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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 
 

 
 
  

   
HC PRAGA – LITICE  1:4/0:2/ - extraliga mužů -góly  : Nicklas 2x, Koryťák, Sochor O.  
 
Na prahu nové sezóny vyrazilo naše áčko k prvnímu letošnímu zápasu na hřiště pražské 
Pragy. S novým trenérským triem a novým kapitánem jsme měli být jasnými favority - a byli. 
Ihned po úvodním hvizdu jsme se nastěhovali na soupeřovu polovinu a tlak zúročil po 
několika minutách tvrdou střelou pod břevno zblízka Nicklas. Po dvaceti minutách hry na 
jednu branku proměnil trestný roh střelou Koryťák. Soupeř hrozil pouze ojedinělými 
protiútoky, většinou po našich chybách, které však většinou neskončily ani střelou na 
branku. V druhém poločase jsme trochu polevili a soupeř se dostal k několika 
příležitostem, když se pokoušel vždy tečovat nahození míčku do střeleckého kruhu. Pak nás 
uklidnil lišácky proměněnou penaltou opět Nicklas poté, co byl sám u brankové čáry 
faulován. Domácí poté přitvrdili, což jim také umožnili rozhodčí, kteří tvrdou a nečistou 
hru dost pouštěli bez povšimnutí.  
Vyplatilo se a Praga snížila. Obratem však kontroval po pěkné akci O.Sochor a uzavřel tím 
brankový součet.  
 
Sestava : Nečas, Benda, Čech, Bystřický, Hofman, Hes, Koryťák, Kasl, Homolka, Uhlíř, 
Nicklas, Sochor, Bárta, Čvančara.  
 
Komentář : Předvedená hra byla ještě plná nepřesností a taktických chyb, ale věřím, že vše 
ještě dokážeme zlepšit. Rovněž chybělo více gólů, protože naše herní převaha byla více než 
výrazná a šancí jsme měli na dva zápasy. Pokud by výsledek byl 7-8 : 1, nikdo by se asi 
nedivil.  Jenda.  
 
 



 
RAKOVNÍK – LITICE 2:4 /1:2/ - extraliga žen 8.9. 
  
Byl to hezky zapas, prvni dve ctvrtiny vyborny (1:2), ve treti ctvrtine sme trosku 
polevili a rozhodilo se nam postaveni na hristi (1:4). V posledni ctvrtine sme se dohodli, 
ze budeme vic napadat a zkusime dat jeste nejake goly. Silu holky jeste mely a hodne 
tlacily. Povedlo se jeste dat gol z dorazky po rohu. Goly: Koziskova, Pruchova 
 
Sestava: Wittmanová, Tušlová, Pruchova, Ughrova, Dolivkova, Duchkova, Vyletova, Tomanova, 
Hanzlikova, Leva, Koziskova, Dolezalova V., plus tri hostujici z Mnochovic - Prochazkova, 
Horálkova, Vodenkova  Petr Hošek 
 
Sobota 8.9. HOSTIVAŘ – LITICE 0:8 /0:2/  – liga dorostenců  Polívka 3x, Sochor 3x, Kilián 2x 

Skála, Tomášek, Hofman, Bystřický, Löffler, Šimek, Homolka, Kilián, Linhart, Polívka, Dušek, Sochor 

První ligový zápas dorostu se odehrával ve velmi vysokém tempu. První poločas sloužil spíše k rozehrání a odpovídal 

tomu i výsledek (0:2). Ve druhém poločase jsme zlepšili hru i zakončování a soupeře jsme nepustili téměř k ničemu. 

Neděle 9.9. Rakovník – LITICE 3:6 –liga dorostenců  - Linhart 2x, Polívka 2x, Kilián, Gerlický 

Kilián, Tomášek, Hofman, Bystřický, Löffler, Šimek, Homolka, Kilián, Linhart, Polívka, Dušek, Gerlický 

Ve druhém zápase jsme narazili na obtížného soupeře. Začátek zápasu nám nevyšel a brzy jsme prohrávali. Do 

poločasu jsme zlepšili bránění a dostali se i do vedení. Do druhého poločasu vstoupil aktivně opět soupeř, ale šance 

nevyužil a při trestných rozích nás podržel brankář i skvělá obrana. Ke konci zápasu soupeř odvolal brankáře, ale i 

přes jeho tlak jsme skórovali z rychlých protiútoků.  Kordík,Bárta. 

9.9.HOSTIVAŘ – LITICE  2:3/1:0/ liga dorostenek  Góly: Duchková 2, Průchová 

Hrály : Bendová, Dolívková, Duchková, Horníková, Kožíšková, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová, 

Višňovská  

V neděli odehrály dorostenky svůj první zápas podzimu na Hostivaři. Holky hrály nově na celé hřiště a bez 

střídání. Během zápasu bylo vidět pár chyb, které je do příštích utkání potřeba zlepšit. Celkově bych ale 

holky chtěla pochválit, snažily se, a i když je konečný výsledek pouze o jeden gól, myslím,  že je výhra 

zasloužená. Další zápas čeká holky za týden na Pragovce, snad už ve větším počtu hráček.   Verča. 

1.Kolo starších žáků skupina A – Slavia 

 Litice B – Kbely    4:1 

Dominik Purkart , Vojta Svoboda, Tomáš Lukeš, Ota Gerlický 

Litice B – President    1:7 

Váša Královec 

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

Dominik Purkart, Honza Spurný, Tomáš Valenta, Tomáš Dudák, Matěj Svoboda, Honza Čulík, Bolek 

Škaloud 

První zápas byl pro nás velkou neznámou, protože většina kluků přišla z nižší kategorie. Naším 

soupeřem bylo družstvo Kbel a zápas byl vyrovnaný. Soupeř měl pasáže, kdy nás zavřel na naší 

polovině a jen se štěstím jsme neinkasovali. Nakonec se nám podařilo díky dlouhým puším 2x 

soupeře přehodit a z obou šancí skórovat. Ve druhé půlce se nám podařilo náskok navýšit a dovést 

zápas do vítězného konce.  

 

 



Ve druhém zápase s Presidentem se nám v prvním poločase bohužel nepodařilo proměnit 4 tutové 

šance. Naopak soupeř nás trestal. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu a naši hoši se 

nedokázali zvednout. V tomto zápase se ukázala naše nezkušenost. Měli jsme problém hlavně 

v záloze, kdy se kluci při rozehře moc vytahovali a často se zapomínali vepředu. To se ale určitě 

postupně srovná. Důležité bylo, že se všichni snažili.  Saša. 

9.9. Bolevec  skupina B ml.žáků 

Litice A - R.S.C. Praha 3:0 (1:0)  Góly: M. Hofman 2x, M.Houška 

Hráli: Kudrnová T., Polanský O., Královec V., Babják V., Rut Z., Hofman M., Svoboda V., Houška M., Barcal V., Nágr D., 

Šimek V., Veselý O. 

První a pouze jeden zápas nové sezóny jsme na hřišti pořádajícího Bolevce odehráli proti R.S.C. Praha, byť jsme jeli 

hrát proti Olomouci (nepřijela - bude sehráno později) a proti Kbelům (žádost Kbel o prohození zápasů).  

Hned od začátku bylo zřejmé, že jde o soupeře, který  patří mezi slabší. Míček byl po většinu zápasu v našem držení a 

náš nový tým měl možnost se sehrávat. Všichni hráči se snažili hrát zodpovědně a jen díky občasným nepřesnostem, 

a díky nesehranosti nepadalo do soupeřovy branky více gólů. Pochvala hráčům za přístup  k zápasu.  

S přibývajícími zápasy bychom se proti podobným soupeřům mohli gólově prosazovat výrazněji. Libor Šesták  

9.9.RAKOVNÍK 

Hráli: Adéla Štědroňská, Aneta Žítková, Filip Zimla, Jakub Reiser, Jan Kordík, Antonín Reischig, Jakub Fiala, Jan Poupa, 

Adam Elger, Tomáš Nágr - gólman 

LITICE B  - MNICHOVICE 1:12  Gól: Jan Poupa 

LITICE  B– RAKOVNÍK  0:3  

První dva zápasy v kategorii mladších žáků odehráli všichni s velkým nasazením, bohužel se však projevila veliká 

obměna a nesehranost týmu. Věřím, že se nadále budeme zlepšovat a projeví se to i na dalších výsledcích. 

/Jirka a Marek/ 

9.9.PRAGA - PŘÍPRAVKY 

Litice žlutí: 

Hráli: Míra Vavřina, Filip Beran, Denis Beran, Max Vlček, Viktor Švec– gólmanka, Štěpán Míka 

 Litice žlutí – Litice modří            3:0 Litice žlutí – Bohemians dívky   4:0 Litice žlutí – Bolevec                  4:1 

Litice žlutí – Praga                     4:2  Litice žlutí – Bohemians kluci     3:2 

Góly: Filip Beran 9x, Denis Beran 7x, Štěpán Míka 2x 

 Litice modří: 

Hráli: Dominik Šesták, Sárka Bartošová, Verča Donátová, Tom Polák - gólman, David Čása, Lukáš Porner   

 Litice modří – Litice žlutí               0:3  Litice modří – Praga                     1:3Litice modří – Bohemians kluci    0:0 

Litice modří – Bohemians dívky    2:1  Litice modří – Bolevec                  2:1 

   

 



 

Góly: Dominik Šesták 2x, Sárka Bartošová 1x,  David Čása 1x, Lukáš Porner 1x    

Litice žlutí na 1. místě a Litice modří na 3. místě.   Pěkný den Honza, Petr, Kuba a Lukáš 

9.9. PRAGA – BENJAMÍNCI se  zúčastnili svého prvního podzimního turnaje na Pragovce. Poslední jarní turnaje 

naznačovali, že benjamínci jdou herně nahoru a opravdu to nejen výsledky, ale i herní projev ukázal. Pro trenéry je 

krásná odměna, když vám takovej prcek udělá kličku protihráči a završí to gólem a pozor ,krásně se u toho raduje! 

Děti děkujeme!  Terka a Korďas  

8. a 9.9. MNICHOV.Ve dnech 8.-9.9. 2018 jsme se zúčasnili turnaje str. žactva v německém 
Mnichově na pozvání místního klubu HCL Rot-Weib München 1932. 
Turnaj byl příprava pro starší žáky a starší žačky. Hrály se jedenáctky, což je pro nás 
netradiční, ale kluci i holky si velice rychle zvykli na velké hřiště a předváděli parádní 
výkony. Celkově jsme turnaj hodnotili velice kladně jak herně, tak organizačně, vše klaplo 
jak má.  
SESTAVA str. žáci :Šesták, Beran, Barcal, Valenta D., Levý, Kačírek, Malát, Homolka, 
Batík, Bílek, Březina, Poupa, Hudec.  
VÝSLEDKY : 
LITICE - ESV MÚNCHEN 6:1 [3 :0] Malát 2x,Levý, Hudec, Homolka, Kačírek 
LITICE - ROT-WEIB MÚNCHEN 5:0 [2:0] Malát 3x,Batík, Kačírek 
LITICE - CONCORDIA ZAGREB 0:2 [1:0] 
Ve skupině kluci skočili druzí a postoupili do finále : 
LITICE - CONCORDIA ZAGREB 1:3 Levý 
Celkově druhé místo je pěkný výsledek.  
 
SESTAVA str. žačky : Duchková, Brejchová, Keberdlová, Rutová, Veselá, Císlerová, 
Augustinová, Linková, Bystřická, Lhotáková, Nocarová, Sladovníková Výsledky : 
LITICE - DÚSSELDOFER HC 0:0 
LITICE - BAYREUTHER TS 1:2 Nocarová 
LITICE - ROT-WEIB MÚNCHEN 0:2 
Ve skupině skončily holky poslední, ale v neděli soupeřky museli odjet, a tak hrály také 
finále!  
LITICE - ROT-WEIB MÚNCHEN 0:0 na nájezdy 0:1 Holky předvedly, že se mohou rovnat s 
jakýmkoliv týmem. Nasazení a bojovnost byli příkladné!!!  
Závěrem chci poděkovat řidičům za dopravu a to:pí. Císlerová, pí. Bystřická, p. Homolkovi, 
p. Batíkovi, p. Kačírkovi, p. Nocarovi a p. Vrkočovi.  
Nakonec patří poděkování Jogínovi za domluvení veškerých náležitostí - turnaj, ubytování, 
strava atd. Díky Jogo!  VRKY.  
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: PÁ  14.9. Rakovník – Litice st.žačky 

SO 15.9. muži A na Bohemce,muži B se Šenkvicemi,ženy v Hostivaři,st.žáci Kbely a 

Hostivař,st.žačky v Mnichovicích 

NE 16.9. muži B s Račou,dorostenky na Pragovce,ml.žáci President a Kbely, přípr.Rakovník 

 


