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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 •  DYBS Plzeň 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS   

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

 
 

NA MEDAILI JSME NEDOSÁHLI, V SEMIFINÁLE NÁS PŘEHRÁL RAKOVNÍK A SPOLU S BOHEMKOU JSOU PŘED NÁMI. 

Muži A se utkali v rámci Final four o mistra republiky v halovém hokeji. 

Po základní části 2. Tým se utkal se třetím Rakovníkem. Bleskově do prvního mužského semifinále vstoupil tým Litic, 

když se Michal Bárta trefil z velkého úhlu a překvapil rakovnického brankáře Hrabu. Rakovník velmi rychle odpověděl 

z trestného rohu, na 1:1 srovnal Daniel Skála a vzápětí zvyšoval Petr Procházka na 1:2. Sledovali jsme velmi atraktivní 

utkání s nábojem. Deset minut před koncem první půle se trefil z rohu Tomáš Jahoda a zvýšil už na 1:3 pro Rakovník. 

Velmi krátce poté za Litice krásně snížil Lukáš Nocar ze sehraného signálu trestného rohu. Na 2:4 vzápětí zvýšil 

rakovnický kanonýr Petr Procházka. Litičtí však nic nenechali náhodě a Lukáš Benda snížil na 3:4 z trestného rohu. Za 

tohoto stavu se měnily strany. Druhá půle nabídla hokej vysoké kvality, ještě deset minut před koncem byl stav 

stejný jako konci první půle. Byl to až David Kopřiva, který se trefil na straně Rakovníka a zvýšil na 3:5. Odpovědí Litic 

byla hra bez brankáře. Tento fakt a odhodlání přinesl plzeňským trestný roh, který se však hrubě nepovedl. Emoce na 

hřišti byly v těchto minutách hodně našponované. Rakovník si však hrábl do rezerv a David Kopřiva opět navýšil, 

tentokrát již na 3:6. V dohrávaném rohu už jen Litice proti osamocenému brankáři Hrabovi zkorigovali na konečných 

4:6. Rakovník je tak prvním finalistou. 

Litice A  -Rakovník 4:6 (3:4) 

B: Litice - 17 Michal Bárta, 4   Lukáš Nocar, 9   Lukáš Benda, 4   Lukáš Nocar,  

Rakovník - 12 Skála Daniel, 17 Procházka Petr, 7   Jahoda Tomáš, 17 Procházka Petr, 4   Kopřiva David, 4   Kopřiva 
David  



Ve druhém semifinále se utkali týmy Slavie Praha a Bohemians Praha. V základní hrací době skonči l zápas 6:6. Po 

nájezdech se radoval tým Bohemians. Protože se nehrálo o 3.místo, bere Slavia bronz a na náš tým zbylo konečné 4. 

místo. Ve finále si vedl lépe tým Bohemians, který nakonec  zvítězil 3:8 a stal se tak mistrem ČR v halovém hokeji. 

Michal 

Kuzmův komentář:Očekával se vyrovnaný boj, tak jako v základní části, a věřili jsme v postup do finále.Výkon 

ovlivnila naše přílišná a zbytečná nervozita,ze které pak pramenilo několik nevynucených chyb.Také štěstí stálo víc na 

straně soupeře.Výsledek  však není žádným propadákem, byl po statečném boji.Ve druhém semifinále zklamal tým 

Slavie, Bohemka dokázala svou euforii udržet i ve finále proti Rakovníku, který také psychicky i fyzicky postup do 

finále nezvládl.Naše čtvrté místo po play-off ruletě není neúspěchem.Náš tým je věkovým průměrem ze všech 

semifinalistů nejmladší a hoši reagovali na závěrečné pořadí halové extraligy bojovným: „ Tak za rok!“ 

LITICKÉ BÉČKO VYHRÁLO HALOVOU I.LIGU/Praha 6.2./ 

Spanilou jízdu druhou nejvyšší soutěží dál prožívá litický B tým. Již po vítězném zápase se zálohou Hradce Králové měl 

jisté vítězství v celé soutěži, což potvrdil ihned i v dalším utkání s pražským Presidentem. Soutěž končí posledním 

dvojkolem v sobotu 20.2. v Plzni. Litický B tým má však cestu do nejvyšší soutěže za svým áčkem uzavřenou, soutěžní 

řád neumožňuje účast dvou týmů z jednoho klubu v nejvyšších soutěžích. Což však nic nemění na pohodě tohoto 

týmu. 

Plzeň Litice B- Hradec Králové B 7:2 (4:0) 
Góly: Dolejš 4x,Kudlič 2x,Čech 

Mladíci v dresu hradecké Slavie nenašli recept na bezchybnou defenzívu litických mazáků. Přesto, že 
věkový průměr litického týmu dávno přesáhl metu třiceti let, na jeho herním projevu to nebylo vůbec znát. 
Naopak bohatými zkušenostmi oplývající mužstvo slavilo další výhru ke které přidalo pestrou kombinační 
hru směrem k soupeřově brance. 

Plzeň Litice B- President Praha 5:1 (4:0) 
Góly : Dolejš 2x, Kudlič 2x, Brada 

Ambicemi  nabité pražské družstvo si již podruhé v soutěži vylámalo zuby na plzeňském týmu. Ani patnáctiminutová 

hra v power play "presidentům" nepřinesla úspěch a litický B tým tak pomohl zamíchat kartami v souboji o 

postupové druhé místo. 

Hráli: Dolejš, Kudlič,Čech,Soukup,Vokurka,Poustka,Levý,Kordík, Brada 

Tabulka : 

1. Plzeň Litice B       8  8  0  0  52:20  24 

2.Hostivař Praha      8  4  0  4  33:26  12 

3.President Praha    8  3  2  3  30:33  11 

4.HC 1957 Kadaň     8  3  1  4  43:46  10 

5.Slavia H.Králové B 8  2  1  5  23:38    7 

6.Slavia Praha B       8  2  0  6  21:39    6 

LIGA DOROSTENEK – 6.2.Chodov 

Litická děvčata jsou stále na druhém místě 

Litice – Praga 1:0 (1:0) Duchková 

Zápas začal v pomalém tempu a tempo se po celé utkání moc nezměnilo. Držely jsme balón, 
vypracovávaly jsme si šance, ale ty jsme nedokázaly proměnit v kýžený gól. To se povedlo až 
z rohu Lucii Duchkové, po krásné sehrané akci, uklidila balónek za záda soupeřovy brankářky. 



Druhá půle nepřinesla žádnou změnu jak ve hře tak ani ve výsledku. A tak zápas skončil výhrou 
našich  děvčat 1:0. 

 Litice - Rakovník 1:1 (1:1) Doležalová 

Oproti zápasu s Pragovkou se tento zápas odehrával ve svižném tempu. Hra byla vyrovnaná, ale 
žádný tým si dlouho nevytvořil žádnou vyloženou šanci. Vedení jsme se ujaly my po proměněném 
trestném rohu z hokejky Kamily Doležalové. Soupeř odpověděl po pár minutách stejnou mincí. 
Druhá půlka byla stále vyrovnaná, nabídla pár dobrých příležitostí na obou stranách, ale ani jeden 
tým už gól nevstřelil a tak zápas skončil zaslouženou remízou 1:1. Holky po celý zápas znovu 
výborně bránily a podaly odvážný a bojovný výkon proti starším soupeřkám. 

 Hrály: Doležalová, Kožíšková, Duchková, Průchová, Dolívková, Bendová, Tušlová, Válková, 
Pospíšilová   

STARŠÍ ŽÁCI mají nakročeno do finále – 6.2. Plzeň 

LITICE A : Skála Sochor Vo.Kilián J.Hofman Tomášek Šimek Bystřický 

LITICE A – KBELY 9:0/3:0/ - g.Sochor a Kilián po 3,Hofman 2, Tomášek 

LITICE A – SLAVIA PRAHA 8:1/4:1/ - g.Sochor 5,Hofman, Kilián a Bystřický 

LITICE B: Štál Löffler Polívka F.Daněk Urban a Dušek 

LITICE B – KBELY 2:3/1:1/ - g.Löffler a Daněk 

LITICE B – HOSTIVAŘ 2:3/1:2/ - g.Löffler a Polívka 

Porazí –li v závěrečném  utkání poslední Hostivař, čeká je ve finále Bohemians./Benda/ 

CO zbývá v hale dohrát: 

Muži B 20.2. v Plzni na Slavii,muži C 13.2. a 20.2. v Praze na Slavii,ženy 14.2. na Chodově,dorostenky 
21.2. v Plzni, st.žáci 21.2. na Chodově,ml.žákyně 14.2.na Zeleném pruhu,ml.žáci 14.2. v Rakovníku a 
A tým 19.3. finále na Zeleném pruhu,přípravka 14.2. 11.ZŠ a 20.2. Kadaň,benjamínci 21.2. 11.ZŠ a 
28.2.Rakovník? 

Soustředění: dorostenci čt.11.2. – ne 14.2., žactvo 25. – 28.2., muži 3.- 6.3. ,ženy 26.-28.2.Nepomuk  

 

  

 


