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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 

 

Skupina o 1.-6. místo :  Slavia Praha - Plzeň Litice 1:1 (0:1)  hráno 4.5. 

Gól: Michal Bárta 

Hráli: Nečas, Čech, Benda, Bystřický, Hofman, Hes, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Kasl, Matoušek, Sochor, Bárta, Nicklas, 

Dvořák, Nocar 

Očekávaný první duel dvou vedoucích týmů z obou skupin základní části soutěže vyšel výsledkově smírně, herně však 

více pro Slavii. Plzeňského týmu patřila první čtvrtina, dal gól a byl více na balonku. Branka v podání Michala Bárty 

byla hodně nekonvenční. Zvednutý, odražený míček pohotově doklepl do branky v akrobatické pozici. Postupně 

průběhem hry Slavia přebírala otěže zápasu, příčinou byly zbytečné ztráty hostů podtržené vysokým napadáním 

domácích. V druhé půli Slavia dokázala srovnat z trestného rohu. Byla nebezpečnější a v jednu chvíli podržela litický 

tým jen tyčka jejich branky. Přesto se nakonec mohli radovat Plzeňáci. V posledních několika minutách běželi na 

branku Slavie v přečíslení, bohužel v koncovce byli nepřesní. Hlavně šance mladého Sochora volala po brance. 

Doplňuje kouč Litic Jan Dolejš:" Remíza je dobrá. Vzhledem k postavení v tabulce a i po průběhu tohoto duelu. 

Osahali jsme si Slavii, vyzkoušeli sami sebe. Máme na čem pracovat, ale je stále dostatek času. Důležité je přejít sérii 

pěti zápasů ve čtrnácti dnech bez zranění a s vysokou herní kvalitou. A mít co nejvyšší postavení v tabulce před Final 

four". 

Další utkání hrají Litice tentokráte doma, ve středu 8.5. od 17.00 s Rakovníkem a hned v sobotu 11.5. v 15.00 první 

odvetu nadstavby s bratislavskou Račou. 

Litické áčko porazilo Rakovník 

 



 

 

Plzeň Litice A - HC 1972 Rakovník 5:2 (2:1) 8.5. 

Góly: Nicklas 2, Uhlíř, Bárta a Nocar 

Hráli: Nečas, Benda, Čech, Bystřický, Hes, Dvořák, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Matoušek, Kasl, Nicklas, Bárta, Sochor, 

Gerlický, Nocar 

Diváci: 85 

Nelehký soupeř přijel na půdu favorizovaných Litic. Suverénní vítěz zimní halové soutěže se spoustou talentovaných 

mladých hráčů ve svém středu to také od prvních minut ukázal. Okamžitě vysunul sebevědomě svůj presink vysoko 

až před domácí obranný kruh. I díky tomu domácí tým ztrácel poměrně dost míčků a Rakovník začal mít opticky 

mírně ze hry. Změnu udělal gól Uhlíře . Rychlý protiútok domácích, trochu prostoru pro litického kapitána a Litice 

vedly. O několik minut později to bylo 2:0. Podobná akce ba i podobná střela a „šutér“ Nicklas bekhendovou střelou 

zvedl už úplně hlavu domácím. Rakovník hledaje recept na litickou obranu zvýšil svoje úsilí, vysunutá obrana opět 

tropila litickým potíže a ještě do poloviny dokázal snížit na 1:2. Bylo velkým otazníkem, jak vstoupí oba týmy do 

druhé půle. Podoba druhého dějství se ukázala ihned po hvizdu rozhodčích. Litice diktovaly hru, zatlačily po většinu 

času hostující obranu na svoji polovinu a šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Góly Litic v krátkém sledu vstřelili 

Bárta, Nocar a opět Nicklas a to ještě posledně jmenovaný odmítl hatrick penaltou vstřelenou do tyčky. Utkání 

komentuje domácí trenér Tomáš Levý:" První půle byla ve znamení našich chyb. Část způsobil Rakovník, opravdu 

nečekaně svoji obranu vysunul poměrně vysoko, ale za většinu jsme si mohli sami. Přechod přes útočnou polovinu 

jsme nezvládali a vlastně pomohli Rakovníku se dostat do hry. Ještě, že máme střelce typu Nicklase nebo Uhlíře, oba 

tým hodně uklidnili. Druhá půle byla z naší strany zcela něco jiného. S minimem chyb, pomohli jsme si více než v 

první půli, v útočné fázi jsme měli pestré situace. To jsou okamžiky, které si musíme pamatovat. Musím pochválit 

kluky za zvrat v druhé půli a hlavně v tomto utkání hrálo vícero našich hráčů ve výborném rozpoložení". 

Další kolo hrají Litice hned v sobotu 11.5. v první odvetě nadstavby čekají doma od 15.00 slovenskou Raču. 

 

 

  Extraliga muži C 2018/19 Z  V  R  P  +  - B 

1. Litice  7 6  1  0  31  4 19 

2. Slavia  7 6  1  0  22 4 19 

3. Rakovník  7 2 2  3  16 19 8 

4. Bohemians  7 2 1  4  11 18 7 

5. Hostivař  7 1  1  5  5  27 4 

6. Rača  7 0  2  5 8 21 2 

 

Skupina o udržení 

 

Litické béčko prohrálo v Hradci  8.5. 

 



 

 

Slavia Hradec Králové - Plzeň Litice B 5:4 (2:3) 

Góly: Polívka 2x, Linhart, Kudlič.  

Hráli: Vokurka, Loffler, Brada, Soukup, Strejc, Dolejš, Kordík, Vychron, Kilián, Polívka, Linhart, Kudlič. 

Zápas v HK se začal hrát v nekřesťanských 9h ráno. Brzké vstávání nás ale kupodivu vůbec nepoznamenalo, spíše 

naopak. 

Hrající kouč Jan Dolejš popisuje průběh utkání:" Začátek byl z naší strany neskutečný. Během dvaceti minut jsme 

soupeře "opařili" třemi góly a stavem 3:0 překvapili i sami sebe. Škoda, že se nám nepodařilo toto vedení udržet do 

konce prvního poločasu - soupeř snížil pár vteřin před koncem na 2:3. Po změně stran vyrovnal a dokonce se ujal i 

vedení a s námi to nevypadalo vůbec dobře. Ovšem z nenápadného brejku jsme opět vyrovnali, škoda jen, že tři 

minuty před koncem soupeř opět výsledkově odskočil. Byl to další ze série pěkných zápasů ze skupiny o udržení, 

které nám nesmírně svědčí a zahrajeme si v nich konečně hokej! Pochvalu za bojovnost a góly zaslouží oba mladí 

útočníci a celý tým za nebojácnou hru, kterou jsme se soupeři, favoritovi na udržení v extralize, vyrovnali".  

Další zápas hraje litický B tým hned v sobotu 11.5. na půdě pražské Pragy. 

  Extraliga muži D 2018/19 Z  V  R  P  +  - B 

1. Hradec  8 5  1  1  42 25 19 

2. Šenkvice  6 4  0  2  29 18 12 

3. Praga  6 3 2  1  21  15 11 

4. Litice B  6 3  1  2 27  19 10 

5. President  5 1  0  4  8  17 3 

6. Bolevec  7 0  0  7  4 37 0 

 

LITICE – HRADEC KRÁLOVÉ 0:3/0:1/ extraliga žen 1.5. 
 
S Hradcem jame v podzimní části i s marodkou v týmu uhráli velmi pěknou remizu a dnes jsme 
si věřili na výhru. Soupeř přijel v silné sestavě a hned od prvních minut hrál velmi 
útočný hokej. Dařily se nám rychlé protiútoky, ale střelecká smůla a nevyužité trestné 
rohy nás provázely celý zápas. 
 
Sestava: Vyletová, Tušlová, Wittmannová, Průchová, Dolívkovková, Kožíškivá, Horálková, 
Jelenová, Hanzlíková, Duchková, Levá, Kudrnová, Doležalová K, Tomanová, Šmídová 

 

LITICE – PRAGA 0:4/0:1/ extraliga žen 8.5. 

Ženy odehrály vyrovnaný zápas s jediným rozdílem, a ten byl proměňování šancí. Hra byla po celý zápas velmi 

vyrovnaná, převážně se hrálo ve středu hřiště. Když se ale soupeř dostal do našeho kruhu, vždy z toho bylo velké 

nebezpečí. Čtyři šance se jim podařilo využít, i když dva góly byly sporné. Zato nám jeden regulerní gól uznán nebyl, 

nicméně výsledek je ,jaký je. Pro příště budeme muset zlepšit přechod do útočné čtvrtiny a především zakončování 

akcí. 

Sestava: Dolívková, Duchková, Kožíšková, Tušlová, Vyletová, Levá, Jelenová, Wittmannová, Hanzlíková, Tomanová, 

Šmídová, Cislerová, Doležalová K., Průchová 

 

 



 

 

LITICE – KADAŇ  19:0/5:0/ liga st.žáků 8.5. 

SESTAVA :Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Šesták, Kačírek, Homolka, Šimek, Batík, Malát, Hudec  

 
Litice - Kadaň 19:0 [5:0] 
GÓLY :Malát 5x, Homolka 5x, Kačírek 4x,Šimek 3x,Hudec 2x 
 
Kluci nastoupili s velkým odhodláním vyhrát. Od první minuty plnili, co jsme si řekli ,a 
to s obrovským nasazením. Výsledek je vše hovořící. Největší radost ale mám že kluci hráli 
přesně to, co je spolu s Ládou Čechů učíme a trénujeme poslední měsíc. A hlavně to 
funguje!!! VRKY  
 
BRIGÁDA 4. 5. a 5.5. 
Hlavním úkolem bylo položení umělky na dětském hřišti.Kromě dalších prací se to podařilo 
díky několika členům.Díky!!! 
 
KOLINEC 7.5. 
Na poslední chvíli řada omluvenek,takže za nás hráli i domácí.Fotbal to byl hezký, viděli 
jsme i pěkné góly/hlavně od domácích/, následující večer proběhl tradičně v nejlepší 
atmosféře.Výsledek 5:7 nás nemrzí, kromě domácích za nás skórovali Strejc,Míka a vlastní, 
dále hráli: Vokurka, Kordík ml.,Doležal,Opava,Královec/v krásně žlutých,ale malých 
kopačkách/a Dvořák.Nehrající účastníci :Hofrichter a Benda. 
 
Nejbližší akce: 
SO 11.5. 9.30 Litice A- Rakovník st.žáci,  v 11.00 Litice B – Hradec Kr. st.žáci ve 13.00 
ženy  se Slavií B-extraliga a v 15.00 Litice A –Rača –extraliga mužů.Litice B hrají na 
Pragovce a st.žačky na Slavii. 
NE 12.5. v 10.00 turnaj benjamínků,ve 14.00 Litice B – President –extraliga mužů,v 16.00 
Litice – Rakovník dorostenecká liga.Dorostenky hrají na Hostivaři a přípravky ve Kbelích.  


