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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 
 

 
BOHEMIANS – LITICE A  0:3/0:2/ extraliga mužů 15.9. 

Góly: Sochor 2, Gerlický 

Hráli: Nečas, Čech, Benda, Bystřický, Kasl, Hes, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Nocar, Nicklas, Sochor, Gerlický, Bárta 

Opakování semifinálového duelu z loňského ročníku, kdy litický tým odešel s hlavami sklopenými po výsledku 2:7, se 

tentokráte nekonalo. Litice, na soupeře tentokráte připravené, dokázaly eliminovat jeho největší zbraně, a naopak 

ukázat svoje. 

Naservírované napadání pražského týmu sice plzeňským útočníkům chvilku vycházelo, ale soupeř si s ním po 

chvilkovém seznámení celkem poradil. S čím si neporadil celý zápas, však byly rychlé brejky litického týmu. Hra se 

odehrávala v první polovině mezi oběma kruhy, Bohemians měla jednu střelu na branku, litický tým ohrozil domácího 

brankáře několikrát a z nenápadné akce vstřelil mladičký O. Sochor první gól. V druhé čtvrtině přidala Bohemians dva 

trestné rohy, střelu žádnou, za to plzeňský celek kontroloval opět z rychlé akce na dva nula. Opět pálil úspěšně 

Sochor. Třetí čtvrtina ve znamení ping pongu aneb oba týmy ukazovaly, kdo bude mít více síly do posledního dějství. 

V tom Bohemians ukázala větší tlak a opět dva trestné rohy, nutno dodat, že většina rohů proti plzeňské brance byla 

písknuta za přestupky před trestným kruhem. Litice však stále vystrkovaly svoje rychlé kontry, z dalšího dokázal stav 

upravit opět mladík ve žlutomodrém dresu Eduard Gerlický. Ondřej Sochor popisuje svůj gólový příděl:“ Při obou 

gólech jsem měl poměrně dost času si rozmyslet, jak zakončím. Poprvé stačilo objet gólmana a trefit prázdnou 

branku, při druhém míček letěl poměrně dlouho, tak jsem mohl pořádně načasovat svoje naběhnutí k teči“. 

V dalším utkání se Litice představí v sobotu 22.9. v 16.00 na Hostivaři.   TOM. 

 



 
 
ŠK ŠENKVICE – LITICE B 5:3/4:2/ góly hostí:Soukup,Dolejš,Heger. 
První zápas sezóny jsme u slovenského soupeře začali skvěle a po přesném Strejcově centru 
tečí skóroval už ve 4.minutě sváteční střelec M.Soukup. Soupeř však za minutu vyrovnal a v 
11.minutě vsítil vedoucí gól. My odpověděli proměněnou penaltou po faulu na J.Kordíka.Ale 
tradičně, po vlastních chybách, jsme odcházeli do poločasové přestávky za stavu 2:4.Ve 
druhé půli snížil P.Heger,ale při snaze vyrovnat rozhodl soupeř gólem na 5:3.Podali jsme 
slušný výkon,soupeř byl rozhodně "hratelný",přesto odjíždíme bez bodu. 
sestava:Vokurka,Brada,Strejc,Straka,Tomášek,Dolejš,Soukup,Vychron,Heger,Löffler,Šimek,Kord
ík,Polívka. Hráno 15.9. 
 
HC RAČA BRATISLAVA – LITICE B 4:1/2:1/  gól hostí : Polívka  Hráno 16.9. 
 
Náš nedělní soupeř z Bratislavy na nás vlétl od úvodního hvizdu a zatlačil nás do hluboké 
defenzivy. Navíc se po několika minutách srazil s protihráčem S.Straka, byl odveden s 
bolestivou grimasou na střídačku a nám zůstal pouze jediný hráč na střídání. Snažili jsme 
se jednoduchým způsobem přecházet do rychlých brejků a jeden z prvních využil pěknou 
střelou bekendem mladík F.Polívka. Soupeř stále tlačil, ve všem nás přehrával a bylo pouze 
otázkou času než vstřelí branku. A to se také stalo. Za několik minut jsme prohrávali 2:1. 
Po poločasové přestávce soupeřův tlak nepolevoval a nám naopak rychle ubývaly síly. To se 
také projevilo na závěrečném skóre. Nutno podotknou, že nedělní soupeř byl o poznání lepší 
než sobotní a my si, přes veškerou snahu, dnes body nezasloužili. Přesto chci vyzvednout 
bojovnost celého týmu včetně čtyř dorostenců. Sestava stejná jako v sobotu.  Jenda. 
 
HOSTIVAŘ –LITICE 5:2/2:1/ extraliga žen 15.9.   góly: Dolívková, Duchková L. 

Ženy odehrály poměrně dobré utkání s pražskou Hostivaří. Naše holky bojovaly, měly i poměrně dost šancí v útočné 

čtvrtině, nicméně to na soupeřky nestačilo. Určitě je přínosem, že i s týmy z horní poloviny tabulky dokážeme hrát 

hokej a ne se jenom bránit, ale dostávat se i do šancí a střílet góly. Bohužel nám v osobních soubojích chybí odvaha,  

bojovnost a důraz, které potom zápas rozhodují. Nicméně první dva zápasy jsme zvládli nad očekávání... 

Sestava: Kožíšková, Dolívková, Průchová, Duchková, Keberdlová, Hanzlíková, Vodenková, Horálková, Tušlová, 

Vyletová, Tomanová, Levá, Wittmannová      Lukáš. 

PRAGA – LITICE  1:5/0:4/ liga dorostenek  16.9.   Góly: 2x Průchová, Dolívková, Duchková, Kožíšková 

Sestava: Augustinová, Bystřická, Dolívková, Duchková, Kudrnová, Kožíšková, Lhotáková, Nocarová, Pospíšilová, 

Průchová, Višňovská 

Druhý zápas sezóny čekal dorostenky na Pragovce. Zápas pro nás začal dobře, když se po brejkových situacích 

dvakrát prosadila Průchová. Celý zápas byla vidět převaha na naší straně. Škoda jen našich neproměněných šancí, 

zápas mohl skončit větším rozdílem.  Tomanová, Doležal. 

2.kolo starších žáků skupina A – Kbely 

 Litice B – Č. Budějovice    4:2 

Matěj Svoboda 2, Tomáš Valenta 2 

Litice B – Slavia     1:5 

Tomáš Valenta 

Sestava: Jirka Červený, Lukáš Hofman, Ota Gerlický, Dominik Purkart, Honza Spurný, Tomáš 

Valenta, Tomáš Dudák, Matěj Svoboda, Honza Čulík, Bolek Škaloud, Filip Chodora 

První zápas s Č. B. byl velmi vyrovnaný, ale po celý zápas jsme měli o něco navrch. Poločas byl 2:2, 

na začátku druhé půlky se nám povedlo skórovat a dvě minuty před koncem jsme vítězství pojistili 

čtvrtým gólem. Kluci odmakali celý zápas.  

 



 

Ve druhém zápase jsme se střetli se Slávií a od začátku bylo jasné, že budeme tahat za kratší konec. 

Soupeř nás jednoznačně přehrával a jen se štěstím jsme prohrávali v poločase 0:1. Druhá půlka už 

byla jasně v režii Slávie. Soupeř měl o poznání větší a zkušenější kluky. Ale naši kluci se nevzdávali a 

bojovali do poslední minuty.    Saša. 

 

STARŠÍ ŽÁCI C na Hostivaři 15.9. 
SESTAVA :Bílek, Valenta D, Barcal, Beran, Šesták, Šimek, Homolka, Malát, Kačírek, Batík, 
Hudec 
LITICE – HOSTIVAŘ 4:0/4:0/ GÓLY :MALÁT 2x,Šimek, Homolka 
 Kluci přehráli soupeře ve všech směrech. V druhém poločase jsme soupeře nepustili do 
našeho kruhu ,ale z obrovského tlaku jsme další góly nepřidali.  
LITICE – KADAŇ 6:0/2:0/ GÓLY :Homolka 5x!!!,Šimek 
Druhý zápas jsme se malinko hledali v prvním poločase, ale i přesto jsme dali dva góly a 
soupeře přehrávali. V druhém poločase jsme již dominovali a přidali i krásné góly. Za 
pozornost stojí pět gólů Kubajze Homolky.  
Celý tým zaslouží pochvalu za odvedené výkony.Dík vlčáci! VRKY  
 
 
 MNICHOVICE – LITICE 2:2/1:1/ liga st.žákyň 15.9.Góly: Sladovníková, Brejchová 
Dále hrály: Bystřická, Nocarová, Augustinová, Duchková J., Lhotáková, Keberdlová, Rutová a 
Linková V prvním zápase sezóny jsme zajeli do H. Králové na zápas proti Mnichovicím. 
Přestože naše děvčata měla převahu, tak Mnichovické 2x vedly a  naše musely dotahovat. 
Poločas skončil 1:1, kdy se poprvé za stržačky trefila Kája Sladovníková. Ve druhém 
poločase jsme po několika neproměněných šancích opět prohrávali, ale opět střelecky 
odpověděla mladší žákyně. Tentokrát Danča Brejchová.  
V brance zářila, kdo jiný, než naše Anička a ostatní jí doplňovaly tradiční bojovností. 
Holky díík. Car. 
 
NEDÉLE 16.9.KBELY – mladší žáci A  

Hráli: T. Kudrnová, O. Polanský, V. Královec, V. Babják, Z. Rut, V. Svoboda, M. Houška, V. Barcal, A. Paroubková, V. 

Šimek, O. Veselý 

Litice A - Sokol Kbely  5:0 (3:0)  Góly: M. Houška 2x, V. Šimek 2x, Rut Z.  

První zápas, naše jednoznačná převaha, ale plno nepřesností na obou stranách. Bohužel jsme se po první půli 

zbytečně přizpůsobili slabšímu soupeři. 

Litice A - SKUP Olomouc 6:0 (4:0)  Góly: M. Houška 3x, Z. Rut, V. Svoboda, O. Veselý  

Soupeř slabší než my, z naší strany podobné jako proti Kbelům. Na výkonu je co zlepšovat, ale góly dávat umíme.  

Litice A - HC Bolevec 6:0 (3:0)  Góly: M. Houška 3x, V. Šimek 2x, Z. Rut  

Opět jsme soupeře jasně přehráli. Bolevec byl dnes nejsilnějším týmem a naše hra byla už o poznání lepší a 

přesnější.  

Tuto skupinu bereme jako přípravu, ve které je naším úkolem se sehrát a připravit se na mnohem těžší soupeře, kteří 

nás v této sezóně teprve čekají.  Libor Šesták 

MLADŠÍ ŽÁCI B:   16.9.2018: Litice B - Slavie 0:10, Litice B - President 0:12,  Hráli: Jan Kordík, Jakub Reiser, 

Anna Vávrová, Adéla Štědroňská. Jakub Fiala, Adam Elger, Tomáš Nágr-GK 

PŘÍPRAVKY V RAKOVNÍKU  16.9. 

Litice žlutí:Hráli: Míra Vavřina, Max Vlček, Viktor Švec– gólmanka, Štěpán Míka, Eliška Šrachtová, Martin Houdek 

  



 

Litice žlutí – Slavia kluci            2:0 ; Litice žlutí – Rakovník B            4:1 ; Litice žlutí – Kbely B                  4:0 

Litice žlutí – Kadaň                     4:0 

O umístění:  Litice žlutí – Kbely A      0:6 

 Góly: Míra Vavřina 2x, Max Vlček 1x, Štěpán Míka 8x, Eliška Šrachtová 2x,  ; Nejužitečnější hráč: Max Vlček 

 Litice modří: 

Hráli: Dominik Šesták, Sárka Bartošová - gólman, Verča Donátová, David Čása, Jan Hurdzan, Kristýna Daňsová  

 Litice modří – Slavia dívky             2:3; Litice modří – Rakovník A           2:3 ; Litice modří – President    0:3 

Litice modří – Kbely A                    0:3; Litice modří – Bolevec                 2:1 

O umístění: 

Litice modří – Rakovník B      3:1 

Góly: Dominik Šesták 3x, David Čása 5x, Jan Hurdzan 1x;  Nejužitečnější hráč: Sára Bartoňová  

Litice žlutí na 2. místě a Litice modří na 10. místě.   /honza, petr, kuba/ 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

SO 22.9. muži  A na Hostivaři,B na Slavii, st.žáci v Č.B. a v Hradci, st.žákyně na Slavii 

NE 23.9. dorci v Mnichovicích,dorostenky na Bohemce,ml.žáci na  Presidentu a v Mnichovicích,přípravky Rakovník 

  

 


