rakovník  1:6  (1:3) gól Rut 

První zápas na domácím hřišti ukázal nevyrovnanost našeho týmu. Část hráčů hrála proti soupeři naprosto 

vyrovnanou partii, ale druhá polovina týmu na něj nestačila. Díky tomu se soupeř často dostával do šancí, z nichž šest 

dokázal využít.  

Litice B - Slavia Praha  0:8 (0:5) 

Ve druhém zápase se z naší strany nic moc nezměnilo, navíc jsme zklamali malým nasazením.  Libor Šesták.  

 

 

 

 



Liga st.žákyň  6.5.  Praga – Litice  5:6/2:3/ 

Góly: Duchková 3, Lhotáková, Cislerová, Augustinová Dále hrály: Bystřická, Nocarová, 
Průchová, Kudrnová, Bendová, Rutová, Pospíšilová a Linková  
 
Začátek zápasu nám nevyšel a po pár minutách prohráváme 1:0. Dostáváme se do útočného 
kruhu, spousta šancí, ale opět nedůraz a jsme rádi, že alespoň srovnáváme.  Do poločasu se 
hra přelévá a do pauzy vedeme 2:3! Zdá se, že to půjde snadno. Po přestávce šok! Z vedení 
najednou prohráváme o gól. Holkyy probertee see! A najednou to začíná jít, góly dáváme my. 
Uteklo to jako voda, je konec zápasu a my, my to vyhráli!! Huráá!! Car. 
 

7.5. OPĚT KOLINEC 

KOLINEC –LITICE 5:3/1:1/ g.Dvořák,Vrkoč a Brada 

Dále hráli: Vokurka Opava Vozár Nocar Doležal Darida Míka Strejc  Levý  Dolejš. Na to, že jsme hráli proti fotbalistům, 

jsme podali  velmi dobrý výkon, dokonce jsme vedli 2:0, ale v závěru se prosadil fotbalově zkušenější soupeř. Kuzma 

tam tradičně oslavil svůj svátek, přátelského posezení plného debat nejen o sportu se zúčastnili také zraněný Hofr a 

Pionýr 

 
 

LITICE – HOSTIVAŘ  0:5/0:2/ extraliga žen 5.5. 

Ženy odehrály ne moc povedený zápas proti pražské Hostivaři. Celý zápas jsme se potýkali se špatnými přihrávkami a 

tudíž se nám nedařilo dostat se v podstatě na útočnou polovinu. To se nám dařilo jen ojediněle. První půle skončila 

0:2 díky naší urputné obraně. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že si musíme více věřit, hrát jednodušeji po 

stranách a přitvrdit v osobních soubojích. Holkám se podařilo více kombinovat, častěji jsme se dostávali na útočnou 

polovinu a vypracovali jsme si i dva trestné rohy. V tom druhém jsme byli hodně blízko čestnému gólu, kdy Lucie 

Duchková střílela po krásné kombinaci sama z penalty, ale golmanka soupeřek neuvěřitelně střelu chytila. Tím pro 

nás zápas skončil bez gólu.  

sestava: Tomanová, Hanzlíková, Vyletová, Wittmanová, Doležalová K., Doležalová V., Průchová, Duchková L., 

Dolívková, Tušlová, Křivanová, Levá, Bendová, Špinlerová 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: SO 12.5. VC PLZNĚ BENJAMÍNKŮ ,  V 16.00 LITIOCE – HRADEC KRÁLOVÉ extraliga žen ,muži A na 

Slavii,muži B v Rakovníku 

NE 13.5. muži A se Slavií v 16.00,ml.žáci A  v 10.00  doma , B tým ve Kbelích a přípravka v Mnichovicích 

 


