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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 
 

 
 

I.LIGA MUŽŮ- 6.1. 
 

LITICE B – HOSTIVAŘ 1:4/1:2/ g.Kordík 
Soupeř pro nás velmi dobře hratelný, ale neměli jsme svůj den - tedy spíše dopoledne. 
Nekvalitní nahrávky, chybná zpracování, špatně postavené tyče soupeřovy branky a mizerná 
produktivita ve střeleckém kruhu nám nedovolila větší gólový přísun do hostivařské klece.    
 
LITICE – HRADEC KR. 5:4/2:0/ g.Kudlič 3,Strejc, Čech  
V krátké jednozápasové přestávce jsme probrali klady i zápory minulého zápasu, lehce 
upravili taktiku a s chutí se vrhli na druhý zápas proti loňskému účastníkovi extraligy, 
kterému jsme chtěli oplatit prohru z prvního kola. To se od prvního hvizdu dařilo a 
netradičně jsme celý zápas vedli. Soupeř pak dotahoval bez golmana a dohrávaným rohem mohl 
vyrovnat. To ale fantastickým zákrokem zhatil skvělý M.Vokurka. 
 
Sestava : Vokurka, Poustka, Brada, Čech, Nicklas, Dolejš, Soukup, Vychron, Strejc, Kudlič, 
Kordík.  Jenda.   
 

VETERÁNI 5.1. V RAKOVNÍK 

Sestavy: 

Litice  A: Vokurka,  Kykal,  Hofrichter,  Nocar,  Vrkoč,  Královec  

Litice  B:  Kordik,  Homolka,  Levý,  Hofman,  Voráček,  Vozár,  Opava  

 

 

 



 

 

Litice  A  - Kadaň  2:3  Hofrichter,  Královec  

Litice  B - Rakovník  B  2:0 Voráček,  Vozár  

Litice  B -  Praga   4:4  Hofman  2x,  Voráček,  Opava  

Litice  A - Rakovník A  0:2 

Litice  A - Praga   0:3 

Litice  B -  Kadaň  2:1 Voráček,  Homolka  

Litice  B  - Rakovník  A 0:3 

Litice  A - Rakovník  B   2:2 Vrkoč,  Hofrichter  

Litice B  Litice  A  0:0 

Béčko skončilo třetí a áčko šesté. 

Starší žačky  5.1. v Kostelci 

Hrály: Bystřická, J. Duchková, Veselá, Nocarová, Keberdlová, Augustinová, Sladovníková, Lhotáková, Rutová , 

Brejchová, Cislerová 

V sobotu jsme odehráli poslední zápasy v základní části. Čekaly na nás Slavie a Hostivař. Bohužel nám onemocněla 

brankářka, tak jsme hráli v 6.  

LITICE – SLAVIA PRAHA 3:0/1:0/ g.Duchková,Císlerová a Brejchová 

První zápas jsme odehráli se Slavií. Ze začátku byla naše hra velmi zbrklá, to se po chvíli zlepšilo a začali jsme soupeře 

přehrávat. Ve druhé půlce už jsme byli výrazně lepším týmem na hřišti a zaslouženě jsme vyhráli.  

LITICE – HOSTIVAŘ 0:1/0:1/ 

Druhé utkání jsme hráli proti Hostivaři.  Zpočátku  jsme si vytvořili pár slibných šancí, ale kvůli slabému důrazu a 

zakončení jsme gól nevstřelili. A tak z rohu odpověděl soupeř. V prostředním úseku hry jsme si nedokázali vytvořit 

žádnou vyloženou šanci. Na konci utkání jsme zatlačili soupeře a z toho pramenilo  ještě pár slibných šancí, ale gól se 

nám vstřelit nepodařilo.   Uhlíř 

STARŠÍ ŽÁCI NA SLAVII V PRAZE 6.1. 

LITICE "A" : 
SESTAVA :Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Hofman, Homolka, Malát, Purkart, Šimek, Šesták, 
Levý, Gerlický 
 
LITICE "A" - RAKOVNÍK 3:4  [1:3] GÓLY :Levý 2x,Malát Kluci nastoupili do posledního zápasu 
základní skupiny ospalí a bez náboje. Poločas jsme prohrávali o dva góly. ale v druhém se 
rozehráli a Rakovník měl co dělat, aby udržel výhru. Skončili jsme na druhém místě v 
základní skupině.  
LITICE "A" - SLAVIA PRAHA 3:8 [1:2] 
GÓLY :Malát, Levý, Beran 
První zápas nadstavbové části byl odrazem naší hry. V prvním poločase vyrovnaný výkon v 
druhém totální kolaps a soupeř trestal každou naší chybu. Nejlepší hráč zápasu byl Matěj 
Bílek který zabránil mnoha dalším golům v naší brance.  
 
LITICE "B" : 
SESTAVA :Červený, Spurný, Svoboda, Dudák, Škaloud, CHodora, Batík, Valenta T., Lukeš, 
Hudec, Březina  
LITICE "B" - MNICHOVICE 0:3 [0:0] Poslední a velice důležtý zápas základní skupiny. V 
případně výhry by kluci postupovali do finálové skupiny z druhého místa v případě remízy 
že třetího místa a v případně prohry by hráli skupinu o umístění. První poločas byla 
plejáda neproměněných šancí a v druhé jsme inkasovali pět minut před koncem a po otevření 
hry a našich chybách ještě dvakrát. A tím bylo rozhodnuto, že ze čtvrtého místa jdeme do 
spodní skupiny.  
LITICE "B" - KADAŇ 1:4 [0:1] GÓL :Hudec 
 
 



 
 
Zápas ,kdy to nešlo a vše bylo špatně. Jeden hráč /Lalík/nám dal 3 góly a na další nahrál. 
Prostě rozdílový hráč. Nám chybí střelec vpředu, který dokáže vystřelit a dát gól. Máme 
tam hráče, co neudělají pro tým a výsledek nic navíc! Z toho plyne že čtyři, pět lidí se 
snaží a zbytek je sráží svojí nechutí udělat cokoli navíc.  VRKY  
 
PŘÍPRAVKA V KADANI 6.1. 

Na turnaji v Kadani si přípravka vyzkoušela poprvé hru 5+1 a nebylo to vůbec špatné! Nakonec pouze 7 hráčů, ale 

popasovali se s tím statečně.  

V každém zápase měl vždy někdo tak pěkné herní situace, až jsme museli tleskat. Velká hala chtěla od hráčů pohyb, 

techniku a chuť do hry. Nic z toho nám nechybělo. Potěšila nás i upřímná týmová radost dětí poté, kdy jsme jako 

prozatím jediní v hale porazili České Budějovice. Za 14 dní poslední turnaj v Rakovníku. Díky rodičům za podporu, ale 

určitě měli z dětí radost! 

Hráli: Bartoňová, Daňsová, Míka D., Polák 1x, Šesták 4x, Šrachtová 1x, Vavřina 

Litice - Bolevec 1:1, Kadaň B 0:1, Rakovník B 1:2, Rakovník A 1:0, Kadaň A 2:1, Č.Budějovice 1:0 

Petr a Libor 

NOVOROĆNÍHO FOTBÁLKU  se zúčastnilo přes dvacet hráčů,Honza Malát si zranil achilovku. 

PROBÍHAJÍ BRIGÁDY V BUDOVĚ, hodně práce se udělalo 29.12.Díky všem! 

Nejbližší akce: SO 12.1. ženy na Slavii, ml.žáci v Rakovníku, NE 13.1. st.žáci Chodov 

 


