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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 V- LITICE 2:2 extraliga žen 20.X. 

Góly: Jelenová, Voglová 

V posledním zápase podzimní části nastoupily naše ženy proti sokyním z  HC Bohemians. V první patnáctiminutovce 

jsme převáděli hezkou hru, Dařilo se nám držet balon, přetáčet hru a kombinacemi se dostávat do zajímavých šancí. 

Z vybojované penalty skórovala Jelenová. Po dvaceti minutách hry jsme začali ztrácet koncentraci. Nepřesné 

nahrávky, malý pohyb na hřišti a nedostatečný důraz v soubojích. To vše vedlo k vyrovnání Bohemians. Do konce 

zápasu jsme se již bohužel nedokázali opět dostat do tempa. Skóre ještě upravila Voglová, ale soupeř rychle 

odpověděl a zápas skončil ve stavu 2:2. Věřili jsme si na vítězství, ale tentokrát to nevyšlo. V jarní části a plné sestavě 

budeme ale opět bojovat! 

Sestava: Jelenová, Voglová, Průchová, Keberdlová, Tušlová, Vyletová, Duchková, Doležalová V, Levá, Hanzlíková, 

Wittmannová, Kožíšková     Petr Hošek 

2.kolo starších žáků skupiny D 20.X.v Mnichovicích : LITICE – MNICHOVICE  3:2/1:1/ 

SESTAVA :Bílek, Valenta D., Šesták, Barcal, Beran, Levý, Kačírek, Homolka, Malát, Poupa, 
Hudec, Šimek, Batík  GÓLY :Malát 2x, Šimek Ubojované vítězství s mladým, ale herně dobrým 
soupeřem. Kluci hráli lépe po celý zápas ale vázla mezihra a zakončení. Poslední zápas 
podzimu jsme zmákli a už víme co zlepšit na jaro. Díky kluci za parádní podzim. VRKY a 
KUZMA  
 

2. Kolo starších nadstavbové části starších žáků skupina E – Hradec 20.X. 

  



České Budějovice – Litice B 2:3 

3x Vojta Svoboda 

Hráli: Lukeš, Valenta, Svoboda, Červený, Hofman, Gerlický, Chodora, Svoboda V., Královec, Spurný 

Druhý zápas nadstavbové části proti ČB byl od začátku velmi vyrovnaný. Hra se přelévala z jedné strany na druhou s 

velkým množstvím šancí na obou stranách. Nám se podařilo pár šancí proměnit a tak byl poločasový výsledek 3:1 pro 

naše kluky. Na začátku druhé půlky nám dal soupeř rychlý gól a začal nás tlačit. A to jak měli naši kluci více ze hry v 

prvním poločase, tak tentokrát to byl soupeř, kdo byl lepší. Bohužel jsme nebyli schopni dát ČB další gól, díky 

nedůrazu v kruhu. Naštěstí byl na tom náš soupeř podobně a jen díky výborné obraně a Jirkovi v brance soupeř 

neskóroval. Nakonec jsme si z ČB odvezli výhru, ale pravdou je, že  remíza by tomuto zápasu slušela více.  Saša 

Praga - Litice  4 : 2  (2:1) liga st.žákyň 20.X. 

Góly: Cislerová, Brejchová 

 Dále hrály: Nocarová, Veselá, Rutová, Lhotáková, Linková, Sladovníková, Keberdlová a Duchková 

V posledním podzimním zápase naše děvčata nestačila na starší hráčky pražské Pragy. Doufejme, že jarní 

část na naší nové umělce přinese i více bodů. Přesto holky zaslouží pochvalu za bojovnost a přístup ke všem 

zápasům. Car 

LITICE – HOSTIVAŘ 3:0/2:0/ liga dorostenek 21.X.   

Góly: Duchková 3  

Hrály: Dolívková, Kožíšková, Višňovská, Duchková, Kudrnová, Lhotáková, Rutová, Císlerová, Horníková  

V neděli naše dorostenky získaly další 3 body na hřišti Pragovky. Velký podíl na vítězství měla Lucie 

Duchková, která se zasloužila o všechny 3 góly, jež padly do brány holek z Pragovky. Nejen výkon Lucky 

Duchkové přispěl k vítězství. Skvělá obrana a držení balonku, to bylo naší předností.   Kamila 

LITICE – HOSTIVAŘ  7:1/3:1/ hráno v Hostivaři stejně jako dorky 21.X.  

Poslední podzimní zápas odehráli kluci na hřišti poslední Hostivaře. Začátek zápasu nám vyšel skvěle a rychle jsme 

vedli 3:0. poté jsme ale polevili a domácí se dotali do zápasu a do poločasu snížili na 3:1. Do druhé půle už jsme 

nastoupili koncentrovaní a nenechali soupeře hrát a hlavně jsme přidali goly. G:Gerlický 3x, Sochor 3x, Polívka 

Skála, Hofman, Bystřický, Tomášek, Löffler, Polívka, Kilián, Oliberius, Šimek, Sochor, Gerlický, Dušek, Linhart .KUBA. 

ML.ŽÁCI  21.X. 

Úvodní dva zápasy v "horní" skupině D, soutěže ml.žáků, byly pro naše hráče tvrdým střetem s realitou. Oba měly 

jiný průběh, přesto hodně společného.  

Litice A - Slavia Praha 4:5 ( 1:2) 

Góly : M. Hofman 2x, M. Houška, O. Veselý  

V páté minutě jsme prohrávali 0:2 a koukali jsme, kde to vlastně jsme. Zjistili, že na hřišti, a že bychom  možná měli 

zkusit hrát. Tak jsme to tedy zkusili a do přestávky jsme aspoň snížili. O poločase jsme nadechli, a od začátku druhého 

poločasu jsme soupeře začali přehrávat a to s sebou přineslo i góly.  

Bohužel, když jsme otočili a vedli 4:2, nabyli jsme dojmu, že to stačí, přenechali jsme iniciativitu soupeři, nechali ho 

otočit skóre a zápas jsme prohráli.  

 

 



Litice A - HC President 3:7 (3:3) 

Góly: M. Houška 2x, M. Hofman  

Opět hned v úvodu inkasovaný gól. Potom do poločasu přetahovaná, se třemi góly na obou stranách. Po přestávce 

mnoho chyb, málo nasazení, místy z naší strany až nezájem(!) se soupeři vyrovnat, či udělat něco navíc.  

A tahle chuť, snaha, ochota vydat ze sebe něco navíc dnes bohužel minimálně polovině týmu chyběla.  

Právě ty vlastnosti, které jsou nutností nejen pro vítězství v zápasech, ale i pro prachobyčejnou radost ze hry.  Libor.  

 

ML.ŽÁCI  B  21.X. 

 
Radost ze hry, bojovnost a nasazení celého týmu, dobře zvolená taktika trenéra – to vše přineslo první bod v soutěži 

Litice B - Jičín 2:2 ( 1:2) 

Góly : A. Žítková, M. Březina  

Litice B - RSC 0:5 (0:3) 

Týme děkuji !!!!!!  Marek a Jirka 

PŘÍPRAVKY V RAKOVNÍKU  21.X. 

Litice žlutí: 

Hráli: Míra Vavřina,  Štěpán Míka, Martin Houdek - brankář, Matěj Burda, Lukáš Porner, Michal Smeták, Tonda 

Špalek  

Litice žlutí – Hostivař            0:4 ; Litice žlutí – Rakovník A            1:3 ; Litice žlutí – Bolevec                  2:0; Litice žlutí –

 Bohemians mix            3:2 

O umístění: 

Litice žlutí –Rakovník B     2:1 

 Góly: Míra Vavřina 2x,  Štěpán Míka 3x, Michal Smeták, Lukáš Porner, Matěj Burda  ;  

 Litice modří: 

Hráli: Dominik Šesták, Jenda Hurdzan - brankář, Verča Donátová, David Čása, Eliška Šrachtová, Kuba Laštovička, Tom 

Polák 

 Litice modří – Rakovník B             1:2; Litice modří – Praga           0:2 ; Litice modří – Bohemians kluci    0:1; Litice modří 

– Kadaň                    2:0;  

O umístění: 

Litice modří – Bohemians mix      3:1 

Góly:  David Čása 2x, Eliška Šrachtová 2x, Verča Donátová, Kuba Laštovička  

  

 



Litice žlutí na 5. místě a Litice modří na 7. místě.  

Celkově, byť to dle umístění nevypadá, dobře odehraný turnaj. V obraně se docela daří, kombinace také nejsou 

špatné, děti o sobě vědí. Naše velká bolest je finální nahrávka a střelba včetně samostatných nájezdů. Takže byť jsme 

2/3 herního času na soupeřově polovině, zápas prohrajeme 0:1 z jediné povedené akce soupeře. Musíme na tomto 

zapracovat .           Honza,Petr,Kuba.  

Skončila pro nás neobvyklá sezóna – bez hřiště – přesto nebyla neúspěšná.Děkuji všem 
trenérům za včasné zprávy o utkáních, několikrát se mi podařilo vydat zpravodaj již 
v pondělí.Těšíme se na halovou sezónu.Kuzma. 


