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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 A – BOHEMIANS PRAHA 4:1/1:1/ extraliga mužů 26.5. 
 
Branky: Nicklas 3, Koryťák. 

Nedostatek "personálu" musel řešit tým mužů nasazením brankáře Nečase v pozici útočníka a záložníka. V teplém 

počasí se musel tým vypořádat s velkým množstvím zraněných hráčů. Hráči odehráli většinu utkání bez střídání. Díky 

velkému nasazení a střeleckému představení Nicklase nakonec uspěli proti silným Bohemians. Na úvod utkání byly 

aktivnější Pražané. Ujali se vedení a s námi to nevypadalo moc dobře. Ještě v průběhu poločasu se nám podařilo 

vyrovnat a postupně jsme získávali mírnou převahu. Do druhého poločasu jsme vstoupili ještě aktivněji. Branku 

přidal Koryťák a podruhé se trefil Nicklas  z trestného rohu. V té době už byla aktivita a převaha na naší straně. 

Poslední branku z brejku dal opět Nicklas a završil tak svůj hattrick.  

Po náročném minulém víkendu na EuroHockey Challenge I nás čekal nepříjemný soupeř a omezený kádr kvůli 

zraněním. 

Tým se dnes opravdu vydal ze všech sil. I přes to, že nám úplně nevyšel úvod ,jsme zápas nakonec zvládli. Všichni to 

odmakali, ale bylo to na hraně. Bohužel jsme přišli o dalšího hráče. Naše situace se stává kritickou. Pochvalu zaslouží 

všichni, ale tentokrát bych si dovolil vyzdvihnout střelce 3 branek Nicklase a mladého obránce Hese. 

Hes nám zhodnotí vydařený zápas: Do zápasu jsme nastoupili ve značně zredukované sestavě, kvůli zraněním. Chtěli 

jsme šetřit síly, čekat na soupeře na naší polovině a vyrážet do rychlých breaků. Zpočátku se nám nedařilo držet 

balon a rychle  jsme o něj přicházeli a následně i první inkasovali. Do konce poločasu se nám naštěstí podařilo 

vyrovnat skóre.  

 



 

 

Druhý poločas jsme již začali lépe kombinovat, drželi balon, obraz hry z naší strany se zlepšil a soupeř se do žádných 

nebezpečných šanci již nedostal.  

Hráli: Jurek, Benda, Čech, Straka, Hes, Koryťák, Uhlíř, Kasl, Nicklas, Matoušek, Čvančara, Nečas a Vojtěch Kilián. 

Michal.   

LITICE B – HOSTIVAŘ 1:2/1:2/ extraliga mužů 26.5 

 Gól domácích : Brada 

Bez našeho nejúdernějšího útočného dua Dvořák/Sochor jsme nastoupili k dalšímu domácímu 
zápasu v dusném sobotním odpoledni. Ze soupeře jsme měli zřejmě patřičný respekt, který se 
projevil dvěma góly v poměrně rychlém sledu v naší síti. Poté se hra trochu vyrovnala, ale 
Hostivař měla stále více ze hry a držela balónek častěji na svých holích. Z ojedinělé 
šance se trefil sváteční střelec Brada. V dramatickém závěru jsme si vypracovali čtyři po 
sobě jdoucí trestné rohy, ale ani jeden se nám nepodařilo zužitkovat ve vyrovnávací 
branku. Soupeř se ukázal jako "pro nás hratelný" a remíza by tomuto zápasu slušela.  
 
sestava : 
Vokurka,Brada,Hofrichter,Strejc,Soukup,Bystřický,Levý,Vychron,Míka,Heger,Šimek,Hofman, 
Dolejš,Poustka,Vozár.         Jenda. 
 
MNICHOVICE – LITICE 2:3/0:1/ extraliga žen 26.5. 
Góly: Dolívková, Duchková, Tušlová 

Sestava: Bendová, Dolívkova, Doležalová K., Duchková, Hanzlíková, Jelenová, Kaslová, Kožíšková, 
Křivanová, Levá, Tomanová, Tušlová, Višňovská, Vyletová, Wittmanová   

  Do Mnichovic jsme přijeli s nadějí,  soupeře známe moc dobře a věděli jsme ,co od nich čekat. Začátek 
zápasu se pro nás vyvíjel víc než dobře, první gól padl už ve čtvrté minutě. Soupeř se doslova rozestoupil 
před Luckou Duchkovou a stav byl 0:1. Další góly přišly až v druhé polovině.  

   Těsně po začátku druhé poloviny se nám podařilo přidat další gól ,a to díky skvěle teči Adél Tušlové. Pak 
ale naše hra polevila, byli jsme nesoustředění a tak jsme dostali dva góly. Po srovnání na 2:2 jsme se 
vzpamatovali a začali hrát zase tu naší hru. Díky čemuž se nám v 68. minutě povedlo dát vítězný gól, který 
vstřelil Lucka Dolívková.  Ríša. 

Plzeň vč Litice - HC 1972 Rakovník 3:5 (2:2) – liga dorostu 

Góly: Hes 2, Linhart 

Hráli: Skála, Bystřický, Hofman, Löffler, Tomášek, Homolka, Kačírek, Kilián, Hes, Linhart, Dušek, Polívka a 
Šimek 

Jaro je jako na houpačce. Opory buď chybí nebo zmatkuji, nedostávají se do zápasů hlavou. Pak není 
nikdo, kdo by zvedl prapor vzhůru. Tom. 

LITICE – RAKOVNÍK 6:2/3:1/ liga st.žákyň 26.5. 

Góly: Duchková 4x, Veselá, Augustinová 

Dále hrály: Cislerová, Lhotáková, Bystřická, Sýkorová, Nocarová, Rutová, Kudrnová K. a T., Pospíšilová, 

Bendová, Kaslová 

Holky předvedly parádní hru a díky svojí bojovnosti a kombinacím zaslouženě vyhrály. V brance výborně 

zachytala Terka Kudrnová, která premiérově nastoupila za starší žačky.  Car. 



LITICE – KBELY 12:0 /6:0/ liga st.žáků 26.5. 

SESTAVA :Bílek, Valenta D., Barcal, Svoboda, Šesták, Dudák, Beran, Homolka, Kačírek, Levý, 
Batík, Šimek, CHodora, Malát, Valenta T.  
 
GÓLY :MALÁT 4x,Homolka 4x,Levý 2x,Batík 2x 
 
Kluci nastoupili s chutí a bylo to vidět od začátku zápasu. Soupeře přehrávali, nepouštěli 
do šancí a výsledkem byl poločas 6:0.Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Soupeř 
nepředvedl nic a kluci si s chutí zahráli a zastříleli. Poděkování patří celému týmu. VRKY  
 
 
 
PŘÍPRAVKA NA SLAVII 27.5. 

Modří: Reiser, Zimla, Kordík, Veselý, Babják, Čása, Smeták 

Modří - Rakovník B 3:4, Kadaň 5:2, Kbely A 2:2, Slavia B 3:0, Slavia D 4:0 

o 3.místo Modří - Slavia C 0:1 

Góly: Zimla 9x, Veselý 3x, Babjak 2x, Smeták 2x, Kordík 1x 

Žlutí: Kudrnová, Fiala, Paroubková, Houška, Štědroňská, Míka, Vavřina 

Žlutí - Bolevec 1:1, Rakovník A 1:0, Kbely B 5:0, Slavia A 1:0, Slavia C 3:0 

o 1.místo Žlutí - Kbely A 2:0 

Góly: Paroubková 7x, Houška 4x, Míka 2x  

Ze Slavie vezeme 1. a 4. místo a pochvalu od soupeřů a pořadatelů, jak se litický pozemák presentoval 
během nabitého turnaje přípravek. Jirka a Petr 

5.Kolo nadstavbové části Mladších žáků skupina C – Mnichovice 

Litice A – Mnichovice B    3:2 

Váša Královec, Dominik Purkart, Lukáš Hofman 

Litice A – Praga    9:0 

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

První zápas s Mnichovicemi byl velmi těžký, kluci museli hrát celý zápas naplno, protože soupeř 

hrálvelmi dobře. I přes nepříznivý průběh se nám ale nakonec zápas podařil otočit a mohli jsme se 

radovat z důležitého vítězství. 

Druhý zápas proti Pragovce měl být pro nás snadný, ale po prvním poločase to tak opravdu nebylo. 

Poločasové vedení 1:0, za které jsme mohli být rádi, bylo důsledkem podcenění soupeře a 

nedůrazu. Naštěstí se kluci po poločase probrali a nakonec soupeře v pohodě přehráli.  

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

Víťa Barcal, Dominik Purkart, Honza Spurný, Honza Čulík     Saša. 

MLADŠÍ ŽÁCI sk.D Kbely  27.5. 

Hráli: Linková A., Sladovníková K., Brejchová D., Duchková J., Polanský O., Keberdlová T., Žítková A., Květoň J., Nágr 

D., Rut Z., Hofman M., Šimek V.  



Litice B - Jičín  B 0:0 (0:0) 

Litice B - Olomouc   0:1 (0:0) 

V dalších dvou zápasech nadstavbové skupiny D ml.žáků jsme předváděli dobrý hokej.  

Proti Jičínu jsme podstatnou část zápasu odehráli na jeho půlce, často jsme doslova zamkli všechny hráče soupeře ve 

vlastním kruhu, ale všechny naše střely skončily u výborného gólmana. 

Vyrovnaný zápas jsme sehráli i s Olomoucí, jejichž vysoký a urostlý brankář nám však také všechny střely pochytal. 

Rozhodla tak individuální akce olomouckého kapitána ve druhé půli zápasu.   Libor. 

 DĚTSKÝ DEN 25.5. 

Za nádherného počasí /což po vydatných deštích nikdo nečekal se na našem pozemkářském hřišti sešla dosud 

největší návštěva, co DD organizujeme.Mladí – žáci, žačky,dorostenci a dorostenky- fungovali jako organizátoři u 20 

zábavných disciplín, trenéři připravili důstojné zázemí včetně nafukovacího hřiště, které nám propůjčil  Český svaz 

pozemního hokeje.Téměř dvě stovky dětí se mohlo vyřádit, většina atrakcí byla pohybových.Množství cen čekalo na 

přítomné děti.Za naším hřištěm připravili biatlonisté malý biatlon se střelbou.I jim díky za tradiční spolupráci.Stejně 

tak dík Marku Hnátovi za tradiční moderování a pěknou muziku.Díky všem se tato akce vydařila!!! 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

ST – NE  BAD KREUZNACH pro mládež 

SO  2.6. Litice A – Litice B v 16 ,benjamínci v Mnichovicích 

NE 3.6. přípravka v Hostivaři 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


