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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 KORYŤÁKOV 

 

Extraliga muži- 23.12.Slavia 

Soukolí litického áčka zadrhl Rakovník a Slavia 

Litický A tým mužů zaváhal v dalším dvoukole nejvyšší halové soutěži - extralize. Ani jeden duel nevyhrál, dokonce 

nebyl schopen vstřelit více než dva góly. "Ukázalo se, že máme rezervy ve všech činnostech. Nejen v defenzívě, jak by 

se podle výsledků dalo soudit, ale především v útoku, kde situace řešíme moc individuálně . Nemáme ještě 

dotrénované trestné rohy a je nutno přiznat, že ve střeleckých situacích jsme v hale většinou méně pohotoví. Halová 

soutěž je kousek za polovinou a my máme měsíc na to být připraveni na závěr soutěže", dodává k situaci v litickém 

týmu trenér Tomáš Levý. 

Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 2:8 (0:3) 

Góly: Nicklas a Koryťák 

Hráli: Jurek, Koryťák, Čvančara, Čech, Hes, Uhlíř, Kasl, Nicklas, Benda, Nocar 

Prvních deset minut nastolilo vlastně průběh celého utkání. Zatímco Rakovník všechny své šance s přehledem 

proměnil, litičtí nedokázali ty svoje přetavit do gólové podoby. Pohrdli dokonce i penaltou. Veškeré aktivity 

plzeňského týmu směrem k soupeřově brance narážely na rakovnickou obrannou hráz, přesto, že pohledově se zápas 

odehrával před oběma brankami.  

Plzeň Litice - SK Slavia Praha 2:6 (1:2)  Góly: Uhlíř, Bárta 

 



 

 

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

Vyrovnané a dynamické utkání od branky k brance rozhodly slávistické trestné rohy. Zatímco litický brankostroj byl 

po minulých úspěšných kolech zadřený i v této typické gólové činnosti, pražský tým si s těmito standartními 

situacemi věděl rady. Příští dvojkolo, které se odehraje až v sobotu 19.1. pomalu napoví o očekávaném postavení 

plzeňského týmu v tabulce před semifinále. Na tým čekají soupeři z Bolevce a Presidentu.  

 

 

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

1. Rakovník 6 5 1 0 46 12 16 

2. Litice 6 3 1 2 35 26 10 

3. Slavia 6 3 1 2 31 23 10 

4. Bohemians 6 2 2 2 30 29 8 

5. President 6 1 1 4 21 52 4 

6. Bolevec 6 1 0 5 19 40 3 

 
 
Muži B 22.12.v Chodově 
Litice – Rača  2:10/1:6/góly : Vychron, Kordík 
 
Soupeř s jasnými ambicemi na postup do nejvyšší soutěže na nás vyrukoval zhurta a po třech 
minutách vedl 3:0. Byli rychlejší, techničtější a kreativnější,s čímž jsme ovšem počítali. 
Ale nepočítali jsme s tím, že v poločase bude zápas vlastně rozhodnutý. Nakonec jsme 
obdrželi výprask a okusili tak hořkost porážky, kterou jsme neochutnali celou loňskou 
sezonu.  
 
Litice – Kadaň 7:1/4:1/ 
góly : Vychron 4, Strejc 2, Kordík 
 
Druhý sobotní zápas s outsiderem soutěže jsme měli od začátku jasně pod kontrolou. I když 
jsme prohrávali 0:1, což je naprosto běžné počáteční skóre v každém našem zápase, tak jsme 
pak rozpohybovali naše ztuhlá, a ve většině případů léty uondaná těla, a soupeři nasypali 
sedmičku. Pokud chceme myslet alespoň na druhé místo v soutěži, musíme příště naplno 
bodovat. A to bude nadmíru těžké. 
 
Sestava : Vokurka, Levý, Brada, Čech, Dolejš, Soukup, Kordík, Vychron, Kudlič. 
 

Dorostenky 23.12.Chodov   

Hrály: Bystřická, Cislerová, Duchková, Kožíšková, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová, Rutová  

Litice - Rakovník 3:0 (0:0)   

Góly: Cislerová 2, Průchová  

Litice - Bohemians 7:0 (3:0)  

 



 

Góly: Duchková 2, Cislerová, Kožíšková, Kudrnová, Pospíšilová, Průchová  

V neděli, den před Vánoci, odehrály dorostenky 2 zápasy v Praze na Chodově. První zápas sehrály proti 

Rakovníku. V první polovině zápasu nepadl žádný gól. Ve hře chyběl důraz a celá hra vypadala unaveně. 

Avšak v druhém poločase se holky probraly a nastoupily do něj s nasazením, díky tomu daly 3 góly.  

Do druhého zápasu nastoupily holky aktivně, hned v první polovině se dostaly do vedení o 3 góly. 

Soupeřky si nevěděly rady, a tak vyměnily brankáře za šestého hráče, čímž se hra trochu vyrovnala, jelikož 

jsme také hrály v šesti. I přesto ale holky skórovaly, takže se soupeřky rozhodly vrátit brankáře do hry. 

Konečné skóre bylo 7:0.   Kamila 

Dorostenci 23.12.Plzeň 

Litice – Rakovník 4:3/1:0/  Hofman 2x, Sochor, Gerlický 

Tempo a úroveň hry byli velmi vysoké ,a to nám vyhovovalo. Vyšel nám vstup do zápasu, když se nám podařilo 

vstřelit první gól. Ve druhém poločase jsme  nepolevili a drželi jsme vedení a zaslouženě vyhráli 

Litice – Bohemians 6:2/3:1/  Homolka 2x, Hofman, Polívka, Sochor, Gerlický 

Celý zápas jsme drželi vedení a soupeře prakticky k ničemu nepustili. Gólový rozdíl mohl být větš,í pokud by se nám 

dařilo proměňovat trestné rohy. 

Děkujeme početným divákům za jejich podporu při utkáních.     Korďas 

Výlet benjamínků na Radyni 22.12. 

Jsou dva dny před Ježíškem a drobotina litických pozemkářů opouští své pokojíčky a vyráží na výlet na Radyni. Počasí 

moc nepřálo, ale i tak se sešlo 11 dětských dobrodruhů a 7 dospělých odvážlivců. Všichni dorazili v pořádku na hrad a 

i zpět do podhradí. Všem moc děkujeme za účast.  Trenéři. 

Nejbližší program – už v roce 2019: 

1.ledna -Novoroční fotbálek 

5.1. starší žákyně v Kostelci 

6.1.ženy v Kostelci,st.žáci na Slavii a přípravka v Kadani,veteráni v Rakovníku 

 

  


