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

 

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 
POHÁR PŘINESL ZKLAMÁNÍ – SESTUP ! 
 
LITICE -  SERVETTE HC ŽENEVA 0:4/0:4/) 

Domácí  na nás neskutečně vlétli. Jejich napadání bylo agresivní a celoplošné. Vůbec jsme tomu nezvládli čelit. 
Soupeř nás zatlačili a postupně navyšoval skóre. Až po poločasu jsme se zvedli.  Hru jsme vyrovnali a vytvořili si 
drobné příležitosti. Domácí, ale komplikace nepřipustili.  

LITICE – SLAVIA PRAHA  0:2/0:0/ 

Ve druhém utkání jsme se střetli s naším tradičním rivalem. Na jaře už počtvrté. Bohužel jsme se neprosadili, zato 
soupeř 2x z trestného rohu. Slavia byla,především ve 2.poločasu, přesnější a důraznější.  

LITICE – SLAGELSE HOCKEY KLUB  0:3/0:0/ 

 Soupeř už  měl jistý postup. Nechal nám více prostoru. Častěji než v předchozích zápasech jsme se prosazovali. 
Vytvorili jsme si hodně příležitostí.  Ale i ty největší jsme nezvládli dotáhnout branky. Jen Patrik měl na hokejové 4 
branky. Vždy ale trochu chybělo. Navíc  nás postihla zranění. 

LITICE – ASD SH PAOLO BONOMI 0:3/0:2/ 

Dynamický hrající soupeř, šikovný na hokejce. Dokázali jsme s nimi držet krok. Ale nakonec jsme kapitulovali z TR. 
Snažili jsme se aktivněji napadat. Dostali jsme se i do šancí, ale branky jsme nedosáhli. I přes to, že míček poskakoval 
po brankové čáře. Postupně nám odcházely síly.  Kluci i tak dál bojovali, soupeře vysoko napadali. Bohužel jsme se, 
jako v celém turnaji, neprosadili.  
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Konečné umístění, bohužel, odpovídá naší výkonnosti. Loni jsme hráli horní kříž. Tentokrát jsme se nedokázali vůbec 
prosadit. Soupeři byly lepší, rychlejší a jistí na hokejkách. Prostě typická zrada. Na konci zápasů  jsme nestačili  
fyzicky.  V těžkých pasážích zápasů jsme se nedokázali semknout. Osobně jsem hodně zklamaný, jak jsme to 
nezvládli.  

Hrali: Jurek, Nečas (1x), Benda, Kozák, Straka,  Čech, Hes, Uhlíř, Koryťák, Čvančara, Matoušek, Kasl, Dolejš,  Bárta, 
Gerlický (3x), Heger. 

Realizační tým: Kudlič,  Soukup, Čvančara st. a Mládková.    Soukup. 

 

  
POSTŘEH LÁDI ČECHA K 4.UTKÁNÍ 
Zápas o setrvání  v Challenge 1 se nám jednoduše nepovedl. Italové vypadali jistě a s přehledem drželi míček na 
hokejkách. Jejich jista rozehra nám dělala potíže. Sem tam se však našla skulinka pro naše útočné snažení. Bohužel 
jsme těch pár šancí nedokázali úspěšně dokonat a vstřelit alespoň tu vysněnou jednu branku. Chyběla zkušenost z 
těchto těžkých zápasu, prilis jsme ztraceli mice pri utocnem snazeni, a z naslednych protiutoku zahrozil kvalitni a 
rychly souper, ktery postupne navysoval skore az na konecnych 3:0. 

POSTŘEH J.KORYŤÁKA k 1.ZÁPASU 
Do zapasu jsme nastoupili po remize a vyhre se Slavii, s pocity, ze jsme lehky favorit. Zacatek zapasu nas ale vyvedl z 
omylu a po druhem golu jsme si klepali na celo. Jak jsme si tohle mohli myslet. Nejista rozehra a celkovy obraz nasi 
hry. Z pohadky jsme se probrali az v polocasu, kdy jsme prohravali 0:4 a souper lehce polevil a dal nam prostor pro 
rozehru. Bohuzel se nam nepodarilo zadnou sanci promenit a proto skončil zápas 0:4. 

POSTŘEH PAVLA MATOUŠKA K UTKÁNÍ SE SLAVIÍ 
Potřetí za týden nás čekal soupeř z domácí soutěže. Jelikož se oba týmy dobře znají. Do zápasu vstoupili oba celky 
opatrněji. My jsme se snažili především držet obranný blok kolem naší poloviny a vyrážet do rychlých breaků. Poločas 
skončil bez větších příležitostí na obou stranách. Ve druhé půlce ovšem byla znát herní vyzrálost soupeře a nám 
pomalu odcházely síly. Slavia dokázala vytvořit serii 3 trestných rohů vkuse, z nichž jeden proměnila. Poté jsme hru 
vytáhli, ovšem ani přes pár slibných šanci jsme se nedokázali prosadit a z jednoho rychlého protiútoku Slavia opět 
udělala trestný roh a z něj vstřelila další gól, zápas tak skončil 0:2. 

 

 



 

VETERÁNI V LIZE V KADANI 19.5. 

Litice - Praga  1:2  Hofman 
Litice   - Kadaň       2:1   Hofman 2x 
Litice  - President  0:2 
Litice  - Bolevec   1:2 Hofrichter     
O 9. Místo   Litice : Brno 2:1 Hofrichter,  Míka  

Navíc hráli: Kordík Kykal Královec Michal Opava Voráček   

STARŚÍ ŽÁCI S HOSTIVAŘÍ 19.5. 

SESTAVA :Bílek, Šesták, Barcal, Valenta D., Beran, Dudák, Svoboda, Homolka, Kačírek, 
Šimek, Batík, Poupa, Malát  
 
Litice - Hostivař  3:7 [2:2]     GÓLY :Svoboda 2x,Malát  
 
Kluci podali parádní výkon. Se soupeřem, který je o pár let starší, drželi první poloćas 
krok v druhém nám bohužel došly síly. Musím pochválit celý tým za parádní výkon!!! Všichni 
makali a "jezdili po zadku" a výsledkem je krásný zápas ,za což jim patří velký dík! VRKY  
 
4.Kolo nadstavbové části Mladších žáků skupina C – Bohemians 

Litice A – President       6:2      Váša Královec 2, Dominik Purkart 2, Vojta Svoboda 2 
Litice A – Mnichovice A      1:6      Dominik Purkart 
 

Sestava: Jirka Červený, Tomáš Lukeš, Lukáš Hofman, Vojta Svoboda, Váša Královec, Ota Gerlický, Víťa 
Barcal, Dominik Purkart, Honza Spurný 

První zápas s Presidentem byl pro nás důležitý, protože soupeř měl stejně bodů jako naši kluci. A prohrál 
pouze s týmem Mnichovic A. Zápas byl od začátku velmi pohledný a soupeř nám nedal nic zadarmo. Hoši 
ale makali a udrželi po celý zápas velké nasazení. Postupně jsme začali soupeře přehrávat, a to hlavně 
dobrým pohybem a důrazem v osobních soubojích. Zápas jsme dovedli do vítězného konce. 

Druhý zápas proti zatím neporaženým Mnichovicím jsme začali velmi dobře a ač byl poločasový výsledek 
1:3, byla hra z obou stran velmi vyrovnaná. Bohužel během druhého poločasu jsme začali propadat 
v rozehře a pohybu. Soupeř na rozdíl od nás své vysoké tempo udržel po celý zápas a zaslouženě vyhrál. 
Saša. 

B TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ v KADANI 20.5. 

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

Litice B - R.S.C. Praha  3:2 (1:1)    Duchková 2x, Rut  

Litice B - Kadaň   1:4 (0:2) Keberdlová  

Konečně góly! Konečně vítězství! 

Po šesti zápasech nadstavbové části, ve kterých jsme dali dohromady jen jeden jediný gól, jsme se konečně střelecky 
prosadili! Díky tomu bereme první 3 body  a věříme, že to nejsou góly ani body poslední!   Libor.  

NEJBLIŽŠÍ AKCE:  

SO 26.5. LITICE – KBELY st.žáci v 11,LITICE B – HOSTIVAŘ  ex.liga mužů ve 13, LITICE – RAKOVNÍK st.žačky 
v 15,LITICE A – BOHEMIANS ex.liga mužů v 17 a ženy v Mnichovicích 

NEDĚLE 27.5. LITICE – RAKOVNÍK dorost v 15, ml.žáci A v Mnichovicích a B tým ve Kbelích,přípravka na Slavii 


	UROBSTAV STAVBY s.r.o.U  - generální sponzor  • U adidas ČR s.r.o.U  •  UPLZEŇSKÝ KRAJ
	UNADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽEU  •  UINBYTU •  UOPTIKSTUDIO ŠVARCU •  UMAURICE WARD GROUP
	UÚMO PLZEŇ 6U  •  UHENKELU  •  UVÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍU  •  UJAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ
	UREMVIKO s.r.o.U   •  UÚMO PLZEŇ 3U  •  UNADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ U•  UNAXOSU •  UDYBS PlzeňU

