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VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  
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Kožíšková a Duchková pomohly udržet pro ČR nejvyšší divizi v halovém hokeji 

Český dívčí juniorský tým se dvěma hráčkami plzeňských Litic Adélou Kožíškovou a Lucií Duchkovou odehrál svoje 
halové Mistrovství Evropy v polském městě Tarnowskie Gory. Velký závazek z minulé „Evropy“ obhajoba zlaté 
medaile se ukázal nad síly tohoto mladého celku, nicméně konečné udržení nejvyšší divize ME pro Českou republiku 
je nakonec také důležitým okamžikem. Vyrovnanost týmů v top I. divizi je velká a možnost si tuto soutěž zahrát opět 
za dva roky je důležitá. Stínem ME pro plzeňské příznivce bylo zranění Lucie Duchkové v zápase s Rakouskem, která si 
pohmoždila kotník.  

Naopak je velmi příznivé hodnocení trenérky českého týmu Karolíny Kříženecké, která vyzdvihla výkony hráčky 
z Plzně Adély Kožíškové:“ Konečné 7. místo na halovém mistrovství Evropy juniorek v polském městě Tarnowskie 
Gory zajistilo České republice udržení v elitní skupině. Turnaj byl pro Češky náročný hned z několika důvodů. Před 
dvěma roky naše juniorky přivezly famózní titul mistryň Evropy, takže se očekávalo, zda vítězství obhájí či ne. A 
nalosování skupin bylo pro Českou republiku velmi nepříznivé. Ukrajina, Rusko a Rakousko patří k současným 
evropským špičkám. Druhá skupina byla papírově slabší, o body bojovaly Bělorusky, Turkyně, Polky a Švýcarky. Náš 
tým byl jednoznačně nejmladším na celém mistrovství. Věkový průměr činil 17,3 roku, což je pro juniorský šampionát 
v hale skutečně málo.  

Na turnaj jsme byli dobře připraveni. Holky si na trénincích zažily všechny základní taktické a standardní situace, 
které si poté ověřily v přípravných zápasech na turnaji ve Vídni a poté proti JAR. Do konečné nominace se dostaly  

 



 

 

aktuálně ty nejlepší holky v této věkové kategorii. Chyběla jenom Natálie Nováková, která se pro tento šampionát 
omluvila. Vybrali jsme pracovitý a kompaktní tým. Na takovém turnaji, jakým je HME, ale rozhodují detaily. A ty 
tentokrát hrály bohužel proti nám. První utkání s Ruskem jsme zahájili ustrašeně a prohrávali 0:2, což tým stálo 
spoustu psychických sil, protože po přípravě s JAR si holky věřily. Ještě chvíli jsme sahali alespoň po remíze, ale Rusky 
ukázaly zkušenost podpořenou exceletními individuálními výkony zejména dvou ofenzivních hráček. Upřímně musím 
přiznat, že nám vůbec neseděl hladký povrch, na kterém se hrálo. Míček rotoval u hokejek a holkám ujížděly 
jednoduché míče. I díky tomu jsme nebyly schopné zakončovat jednoznačné šance a dělaly řadu individuálních chyb 
v obraně. Pro technické hráčky to byl bohužel handicap po celý turnaj.  

Druhé utkání proti Ukrajině jelo od začátku v naší režii. Vedli jsme dokonce 6:2 a pouze díky našim technickým 
chybám jsme nezvýšili stav utkání o dalších pět gólů a nakonec ještě dva inkasovali na 6:4. Ani excelentní, takticky 
precizně zvládnutý zápas proti favoritkám skupiny z Rakouska a remíza 3:3 na postup do horního kříže nestačil. Měli 
jsme 4 body, dva postupující po šesti. Navíc tým v ofenzivě až do konce turnaje oslabilo zranění kotníku Lucie 
Duchkové. Nejlepší naší hráčkou byla jednoznačně Adéla Kožíšková, která předvedla vynikající výkon ve všech 
zápasech, a to včetně obranných zákroků v kruhu v pozici brankaře při hře v šesti. Má vysokou fyzickou výkonnost 
a je psychicky velmi stabilní. 

V hlavě si pohrávám s myšlenkou, kdybychom měli takový los, že bychom první zápas hráli s Ukrajinou, jestli by bylo 
všechno jinak. Holky se totiž postupně zbavovaly nervozity, věřily si a držely se plánu. 

Ačkoliv jsme se snažili nepodcenit mentální stránku přípravy, pocit, že nejsme v horním kříži, poslal energeticky holky 
až na samé dno. Spodní skupina se hraje jako miniturnaj, do kterého si přináší týmy body ze základní skupiny. My 
jsme tedy měli tři body za vyhrané utkání s Ukrajinou. Absolutní frustraci z “nepostupu” do horního kříže si zažily i 
favoritky skupiny A Bělorusky, které měly podle mého na turnaji absolutně nejlepší tým. Bohužel pro nás to 
předvedly právě v utkání s námi a nadělily nám 8:0. V tu chvíli na český tým nefungovalo vůbec nic. Nepodařilo se 
nám dostat holky opět do zápasu. Do závěrečného utkání proti domácímu Polsku jsme šli s tím, že už máme jasné 
udržení ve skupině A, protože Ukrajinky prohrály i svůj poslední zápas. Uvolněnost byla znát hned od začátku, jeli 
jsme podle plánu. Dali jsme první gól z rohu přesně podle předzápasové průpravy. Bohužel nekoncentrace po 
sporném výroku rozhodčí a následný gól do naší sítě nás poslaly opět do obranné pozice. Vršily jsme chybu za 
chybou, neproměňovaly jasné šance a bohužel pro nás začali opět sbírat karty za sekání a fauly. Poslední utkání jsme 
tak prohráli 1:4“. 

 Česká republika – Rusko 4:6 (2:2) 

Góly: Babická 3, Holubcová 

Hned na úvod turnaje los přiřadil českému týmu jedny z největších adeptek na zlato - Rusky. I přesto, že české hráčky 
nakonec první zápas prohrály, jednalo se o velmi dobrý a vyrovnaný souboj. Nikol Babické rozhodčí neuznaly gól a s 
psychikou hráček to mírně pohnulo. Nezbývá tedy nic jiného, než že Češky budou muset v dalších zápasech skupiny 
pořádně zabrat.  

 Česká republika – Ukrajina 6:4 (2:2) 

Góly: Babická 3, Bašová, Hájková, Semrádová 

V případě zápasu s Ukrajinkami Češky musely vyhrát a cílem bylo získat i co nejvyšší skóre, protože už nyní je jasné, 
že právě skóre bude klíčem, který bude rozhodovat o dalším postupu. 
Bohužel v závěru zápasu Ukrajinky přidaly 2 rychlé góly a český tým neproměnil dohrávaný roh, kdy Ukrajina hrála 
bez brankáře. 

 Česká republika – Rakousko 3:3 (2:2) 

Góly: Holubcová, Kolářová, Babická 

 

 



 

 

V tomto zápase český tým pouze remizoval. Nervozita panovala na obou stranách a hra se přelévala ze strany na 
stranu. V druhém poločase Češky hrály dlouho bez brankářky, to stačilo jen na vyrovnání. Konec druhého poločasu 
dohrávaly v oslabení, při souboji u mantinelu se zranila Lucie Duchková a zbytek zápasu zůstala na lavičce.I přesto, že 
si české hráčky o medaile nezahrají, náš mladý tým získal řadu zkušeností a je dobrým příslibem do budoucna.  

Česká republika  - Bělorusko 0:8 (0:5) 

Bělorusko na turnaji od začátku podávalo vyrovnané výkony. Hraje velmi rychlý hokej a českým  hráčkám to dělalo 
problém. Vítězství Běloruska bylo jednoznačné.  

Česká republika – Polsko 1:4 (1:1) 
Gól: Kolářová 

Zápas byl od začátku vyrovnaný - nejprve Češky vstřelily gól z rohu, následně Polky srovnaly gólem ze hry. Žádné další 
vyložené šance v prvním poločase nebyly, a tak první polovina hry skončila nerozhodně. Po poločase začaly Polky být 
aktivnější a vybojovaly roh, který proměnily. Další polský gól padl z rychlého protiútoku. České hráčky pokračovaly ve 
hře v 6 bez gólmanky, aby se v posledních dvanácti minutách pokusily stav 3:1 v jejich neprospěch zvrátit.Bohužel 
vzápětí přišla žlutá karta pro Nikol Babickou. Do konce zbývalo 10 minut. Po návratu z trestné lavice měla Nikol dvě 
šance, které bohužel neproměnila. Po ubráněném rohu proti českému týmu byla odpískána penalta a skóre se 
změnilo na finální stav 4:1 pro Polsko.  

Pořadí: 

1.Rusko 

2.Rakousko 

3.Švýcarsko 

4.Turecko 

5.Bělorusko 

6.Polsko 

7.Česká republika 

8.Ukrajina 

Adéla Kožíšková dodává k turnaji:“ Do turnaje jsme šly s motivací z předešlého vítězství U21 ve Vídni před dvěma 
roky, ale zároveň na nás působil tlak z touhy obhájit tento titul. Bohužel, jsme v základní skupině uhrály jen jednu 
výhru a remízu a naše čtyři body na postup do horního kříže nestačily. Ve spodním kříži se hraje o sestup. My jsme se 
naštěstí udržely v A divizi, i když to bylo nešťastné sedmé místo. Jsem moc ráda, že přesto všechno jsme si udržely 
s holkami skvělého týmového ducha i si tak užily celý turnaj“. 

Muži extraliga – 191.Praha ,Slavia 

Plzeň Litice A - HC 1970 Bolevec  4:5 (1:4)  

Góly Litic: Koryťák, Benda, Bystřický, Nocar 

Hráli: Nečas, Koryťák, Kasl, Bystřický, Uhlíř, Nocar, Bárta, Benda, Sochor a Čvančara 

Bolevec zaskočil litického favorita. Důslednou obranou, efektivitou v zakončení. Celý první poločas Litice hledaly  

 



 

 

cestu k soupeřově brance, když už ji našli, trápila je koncovka. Až odvolání brankáře v druhém dějství přineslo 

brankové prosazení, na zvrat v utkání bylo potřeba ještě dalších pět minut. To již však čas vypršel. Hodnotí Tomáš 

Levý, kouč týmu Litic:" Opět nám nevyšel začátek, z několika šancí jsme nedokázali skórovat, kluci z Bolevce se pak v 

jejich nemýlili. Zase jsme se hledali v obou systémech, v obranném i útočném. Na druhou stranu nám to pomalu 

signalizuje, jak soutěž dohrát". 

Plzeň Litice - President Praha 14:1 (7:0) 

Góly Litic: Bárta 4, Sochor 3, Čvančara 2, Uhlíř 2, Koryťák, Benda, Nocar 

Hráli: Nečas, Skála, Koryťák, Kasl, Bystřický, Uhlíř, Nocar, Bárta, Benda, Sochor a Čvančara 

Pražský President má Litice asi trochu jako noční můru. V prvním kole dostal od plzeňského týmu patnáct gólů a ve 

druhém čtrnáct. Důsledná osobní obrana po celém hřišti od vítězného týmu přinášela brzké zisky míčků a následný 

střelecký koncert. Zápas glosoval další litický trenér Libor Strejc:" Uplatnili jsme na soupeře to, co nám fungovalo již v 

prvním utkání. Vítězstvím jsme si zajistili místo v Finalfour, teď máme před sebou sobotní dvojkolo k přípravě na 

semifinále. To nám dlouhodobě v hale nejde, o to se stává větší výzvou".  

Dorost 1.liga – 20.1. Chodov 

Slavia Hradec Králové - Plzeň Litice 0:8 (0:5) 

Góly: Gerlický 2, Sochor 2, Polívka, Dušek, Hofman, Bystřický 

Hodnocení trenéra Jakuba Kordíka: 

"Do zápasu jsme vstoupili aktivně a soupeře k ničemu nepustili. Do poločasu bylo prakticky rozhodnuto a ve druhé 

půli jsme si pohlídali výsledek". 

HC Mnichovice - Plzeň Litice 2:5 (1:3) 

Góly: Gerlický 3, Sochor, Hofman 

Hodnocení trenéra Jakuba Kordíka: 

"Nejlepší zápas základní části jsme si nechali nakonec a to proti nejsilnějšímu soupeři. Skvělé utkání plné šanci, které 

kluci odehráli v nejvyšším tempu s obrovským nasazením a chutí vyhrát.“ 

Přípravka v Rakovníku  20.1. 

Opět jinak namíchaný a opět pouze jeden tým. Zbytek si užíval radovánky na lyžích….. 

Přesto byl poslední turnaj herním výkonem nejlepší. Již to vypadalo jako hokej.  

Vítězně jsme vyšli i z tomahavkových soubojů s Čejeny a Chikariji, rovnoměrně se podělili o deset gólů a nakonec si 

odvezli třetí místo.  

Na druhou stranu... V hlavě sice již všichni chápeme, co máme a nemáme na hřišti dělat, ale limitují nás vlastní 

dovednosti. Asi tam malý posun oproti začátku je, ale trochu se trenérům zbořili plány, že se budeme zlepšovat 

mílovými kroky. Bez tréninku to, kluci-holky prostě nepůjde! 

Hráli: Burda (výborný v bráně!), Čása 1x, Šrachtová 2x, Vavřina, Smeták 1x, Laštovička 1x, Míka 3x, Šesták 2x 

Litice - Bolevec 1:1, Kadaň B 0:3, Rakovník B 5:1, Rakovník A 1:0, Kadaň A 2:1, Č.Budějovice 1:3 – Míka. 

 

 



 

 

V sobotu 19.1. se litičtí benjamínci zúčastnili halového turnaje v Kadani. Hráči: Dokulil, Strejc D.,Strejc O., Kokoška, 

Burda, Polanský, Kroupa, Obermajer a Kropáček. 

Děkujeme moc klukům za to, jak hráli, bylo na vás radost pohledět:-) Trenéři. 

ŽENY 12.1. Slavia 

Slavia B - Litice 2:2 (0:2) 

sestava: Kožíšková, Duchková, Průchová, Wittmannová, Tomanová, Hanzlíková, Doležalová K, Doležalová V, Vyletová, 

Jelenová, Tušlová 

Litice - Kadaň 6:4 (2:2)  

V sobotu 19.1.jsme oslavili opožděnou padesátku našeho předsedy Michala Hofrichtera.Ať mu zdraví slouží v další 

padesátce!  

Nejbližší akce: SO 26.1.muži A Slavia Praha,ženy Chodov,ml.žáci Kadaň neděle 27.1.benj. šedivka 

 

 


