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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 

 

 
DALŠÍ TÝMY SKONČILY HALOVOU SOUTĚŽ: MUŽI „B“TŘETÍ V I.LIZE,ST.ŽÁCI ČTVRTÍ V ČR 

SLAVIA 10.2. POSLEDNÍ KOLO I.LIGY: 

Plzeň Litice B : HC Praga   5:2 (2:0) 

Góly : Strejc 2x, Vychron 2x, Soukup. 

Pomalejší rozjezd v zápase byl zapříčiněný zcela jistě „nelidskou“ startovací hodinou v pražské hale (8h), potažmo 
brzkým nedělním vstáváním ,a to již kolem páté hodiny ranní. I proto se nám zřejmě příliš nedařily kombinace a 
výsledek byl v poločase pouze 2:0. Soupeř navíc nebyl odevzdaný a chvílemi „kousal“. Dokonce snížil na 2:1, ale nám 
se vzápětí podařilo odskočit na tříbrankový rozdíl a bezpečně udržet upracované vítězství. 

TJ Plzeň Litice B : KHP Rača (SK)  0:6 (0:3) 

Góly domácích : NIKDO, ani Jenda 😊. 

Slovenský soupeř nám opět dokázal, že na nás zahrát umí. I když náš projev byl daleko lepší než v prvním vzájemném 
zápase (1:10), zdaleka to nestačilo. A patrně tomu moc nepomohla ani dlouhá, tříhodinová mezizápasová pauza. 
 Slováci nás opět převyšovali rychlostí, technikou, dynamikou …. My se sice rvali jako tygři i přesto nás soupeř přejel. 
A i proto zaslouženě postoupil do příštího ročníku extraligy, kde rozhodně nebude do jen počtu a patrně bude 
bojovat v horní polovině tabulky.Závěrem děkuji všem prvoligovým spolubojovníkům, kteří se letošních utkání 
zúčastnili. Jistě všichni potvrdí, že to stálo za to !!! Kluci díky !  Jenda. 

 



 

 

DOROSTENKY 9.2. NA SLAVII  

Hrály: Cislerová, Dolívková, Duchková, Kožíšková, Kudrnová, Lhotáková, Pospíšilová, Průchová, Rutová   

Litice - Praga 3:0 (2:0)   

Góly: Dolívková, Kožíšková, Průchová  

Litice - Hostivař 0:1 (0:1)  

V prvním utkání nastoupily holky proti týmu Pragovky. Během několika minut si dokázaly vytvořit  náskok 
dvou gólů, poté se však hra Pragovky zlepšila a zápas byl vyrovnaný. V druhé polovině zápasu začaly 
holky soupeře více přehrávat, ale gól se jim dát nepodařilo. Na konci se holkám však podařilo vybojovat 
ještě jednu šanci ,a to dohráváný roh, který proměnily, a zápas tak skončil 3:0.  

Druhé utkání hrály holky proti Hostivaři. Soupeři se podařilo dát z rohu gól a to hned v prvních 10 minutách. 
V druhé polovině hra, ze strany našich holek, začala být aktivnější a dostávaly se do mnoha šanci. 
Bohužel, i přes veškerou snahu, se holkám nepodařilo skóre změnit. Za zmínku stojí výborný výkon Ádi 
Kožíškové, která jako hrající gólman dokázala vychytat tři trestné rohy a spoustu dalších šancí, které holky 
z Hostivaře měly. Kamila. 

Starší žáci Chodov – závěrečný turnaj 9.2. 

SESTAVA – Litice A 
Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Hofman L., Šesták, Kačírek, Homolka, Malát, Šimek, Levý, 
Gerlický, Purkart  
 
Litice - Bohemians 1:2[0:2] 
GÓLY :Šesták  
Kluci si nechali hned na začátku dát dva góly po našich chybách a již nedokázali otočit 
zápas. Vyrovnané utkání, kde rozhodly chyby že hry. Výborný byl gólman Matěj Bílek.  
Litice - Rakovník 5:2[4:1] 
GÓLY :Levý 3x,Homolka, Hofman  
Výborný kolektivní výkon, po kterém jsme přehráli o třídu jednoho z adeptů na titul. Celý 
tým máknul a co se učili s Ládou Čechů posledních čtrnáct dní, tak zúročili.  
 
Nakonec jsme skončili na čtvrtém místě a napravili zpackané zápasy s Mnichovicemi a 
Bohemkou. Chci poděkovat za vzornou docházku na tréninky a zápasy všem hráčům. Díky byla 
to bomba halová sezóna VRKY a KUZMA.  
 

Starší žáci skupina D - Chodov 

  

Litice B – Hostivař 2:0 

Dan Hudec, Tomáš Lukeš 

Litice B – Hradec 2:1 

Max Batík, Filip Chodora 

Hráli: Lukeš, Valenta T, Červený, Chodora, Svoboda M, Škaloud, Čulík, Dudák, Batík, Hudec 

Oba zápasy kluci odmakali naplno a proto možná i proti silnějším soupeřům dokázali vyhrát, hlavně díky své  

 



 

 

bojovnosti. Je fajn vidět to, že i když někteří nejsou zatím tolik zdatní s hokejkou, tak jejich zápal do hry, vzájemné 
hecování a povzbuzování je mnohem víc, než osobní dovednosti. Většinu zápasů tenhle B tým odehrál srdcem a to 
bylo super.  Saša. 

 

VETERÁNI V KADANI 9.2. 

Sestava: Kordik, Homolka, Hofrichter, Královec, Opava, Michal, Voráček, Čvančara  
 
Litice  - Bolevec 2:0    Voráček, Čvančara  
Litice  - Kadaň  1:2  Hofrichter  
Litice  -  Rakovník  0:7 
Litice  -  Hostivař  1:1 Michal  
 
Nakonec  třetí  flíček! Opus. 

ZBÝVÁ  DOHRÁT: dorostenci 16.2.v Chodově,dorosteny 24.2.v Kostelci a ml.žáci 10.3.v Plzni 

Od čtvrtka 14.2. do neděle 17.2.soustředění žactva na Lipce.  


