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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 
 

 

Muži 

Bohemians Praha – TJ Plzeň-Litice "A" 2:2 (1:2) Branky: Čvančara, Koryťák 
 

Úvod poločasu jsme začali trochu vlažněji. Z toho nás probudil soupeř, který hrál aktivně. Postupně jsme 
hru vyrovnali. Na branku soupeře odpověděl po několika minutách Čvančara nenápadnou střelou. Později 
jsme se ujali vedení brankou z trestného rohu z hole Koryťáka. Po druhé brance soupeř ještě přidal na 
agresivitě. To se projevilo především ve druhém, poločasu. Hra byla rozkouskovaná častými přerušeními. 
Na hřišti to jiskřilo. Bohemians se podařilo vyrovnat. Další branka už nepadla i přes šance na obou stranách. 
Škoda, že se nám nepodařilo zvítězit. Po zaváhání Slavie s Rakovníkem by jsme po nadstavbě obsadili první 
místo. Takto jsme o skóre druzí. O víkendu nás čeká semifinále se stejným soupeřem. Toto utkání nám 
ukázalo, co nás čeká. Budeme muset podat dobrý výkon, abychom to zvládli. Naše rezervy navíc vidím v 
tom, jak se vyrovnáváme s agresivní hrou a provokacemi soupeře. Některé situace jsme nezvládli úplně 
dobře. Příště v tom musíme být lepší, aby se nám to nevymstilo. 
 
HC Hostivař : TJ Plzeň-Litice "B"   3:1 (1:0) 
gól hostí : Dvořák 
sestava : Skála, Vokurka, Levý, Strejc, Soukup, Brada, Vozár, Dolejš, Kudlič, Heger, Bystřický, Polívka, 
Linhart, Hofman, Dvořák. 
 

Poslední zápas letošní sezony jsme odehráli v sobotu dopoledne na hřišti prařské Hostivaře. Soupeř nezačal 
tlakem,jak jsme si již v celé jarní části zvykli. Naopak. Hrál od začátku poměrně pomalu,přizpůsobil se 
našemu "béčkovému" tempu a jen stěží překonával náš obranný blok. I přesto se mu podařilo vybudovat si 
do poločasu jednogólové vedení střelou z trestného rohu.My se dostávali do útočných akcí jen 
zporadicky,ale i přesto jsme pár gólovek měli. Dokonce jsme zahrávali i tři trestné rohy,ale skórovat se 
nepodařilo. V druhé půli soupeř během minuty odkočil na rozdíl tří branek a nám se podařilo vstřelit  
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alespoň čestný úspěch.  Soupeř byl pro nás hratelný a odehráli asi nejvyrovnanější zápas jara. Pochvalu 
zaslouží mladý brankář M.Skála, kterému se zápas povedl. Dále chci poděkovat všem spoluhráčům za dobře 
odvednou práci,hlavně v podzimní části,kdy jsme si postup do horní části  tabulky vybojovali parádními a 
často i převapivými bodovými zisky.  Jenda 
 

Ženy 
Slavia - Litice 5:1 (2:1) 
gól: Tušlová  
Sestava: Keberdlová, Křivanová, Kožíšková, Doležalová K., Vyletová, Ugrhová (Špinlerová), Průchová, 
Wittmannová, Tomanová, Tušlová, Levá, Duchková L., Jelenová, Dolívková, Hanzlíková 
 

Zápas proti úřadujícímu mistrovi pro nás začal výborně. Během prvních 3 minut jsme měli dvě obrovské 
šance a ta druhá skončila dokonce gólem, kdy se střelou do prázdné branky, po krásné kombinaci, 
prosadila Tušlová. Euforie ze vstřeleného gólu nám chvíli vydržela, ale poté se hra začala pomalu přesouvat 
více a více na hokejky Slávie. Nicméně naše výborné bránění, veliká obětavost a skvělé zákroky 
Wittmannové znamenaly to, že jsme stav 0:1 udrželi až do 33. minuty, kdy Slávie poprvé skórovala. 
Vypadalo to, že už poločas skončí remízou, nicméně jsme v poslední minutě prvního poločasu inkasovali 
podruhé - škoda. Do druhého poločasu jsme vstupovali s hlavou nahoře, holky si uvědomily, že i proti Slávii 
se dá hrát hokej, kombinovat a dostávat se do kruhu. Druhý poločas byl přesto v režii soupeřek, my se 
dopředu dostávali spíše ojediněle, nicméně nebezpečně! 
 

Slavia B. - Litice 0:4 (0:1) 
góly: Jelenová, Dolívková, Průchová 2x  
Sestava:  Keberdlová, Křivanová, Kožíšková, Doležalová K., Vyletová, Kaslová, Průchová, Višňovská, 
Tomanová, Tušlová, Levá, Duchková L., Jelenová, Dolívková, Hanzlíková, Doležalová V. 
 

Druhý víkendový zápas (pro st. žačky třetí) jsme začali stejně jako v sobotu. Zase venku, zase v Praze, zase 
proti Slávii, zase horko, zase 3. minuta, zase vedeme 1:0?! Opět skvělý začátek, kdy po velkém závaru před 
brankou se nejlépe orientovala Jelenová a uklidila balonek do branky. Do konce prvního poločasu se nic 
velkého neudálo, měli jsme hodně ztrát na našich hokejkách, špatné kombinace a nahrávky, ale i nějaké ty 
šance - neproměněné. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit daleko jistěji na hokejkách, více si věřit, 
nabíhat, nahrávat - to vše se nám podařilo a dokázali jsme přidat další 3 góly a spoustu dalších nevyužitých 
šancí. Krásné rozloučení se sezonou. Končíme na 7.místě z 9 týmů se 13 body!  Lukáš a Ríša 

 
Starší žáci 
Kbely - Litice 3:8 [1:2] 
GÓLY :Homolka 4x,Levý, Valenta T., Malát, Šimek  
SESTAVA:Bílek, Valenta D., Šesták, Barcal, Dudák, Šimek, Homolka, Svoboda, Levý, Valenta T., Malát, 
CHodora, Beran, Hudec  
 

Kluci odehráli parádní zápas kdy od začátku měli aktivitu, pohodu a chuť hrát na své straně. Poločas 2:1 byl 
jen díky výbornému golmanovi soupeře. Druhý poločas již byl v naší režii. Kluci jsou pátí za "staršími" týmy 
což je krásný výsledek. Cíl bylo se dostat do finálové skupiny což se povedlo, kluci makali, snažili se až na 
pár zápasů. Z mého pohledu úspěšná sezóna a kluci mají dobrou partu a čekají je ještě velké věci ve 
sportovním světě. Vlčáci DÍKY!!! VRKY 

 
Mladší žáci 
7.závěrečné kolo nadstavbové části Mladších žáků skupina C – Hostivař  
Litice A – President    4:1 
Víťa Barcal, Dominik Purkart, Vojta Svoboda, Ota Gerlický 
Litice A – Hostivař    3:2 
Dominik Purkart 2, Tomáš Lukeš 
Sestava: Jirka Červený, Tomáš Lukeš, Lukáš Hofman, Vojta Svoboda, Ota Gerlický, Víťa Barcal, Dominik 
Purkart, Honza Spurný 
 



 
Zápas s Presidentem byl pro nás klíčový, protože pokud by kluci vyhráli, tak už by o našem celkovém 
druhém místě bylo rozhodnuto.  
Od první minuty bylo jasné, že to ale nebude vůbec jednoduché. President hrál v první půlce velmi dobře a 
byl nebezpečnější. Poločas byl bezbrankový. V podobném duchu se začala i druhá půle, kdy nám soupeř 
hned v první minutě vstřelil branku. Naštěstí se kluci nenechali vykolejit ataky trenéra soupeře, který často 
tlačil na rozhodčí, ale i na naše kluky. My jsme ale byli trpěliví a vydrželi jsme hrát celý zápas s velkým 
nasazením. Nakonec se nám podařilo zápas otočit a dovést ho do úspěšného konce. Nakonec jsme soupeře 
přehráli docela jednoznačně. 
Druhý zápas s Hostivaří jsme odehráli v přátelském a částečně odpočinkovém tempu.  
Klukům bych chtěl poděkovat za velmi povedenou sezonu, kdy jsme v hale skončili druzí a venkovní soutěž 
jsme zakončili také celkovým 2. místem z 18. týmů. Konečné skóre našeho týmu je 89:23, což je druhý 
nejlepší útok a nejlepší obrana v celé soutěži.    Saša 
 

Pořadí na prvních místech:  1. Mnichovice A,  2. Litice A,   3. President 
 

Soutěž ml.žáků, skupina D, Hradec Králové, 17. 6. 2018 
Litice B - R.S.C. Praha  0:0 (0:0) 
Litice B - Č. Budějovice  0:3 (0:2) 
Hráli: Keberdlová T., Duchková J., Sladovníková K., Hofman M., Květoň J., Žítková A., Nágr T., Vávrová A.  
 

V posledních dvou zápasech  této sezóny jsme vyšli gólově naprázdno. Byly to naprosto typické zápasy pro 
celé jaro. Vyrovnaný průběh hry, náznaky kombinací, občasné šance, kterým většinou chybí správné 
zakončení.  V 16 zápasech  jsme dali jen 17 gólů, což je prostě málo.  
Na druhou stranu jsme nabrali spoustu zkušeností, sehráli jsme i spoustu  povedených zápasů a hlavně si 
užili všechny jarní slunečné víkendy - spolu, v partě, na vzduchu, na hřišti! Rádi!  Libor 

 
Veteráni 
V sobotu u nás skončil další ročník veteránské ligy.  
Konečné pořadí veteránské ligy: 
1. Slavia Praha 
2. President 
3. Rakovník 
4.-12.  Litice, Kadaň, Bolevec, Praga, Šenkvice, Brno, Kbely, Bohemians, Chomutov 
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE:    
SOBOTA 23.6. 
muži "A" v Rakovníku semifinále 
veteráni v Praze ve Kbelích 
 
NEDĚLE 24.6. 
muži "A" v Rakovníku finále. 


