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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 
 

HC Bolevec - Plzeň Litice 0:2 (0:1)- extraliga sk.A – 6.X. 

Góly: Šimek, Kilián 

Litický B tým ve značně okleštěné sestavě s velkou řadou omluvenek dokázal přesto porazit další plzeňský 

celek tým Bolevce. Přizpůsobená taktika stavu sestavy, ale i boleveckému hřišti přinesla první vítězství 

v sezóně. V dalším utkání litický B tým zavítá na neutrální půdu v Mnichovicích, kde se utká s bratislavskou 

Račou. 

Komentář Jendy: 
 
Po obdržení neskutečných 8-mi omluvenek na sobotní utkání, jsme se sešli na hřišti 
Bolevce, přezdívaného Marakaná( i díky obrovskému počtu sky boxů :-) ), pouze v 10-ti 
včetně golmana. Po zjištění této skutečnosti, rozapcích a dokonce i nechuti hrát jsme toto 
překousli a museli přizpůsobit taktiku a rozestavení. Z torza sestavy jsme poskládali do 
pole devět statečných, které jistil v bráně zkušený M.Vokurka. Naordinovali jsme si 
"prešovský beton" s rychlými brejky na vysunutého D.Vychrona. A ejhle - soupeř byl z 
tohoto systému celý vedle. V první půli nepředvedl vůbec nic, naopak rychlík D.Vychron ve 
spolupráci se zálohou značně zatápěl bolevecké obraně. Po jedné takové situaci jsme se 
nečekaně ujali vedení. V druhém poločase nás začal soupeř ještě více napadat. I s tímto 
jsme si dokázali poradit a po dalším brejku pár minut před koncem jsme rozhodli. Nutno 
podotknout, že soupeř vystřelil na branku asi  jen jednou a v dosavadním průběho extraligy 
nevstřelil ještě ani jeden gól.  
Chci poděkovat všem zúčastněným za heroický výkon !!! Kluci díky !!! 
 
 



 
Dále chci zdůraznit, že s takovýmto přístupem "starých" béčkařů odmítám nadále hrát a 
trénovat v béčku !!!  A už se i nahlas mluví mezi béčkaři o tom, že příští rok "B" nebude 
!!! 
 
sestava : Vokurka, Dolejš, Strejc, Loffler, Tomášek, Šimek, Heger, Kordík, Kilián, 
Vychron. 
 

Extraliga skupina B  - Slavia Hradec Králové – Plzeň Litice 2:4 (1:2)- 6.X. 

Góly: Nicklas 2, Homolka, Koryťák 

Hráli: Jurek, Benda, Čech, Čvančara, Uhlíř, Bystřický, Hofman, Nicklas, Dvořák, Homolka, Sochor, Hes, 

Gerlický, Kasl a Koryťák 

Výborný vstup do utkání si přivezl plzeňský favorit na modrou umělou trávu hradecké Slavie. Během pěti 

minut tři gólové situace nakonec završil Nicklas dvěma góly z trestných rohů. Kdo by očekával domácí 

debakl, nemohl by se divit. Jenže domácí nebyli ustrašenými týmy z předchozích kol soutěže a litický tým 

také neexceloval v podobném duchu jako například proti Presidentu. Zatímco hosté začali kupit chyby, 

domácí se pomalinku dostávali na dostřel plzeňské branky. Výsledkem bylo jejich snížení do poločasu na 

rozdíl jednoho gólu . Po polovině hry se očekávalo litické přitopení pod kotel jejich hry, což se na jednu 

stranu stalo, na druhou neubyly litické nepřesnosti a tak se zápas ubíral cestou divoké přestřelky. Litičtí, 

přeci jen střelecky mnohem více disponovaní, zápas zvládli do vítězného konce. V dalším kole zavítá litické 

áčko na půdu pražské Pragy. Čeká je první kolo odvet.  

Extraliga žen 6.X. PRAGA – LITICE 4:1 /3:0/ 

gól: Jelenová 

Ženy se v sobotu představily na Zeleném pruhu proti prozatím prvnímu týmu tabulky HC Praga. Zápas měl od začátku 

velice vysoké tempo, hra se přelévala nahoru dolů. Z první velké šance v 5. minutě, rychlého centru a střely, jsme 

dostali gól, což nás trochu srazilo do kolen. Z obou stran pokračovalo vysoké nasazení, měli jsme částečnou převahu, 

nicméně jsme se nedokázali v kruhu prosadit. Na druhé straně soupeřkám stačily 3-4 šance a v poločase jsme 

prohrávali 3:0. Takové skóre vůbec neodpovídalo obrazu hry, nicméně soupeřky byly produktivní. Ve druhé půli jsme 

hru v podstatě nezměnili, protože nám vcelku vycházela, dostávali jsme ese kombinacemi do útočného kruhu, 

vypracovali jsme si několik rohů, nicméně se nám nedařilo dát branku. Naopak soupeřky přidaly gól na 4:0. V závěru 

zápasu v jednom z brejků beckhandovou střelou snížila Jelenová. 

Musím holky pochválit za předvedenou Týmovou hru a vysoké tempo zápasu, kterému stíhaly téměř celý zápas. Jen 

to zakončení..   Lukáš. 

sestava: Jelenová, Tušlová, Vyletová, Dolívková, Duchková L., Tomanová, Wittmannová, Horálková, Vodenková, 

Doležalová V., Průchová, Keberdlová, Levá, Kožíšková 

Žáci A v Kadani 6.X. 

Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Šesták, Kačírek, Hudec, Levý, Batík, Malát, Homolka, 
Šimek 
LITICE – HRADEC 7:0/2:0/ GÓLY :Malát 5x,Hudec, Kačírek, Homolka Kluci nastoupili proti 
Hradci s chutí a hlavně v druhém poločase soupeře přehrávali ve všech směrech. Důkaz toho 
je, že soupeř ani jednou nevystřelil na naší branku.  
LITICE – KADAŇ 9:0/3:0/ 
GÓLY :Levý 3x,Šesták 2x,Kačírek, Homolka, Šimek, Malát Hodnocení je stejné jako v prvním 
zápase. Kluci hráli s přehledem a pilovali akce na jeden dotek.  
Celkově jsme vyhráli základní skupinu bez ztráty bodu, a po šesti zápasech máme 18 bodů a 
skóre 36:2!!!Postoupili jsme do finálové skupiny z prvního místa. Chci klukům poděkovat za 
parádní výkon a přístup jak k treninkům tak k zápasům. VRKY  
 
 

 



4.Kolo starších žáků skupina A – Slavia 

 Litice B – Slavia              0:4  

Litice B – Budějovice     1:3  Lukáš Hofman 

Hráli: Lukeš, Valenta, Svoboda, Červený, Hofman, Gerlický, Čulík, Chodora, Purkart, Svoboda V., Škaloud, Spurný 

První zápas proti Slávii byl o tom, dostat co nejméně gólů, protože pokud jsme chtěli pomýšlet na postup do horní 

skupiny, potřebovali jsme co nejlepší skóre. To se nám v první půlce povedlo a naši kluci dřeli a rvali se o každý 

balonek. Rozkaz zněl jasně: zkusit udržet co nejdéle čisté konto. To se nám povedlo a poločas byl s favoritem celé 

skupiny a možná I celé soutěže 0:0. Ve druhé půlce nám dal soupeř sporný gól, ale kluci dál makali a nevzdávali to. A 

to ani pod tlakem fanoušků Slavie. Konečný výsledek byl 0:4, ale kluci zaslouží velké uznání, jak celý zápas odmakali. 

Ve druhém našem utkání jsme se střetli s mužstvem ČB, byl to zápas, ve kterém už o nic nešlo, protože už bylo jasné, 

že my skončíme ve skupině třetí a ČB páté. Nicméně jsme tenhle zápas chtěli vyhrát. Od prvních minut jsme soupeře 

jednoznačně přehrávali. Předváděli jsme krásné kombinace, ale bohužel nám chybělo štěstí v zakončení, kdy naše 

střely, buď těsně míjely branku nebo je skvělými zákroky likvidoval golman soupeře. Takže, jak to už někdy bývá, góly 

dával soupeř a výsledek tomu odpovídal 1:3. I přesto musím opět kluky pochválit, protože nikdo nic nevypustil.  

Saša 

Ml.žáci sk.B – Bolevec 7.X. 

 Litice A - HC Bolevec  7:1 (4:0) 

Góly: M. Houška 2x, Z. Rut 2x, V. Svoboda, O. Veselý, V. Šimek  

Litice A - R.S.C Praha   9:0 (6:0) 

Góly: V. Královec 2x, M. Houška 2x, V. Barcal 2x, M. Hofman, V. Svoboda  

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

Babják, M. Hofman  

V posledních dvou zápasech základní části jsme si pořádně zastříleli, soupeři se téměř k ničemu nedostali. Bohužel 

nás ani moc neprověřili, takže teprve za čtrnáct dní se ukáže, jak jsme schopni bojovat s lepším týmem.   Lib

 Ml.žáci B 7.X.  v Praze na Slavii dvakrat prohrali. S Presidentem 0:8 a se Slavii 0:10.   

Hráli: Anna Vávrová, Adéla Štědroňská, Aneta Žítková, Jan Kordík, Jan Poupa, Filip Zimla a Tomáš 

Nágr(brankář) 

Doplácíme na nesehranost - opět chybělo několik opor. Když se dostaneme do kruhu, chybí větší 

důraz v zakončení.  Jirka Kudrna 

Starší žákyně : pátek 5.X.RAKOVNÍK – LITICE 7:1/4:0/ 
Gól: Nocarová 
Sobota 6.X.BOHEMIANS – LITICE 3:2/2:1/ 
Góly: Brejchová a Bystřická  
Dále hrály: Cislerová, Rutová, Lhotáková, Augustinová, Linková, Sladovníková, Duchková, v 
pátek Veselá a v sobotu Keberdlová  
 
V pátek nás čekal těžký soupeř v Rakovníku. Příjemným překvapením byla nebojácná a 
vyrovnaná hra našich děvčat. Jen střelecky se stále nedokážeme prosadit a o to lépe to šlo 
Rakovníku. Pohledově hezká hra, ale výsledkově....bohužel.  
 
 
 
 
 



Lehký soupeř nás nečekal ani v sobotu na Zeleném Pruhu. Naše holky ovšem vzaly hru do 
vlastní režie a diktovaly tempo. Výsledkem bylo vedení po gólu Danči. Opět, stejně jako v 
pátek, scházel důraz v kruhu. Bohemka nám postupně vstřelila tři branky. My se marně 
snažili o vyrovnání. Na rohy jsme zvítězili 5:0, ale na konečných 3:2 upravila Kája 
Bystřická. Dnes byla nejlepší hráčkou nebojácná Janička D.  Car.  
 

Přípravky v Bolevci 7.X. – modří čtvrtí,žlutí pátí  
Žlutí - Modří 1:1 (Smeták - Čása), - Hostivař dívky 0:7, - Bolevec 2:2 (Smeták, D.Míka), - Hostivař kluci 0:10 
Š.Míka (brankář), Vavřík, Burda (nejužitečnější hráč), Špalek, Smeták, D.Míka, Houdek 
 
Modří 
- Hostivař dívky 0:4, - Hostivař kluci 0:9, - Bolevec 1:1 (Čása) 
Šrachtová (brankářka), Šesták, Čása, Daňsová (nejužitečnější hráčka), Laštovička, Bartoňová, Donátová 
 
Hostivař ještě nebyla tým pro nás, ale i tak jsme se snažili a pár gólovek s nimi měli. 
Honza, Kuba, Petr 
 

Benjamínci v Mnichovicích 7.X.  

Benjamínci odehráli další zápas a tentokrát v Mnichovicích za doprovodu krásného počasí a chutě hrát. 

I přes to, že se všechny zápasy nevyvedly podle plánů, dokázali se kobry, tygři i vlci vzepřít a bojovat o výhru i nadále. 

soupiska:            

Dokulilovi,Strejcovi,Dansova,Mudrova,Polansky,Obermajer,Kuncl,Burda,Kokoska,Kroupa,Kropacek,Cesak,

Reiser,Sames   

Nejbližší akce: SO 13.5. muži A Praga,muži B Rača v Mnichovicích,ženy na Slavii B,starší žáci Hradec a 

Rakovník,benjamínci Rakovník 

Ne 14.X. dorostenci Rakovník,dorostenky Hostivař  

 

   


