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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 
 

 

HALOVÁ  SOUTĚŽ  VRCHOLÍ : muži A třetí v ČR,ženy v I.lize druhé a mladší žákyně čtvrté v ČR 

Litice krůček od finále 

Extraliga  3.2.Slavia Praha 

TJ Plzeň Litice – Slavia Praha  0:0, 0:1 na nájezdy 

Hráli: Jurek, Nečas, Koryťák, Hes, Bystřický, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Sochor, Gerlický, Benda, Bárta 

Nervy drásající utkání ,ve kterém měli zvítězit, mají za sebou litičtí pozemní hokejisté po semifinálové bitvě 
s pražskou Slávií o postup do finále. Utkání, ve kterém byli lepším týmem, což bohužel nedokázali vyjádřit 
střelecky, pro ně skončilo smolně v nájezdech. Byl to klasický semifinálový, zodpovědný duel, kdy plzeňský 
zástupce ukázal, že se umí na podobný zápas připravit, bohužel tentokráte nepřešel přes loterii zvanou 
nájezdy. Nejlépe ukazuje průběh a emoce zápasu komentář trenérů litického týmu. Jan Dolejš popisuje 
atmosféru před utkáním: 

„V bojovné náladě a s přesvědčením o postupu do finále jsme se v neděli dopoledne prokousali 
zasněženou dálnicí a po více jak dvouhodinové cestě dorazili do bílé Prahy. Zde se odehrával 
FINAL FOUR – semifinálová a finálová klání ženských i mužských kategorií. Naši muži se měli 
utkat  s pražskou Slavií".  
     Jan Dolejš dodává: „Na Slavii, se kterou jsme letos 1x remizovali a 1x prohráli, jsme se dobře 
takticky připravili a natrénovali herní situace, které jsme potřebovali zlepšit. A bylo to znát. Zápas 
začal pěkně zostra před plnými tribunami slávistické haly. Byla to veliká taktická bitva, která  
 
 



 
 
branku po celé utkání nepřinesla, i když si o ní spousta šancí jasně říkala. Po prvních patnácti 
minutách jsem se ptal sám sebe, jak to, že ještě nepřišel slávistický tlak? A on nepřišel po celý 
zápas, naopak, naši kluci byli lepší. Hra byla velmi rychlá, plná osobních soubojů a obrovského 
nasazení, se šancemi na obou stranách. Ani jednomu týmu se nepodařilo proměnit několik 
trestných rohů a nerozhodla minutová přesilovka naše a v druhé půli ani soupeřova.  A tak přišli 
na řadu nájezdy. V nervy drásajícím vyvrcholení tohoto semifinále se nám, i přes hlasitou podporu 
litických fanoušků z nabitého hlediště, nepodařilo proměnit ani jeden nájezd. Jedna střela skončila 
na tyči a v závěru posledního nájezdu gólman Slavie sporným zákrokem zastavil litického kapitána 
a nedovolil mu tak zakončit do prázdné brány. Ale píšťalka rozhodčího zůstala němá a tak jsme 
smolně prohráli tím vůbec nejtěsnějším rozdílem“.  „Chtěl bych hrozně moc poděkovat za 
neskutečnou bojovnost a nasazení, se kterým jsme prošli celou zimní sezonou a s jakým jsme 
odehráli i tento zápas. I když je to pro kluky těžko skousnutelné, nemají se vůbec za co stydět. 
Naopak.“ dodává trenér Libor Strejc. 
 
Ve finále potvrdil Rakovník roli favorita a porazil jednoznačně pražskou Slávii 6:1. 
Pořadí: 
1. HC 1972 Rakovník 
2.SK Slavia Praha 
3. Plzeň Litice 
4. Bohemians Praha 
5. HC 1970 Bolevec 
6. President Praha 
 
Ženy 1. Liga 2.2.CHODOV 

HC 1972 Rakovník B– Plzeň Litice  2:1 (1:1) 

Gól: Tušlová 

Utkání popisuje  trenér Lukáš Nocar:“ Rakovník přijel na poslední kolo posilněn o hráčky z 
extraligy. I přes to se nám dařilo s Rakovníkem po celý zápas držet krok, vypracovávali jsme si 
střelecké příležitosti, bohužel střelecky se nám nedařilo“. 

 Plzeň Litice – Slavia Praha B   4:2 (2:2) 

Góly: Tušlová, Jelenová 2x, Dolívková 

 Opět komentuje Nocar:“ Poslední zápas této sezóny jsme vyhráli nad zkušenou Slávií. Je dobré, 
že se nám podařilo poslední zápas vyhrát a skončit tak na celkově na druhém místě za Kadaní. 
Kadaň do extraligy nechce, a tak to vypadá, že si opět po roce zahrajeme extraligu“. 

Sestava: Wittmannová, Dolívková, Tušlová, Vyletová, Hanzlíková, Tomanová, Jelenová, Průchová, 

Doležalová K.,Kožíšková 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2.2. CHODOV 

Hrály: Linková, J. Duchková, Keberdlová, Augustinová, Sladovníková, Rutová , Brejchová, Cislerová 

V sobotu  holky odehrály poslední zápasy v letošní halové sezóně. Jelikož holky skončily po základní části na čtvrtém 

místě, čekal na nás v semifinále zápas proti vítězi základní části Bohemians. 

LITICE – BOHEMIANS 1:2/0:2/ 

gól: Rutová 

Zápas byl celou dobu velmi vyrovnaný, ani jeden soupeř nebyl výrazně lepší než druhý. Po dvou utajených střelách se 

soupeř ujal vedení. Po půli holky snížily na rozdíl jediné branky, avšak vyrovnat už nedokázaly. Škoda jednoho našeho  



 

 

rohu, kdy brankářka už byla překonaná, ale na čáře zastavila míček hráčka. Po prohře jsme se těšili na zápas o 3. 

místo. 

LITICE – PRAGA 3:4/1:1/ po nájezdech 

góly: Rutová, 2 Cislerová 

Druhé utkání jsme hráli proti Pragovce. Z počátku jsme si vytvořili pár slibných šancí. Po jedné naší z levé strany dala 

vedoucí gól Vendy Rutová, která se skvěle prosadila na kruhu před gólmankou. Poté začal úřadovat soupeř, který 

otočil průběh zápasu na svojí stranu a ujal se vedení 3:1. Holky z Pragovky už si myslely, že mají vítězství v kapse, ale 

to se šeredně spletly. Holky zvýšily kvalitu hry, vytvořily si roh a penaltu. Obě trestné činnosti proměnila skvěle hrající 

neúnavná kapitánka Majda Cislerová. V posledních 5 minutách bylo mnoho šancí na obou stranách, v našem 

útočném snažení chyběl mnohdy důraz a štěstí. V obraně zavřela branku Anička Linků. Zápas skončil nerozhodně 3:3. 

Šlo se tedy na nájezdy, v kterém ukázaly převahu holky z Pragovky a vyhrály. V nájezdech byla lepší Pragovka, ve hře 

si troufnu říci, že my. 

Škoda, že nejdůležitější zápas sezóny byl v termínu, kdy část nejzkušenějších hráček byla pryč. I tak musím říci, že 

holky hrály výborně a pokud budou v tomto nasazení pokračovat, roste nám skvělá generace do budoucna. Uhlíř. 

 

BENJAMÍNCI 27. hráli svůj poslední turnaj této sezóny v hale v Šedivce. Turnaj se konal v  za účasti 10 týmů a to z 

Plzně, Kadaně, Rakovníka a Bolevce. 

Malí hráči byli rozděleni na 2 skupiny a pak hráli napříč skupinou "o umístění". Při vyhlášení však vyhráli všichni. V 

polovině turnaje si přítomní malí pozemkáři zahráli pohybovou hru s míčky, ale bez hokejek. 

Litická sestava: Dokulil, Dokulilová, Strejc D., Strejc O., Obermajer, Polanský, Brada, Bradová, Daňsová, 

Mudrová,Soukup J.,Kroupa, Kropáček. 

Děkujeme panu Kroupovi a paní Dokulilové, kteří pomohli v malém pohoštění.  Trenéři benjamínků. 

CO ZBÝVÁ DOHRÁT: muži B  10.2. v Praze na Slavii,dorostenky 9.2. tamtéž a 24.2.v Kostelci,dorostenci 16.2. v  

Chodově, st,žáci 9.2.v Chodově a na Slavii a ml.žáci A finále 10.3.v Plzni na Slavii 

 

 

 


