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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 
 

 
 
LITICKÉ ÁČKO DÁL PŘEHRÁVÁ SOUPEŘE – PRAGA – LITICE 0:5/0:1/ 13.X.  

Góly: Bárta 2, Sochor, Koryťák, Nicklas 

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

Plzeňský favorit utkání celek Litic ani tentokráte nezaváhal. Přesto, že gólový průnik se odehrával především ve 

druhém poločase, bylo od počátku zřetelné, kdo v utkání bude hrát prim. Litický tým s radostí a v poměrně slušném 

tempu soupeře od počátku přehrával, jen úspěšné zakončení brzdilo vývoji skóre v jeho prospěch. Přesto se prosadil 

v první půli litický Bárta, když se obtočil okolo domácího brankáře Kellera a skóroval. "Byla to moje asi druhá nebo 

třetí šance, už jsem byl rád, že jsem branku vstřelil", dodává úspěšný exekutor, který ještě v druhé půli přidal svůj 

druhý úspěch. Druhá půle v podobném duchu jako první, jen s tím rozdílem, že se Plzeňané prosazovali v jejím celém 

průběhu. Další gól přidal již zmiňovaný Michal Bárta, z rychlého brejku přidal gól Ondřej Sochor a z trestných rohů se 

přidali ještě Reinhard Nicklas a Jakub Koryťák. "Největší devízou tohoto utkání byla chuť do hry. Ta je 

samozřejměvždy podstatná, rozhoduje utkání, ale proti soupeřům, kde se předpokládá naše vítězství. bývá její 

nastartování v maximální míře ošidné", dodal k utkání trenér litických T. Levý.     



 

 

  Extraliga muži B 2018/19 Z V R P + - B 

1. Litice A 6 6 0 0 31 3 18 

2. Bohemians 6 4 0 2 22 7 12 

3. Hostivař 6 4 0 2 17 16 12 

4. Hradec 6 3 0 3 13 22 9 

5. Praga 6 1 0 5 9 20 3 

6. President 6 0 0 6 5 29 0 

 

LITICE B -  RAČA BRATISLAVA 0:4/0:2/  13.X. 
 
K poslednímu zápasu podzimní části jsme vyrazili na "domácí" hřiště do Mnichovic ve velice 
slušné sestavě a na rozdíl od minulého utkání v Bolevci jsme měli dokonce tři na střídání. 
Ovšem soupeři to bylo jedno a zakousl se do nás hned od úvodních minut. My nehráli žádný 
super hokej, spíše jsme se snažili rychlými brejky sem tam narušit soupeřův tlak. Ale na 
tento vývoj jsme si už asi všichni v podzimní části zvykli. Soupeř skóroval ze hry, pak z 
rohu a v druhé části přidal ještě dva góly ze dvou penalt. Nutno dodat, že ta druhá byla 
sudími vymyšlená.  
Podzimní část nám příliš nevyšla, několikrát jsme odcházeli ze hřiště s debaklem, ale 
nutno dodat, že na rozdíl od loňského podzimu jsme tentokrát dostali daleko těžší skupinu. 
"Dostali" je ale poměrně nevhodné slovo, protože jsme byli původně nalosováni do druhé 
skupiny. Ale zřejmě díky možnému ovlivňování zápasů s naším áčkem jsme byli násilně 
přeřazeni do druhé skupiny, která je ale podstatně těžší. No tak snad si zápasy užijeme 
více v jarní části. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili podzimní části, i když někteří mohli a měli být na 
zápasech častěji ! Jenda. 
 
sestava : Vokurka, Brada, Soukup, Loffler, Vozár, Strejc, Levý, Heger, Šimek, Kordík, 
Dolejš, Linhart, Polívka, Kudlič. 
 
SLAVIA B – LITICE 1:7/1:2/ liga žen 13.X. 
Góly: Jelenová 3x, Duchková, Dolívková, Tušlová, Keberdlová 
 
V sobotu se naše ženy utkaly s pražskou Slavii B. Hned od začátku zápasu jsme měli 
viditelnou převahu a během prvních 10 minut skórovaly obě dvě Lucky. V druhé patnácti 
minutovce se slávistické ženy dostaly do hry a zatlačily nás do obrané formace. Slavii se 
podařilo vybojovat a proměnit penaltu a uzavřít tak poločas ve stavu 2:1 pro Litice. V 
druhé polovině zápasu naše ženy opět převzaly kontrolu nad hrou a ovládly celé hřiště. Z 
krásných kombinací a rychlými protiútoky jsme vstřelili dalších pět gólů. Zápas zaslouženě 
skončil naší výhrou 7:1. Petr Hošek.  
 
Sestava: Keberdlová, Jelenová, Špinlerová, Tušlová, Vyletová, Průchová, Duchková, 
Dolívková, Kožíšková, Hanzlíková, Doležalová, Vodenková, Horálková, Wittmannová 
 
 

RAKOVNÍK – LITICE 3:2/3:1/ dorostenci  14.X. 



 

 

g.Gerlický, Polívka 

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

Utekl nám začátek zápasu. Nevyuzili jsme první šanci a Rakovník bohužel ano. I přes to ,ze jsme byli aktivnější a víc na 

balonku ,opět jsme doplatili na nevyužívaní šanci a hlavně rohů.  Korďas. 

 

 

LITICE – HOSTIVAŘ 1:4/1:3/ -  dorostenky 14.X.   

Gól: Dolívková  

Hrály: Dolívková, Kožíšková, Višňovská, Duchková, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová, Bystřická, 

Augustinová, Veselá, Císlerová  

V neděli dorostenky hrály po druhé proti Hostivaři. Tentokrát však na ně nestačily. Holky se během zápasu 

dopustily zbytečných chyb, ze kterých soupeřky vytěžily čtyři góly. I my jsme se dokázaly dostat do 

několika šancí, ale jen jedna skončila v bráně soupeřek. Do příštího zápasu bychom měly zlepšit 

komunikaci a přesnost nahrávek.    Kamila  

LITICE – RAKOVNÍK 2:6/1:2/ st.žáci 13.X.SESTAVA :Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Kačírek, 
Šesták, Malát, Homolka, Batík, Březina, Šimek, Levý, Poupa, Hudec   GÓLY :Malát, Homolka 
Kluci dostali lekci z osobního napadání, produktivity a přesnosti nahrávek. Soupeř byl 
tentokrát lepší ve všech směrech. Nám se nedařilo nic a soupeř trestal naše chyby. Jak se 
říká zápas blbec. Musíme se z toho oklepat a příště zabojovat a zlepšit pohyb, nahrávku a 
nasazení. VRKY  
 

1. Kolo starších nadstavbové části starších žáků skupina D – 13.X. 
Litice B – Hradec Králové 2:1 

Martin Houška, Dominik Purkart 

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

První plnohodnotný zápas se vyvíjel jednoznačně pro naše kluky. Bohužel jsme opět neproměňovali velkou spoustu 

šancí. Po celý zápas jsme drželi soupeře na jeho polovině. Takže, tak jak to už bývá, při první a ojedinělé šanci, kdy se 

soupeři podařilo dostat balonek na naší stranu, dokázal soupeř skórovat. Naštěstí se nám podařilo nakonec alespoň 

dvě branky vstřelit. Tentokráte to nebyl ani tak boj se soupeřem, jako spíš s rozhodčím D. Podzimkem, který naše 

kluky 6x vyloučil, 4x na dvě minuty a 2x na pět minut. V této kategorii je to vskutku něco nevídaného. Na druhou 

stranu byl náš soupeř velmi disciplinovaný a hrál velmi čistě, protože z týmu HK nikdo vyloučen nebyl. Naši kluci to 

brali sportovně a po zápase si dělali legraci, že bychom mohli vyhrát soutěž pro nejtrestanější tým, samozřejmě 

pokud bychom všechny zápasy odehráli v Hradci.�Saša 

 
13.X.benjamínci jeli na poslední turnaj do Rakovníka. Za krásného počasí a příjemné atmosféry nám děti  opětovně 

ukázaly s jakou chutí se umí radovat ze sportu. 

Díky za hezké odpoledne: Dokulil, Dokulilová, Bartoňová, Bitrych, Strejc D.,Strejc O., Obermajer, Polanský, Mudrová, 

Daňsová, Burda O., Kropáček, Kroupa, Kokoška, Reiser, Kuncl a Soukup. 

 
NEJBLIŽŠÍ AKCE: SO 20.10. muži A a ženy s Bohemkou,st.žačky s Pragou,st.žáci 



 

 

v Mnichovicích a v Č.Budějovicích NE 21.X. ml.žáci v Kadani a v H.K.,dorci 
v Hostivaři,dorky s Pragou a přípravka Rakovník 


