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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 

Litice vyzvou v semifinále Rakovník :HC 1972 Rakovník - Plzeň Litice 3:2 (2:1) – 25.5.Góly Litic: Nicklas a Gerlický 

Hráli: Nečas, Čech, Benda, Hes, Kasl, Hofman, Uhlíř, Nocar, Čvančara, Nicklas, Bárta, Sochor, Gerlický a Matoušek 

Výsledek tohoto utkání měl rozhodnout o semifinálovém soupeři plzeňského týmu. V případě remízy nebo vítězství 

Litic by se stal jejich sok v semifinále tým Hostivaře. Vítězství Rakovníka by naopak domácímu týmu mohlo umožnit 

postup do play off. Záleželo však na paralelně hraném utkání Hostivaře. Zápletka se rozpletla až v posledních 

minutách utkání. Ale nepředbíhejme.Litice měly své první místo po základní části jisté již před duelem s Rakovníkem. 

Jestli tento okamžik byl ten hlavní negativní spouštěč jejich výkonu ze začátku utkání, těžko říci. Ale je to dost 

pravděpodobné.Protože Rakovník již v páté minutě vyhrával 2:0. Dva propady litické defenzívy, dva trestné rohy 

Rakovníka v podání Jahody a senzace byla na světě. Celou první čtvrtinu hosté tahali za kratší konec a Rakovník byl 

na koni. Šok ze stavu, důraznější domluva na střídačce polila první celek tabulky živou vodou. Výsledkem bylo snížení 

stavu z hokejky Nicklase. Ve třetí čtvrtině již to byl hosté, kdo v zápase dominoval. Útočná akce střídala další, litičtí 

měli spoustu příležitostí, jak obranu Rakovníka nachytat. Kromě osmi trestných rohů však vytěžili ještě srovnání z 

hokejky Gerlického. Rakovník s touhou postupu do finálové čtveřice zjednodušil hru, míčky jen vyhazoval do 

dlouhých centrů ,a z jednoho na závěr vytěžil další čtvrtý roh. A zde se veterán Ostaš při dorazu míčku nemýlil. Tímto 

se oba soupeři potkají opět za týden. V sobotu prvního června v 17.45 se v Plzni na hřišti Litic rozhoří další kolo 

souboje těchto rivalů. Litický kouč Tomáš Levý dodává:" Chtěli jsme vyhrát, chtěli jsme mít v hlavě před semifinále 

úspěšný předchozí zápas. Nepovedlo se. Bylo jasně vidět naše zaspání na začátku. Rakovník měl plán, touhu, nám 

obvyklý výkon nestačil. Ale pozitivní bylo, že jsme se zvedli. Sice ne do vítězství, ale do velmi dobrého výkonu ano. Za 

týden bude vše jinak. Budeme soustředění, hladoví, náš další krok na cestě nás teprve čeká. Přijďte nás povzbudit, 

budeme Vás potřebovat"! 

 



 

Tabulka pro play off: 

1. Litice 25 b. 

2. Slavia 23 b. 

3. Bohemians 13 b. 

4. Rakovník 11 b 

5. Hostivař 11 b. 

6. Bratislava 2 b. 

LITICE B – HRADEC KRÁLOVÉ 3:4/1:2/ - 25.5.  góly : Koryťák T 2x, Dolejš. 

Poslední zápas letošní zkrácené sezóny jsme začali dobře a po pěkné akci vedli, tak jako 
se nám letos stávalo velmi často, 1:0. Soupeř ale dokázal, tak jako letos velmi často, do 
poločasu vyrovnat a ještě se i ujal vedení. Dvěma trestnými rohy jsme v druhé části ještě 
výsledek korigovali, ale i přes spoustu šancí, několik rohů a závěrečný tlak se nám 
vyrovnat nepodařilo. Remíza by utkání slušela ! 
Závěrečný komentář : je třeba, aby se všichni hrající za B naplno věnovali tréninkům a 
především zápasům, abychom příští sezonu nejezdili na zápas znovu bez střídajících nebo 
dokonce v oslabení !  Děkuji všem, kteří letos za B nastoupili a pomohli tak těžkou 
skupinu základní části zvládnout a pak si užít lehčí jarní nadstavbu, kde jsme sehráli 
pěkná utkání. Doufám, že bude otevřena druhá nejvyšší soutěž, která by byla pro nás jako 
dělaná. 
hráli : Vokurka,Brada,Strejc,Loffler,Tomášek,Koryťák 
T.,Dolejš,Levý,Kordík,Kilián,Heger,Polívka,Sochor R.,Linhart.    Jenda. 
 

SLAVIA – LITICE 6:1/1:1/ - extraliga žen 25.5.  góly: Duchková 

Poslední utkání sezóny jsem odehráli proti pražské Slavii. Celou první polovinu jsme hráli velmi vyrovnaný hokej a 

měli jsme několik pěkných golových situací. Skóre otevřela naše Lucka Duchková střelou z trestného rohu a stejně 

jako v minulém společném zápase jsme vedli 1:0. V druhé polovině na nás soupeřky hodně zatlačily a podařilo se jim 

proměnit tři rohy v řadě. I přes výsledek 1:6 jsme odehráli pěkný zápas a připravili jsme soupeřkám několik horkých 

chvilek.Sestava: Vyletová, Tušlová, Wittmannová, Průchová, Dolívková, Kožíšková, Jelenová, Hanzlíková, Duchková, 

Levá, Císlerová, Lhotáková, Pospíšilová, Horálková           Per Hošek 

LITICE – MNICHOVICE 6:2/0:1/ - liga dorostenců 26.5.  góly:   Linhart 2x, Špilar 2x, Gerlický, Sochor 

I přes nepovedený první poločas, kde nás provázela spousta nepřesností a nevyužitých šancí, jsme se ve druhém 

poločase dokázali psychicky i herně zvednout  a ukázali jsme sílu a parádní týmový výkon. Děkujeme fanouškům, 

kteří nás přišli podpořit na náš poslední domácí zápas v sezoně ,a pomohli nám porazit už jistého mistra. O to je 

výhra cennější.        Sestava:Kilián, Skála, Hofman, Tomášek, Löffler, Šimek, Kilián, Oliberius, Dušek, Gerlický, Sochor, 

Linhart, Polívka, Špilar       Kuba a Michal 

BOHEMIANS – LITICE 1:3/1:3/ liga dorostenek 26.5.    Góly: Kudrnová, Rutová, Duchková 

Hrály: Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková, Kožíšková, Kudrnová, Linková, Lhotáková, Pospíšilová, Průchová, 

Rutová   Poslední květnovou neděli odehrály dorostenky předposlední zápas soutěže proti holkám z Bohemky.  V 

první čtvrtině naše holky Bohemku výrazně tlačily, ale gól nepadl ani na jedné straně. Druhá čtvrtina byla o to bohatší 

na góly na obou stranách. Nejprve naše holky dostaly gól z tečovaného trestného rohu, a tak byl stav 0:1. Holky se 

ale nenechaly zastrašit, vyhecovaly se a hned odpověděly ,a to dokonce třemi góly. Zbytek utkání se sice odehrál 

převážně na polovině soupeře, ale ani přes veškerou snahu holky nedokázaly vstřelit branku a zápas tak skončil 3:1. 

Kamila 

LITICE  A  – PRESIDENT 5:3/0:1/ liga st.žáků 25-5-góly: Levý 2,Malát.Kilián.Kačírek 

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

 

 

 



 

 

Souboj s prvním týmem tabulky přinesl vyrovnané utkání plné dobrých akcí a výborných golmanů na obou stranách. 

Kluci se gólově prosadili až v poslední čtvrtině.Kluci makali a bojovali a výsledkem je zasloužené vítězství. VRKY 

Litice B – Olomouc 6:6  -hráno v Hradci 25.5.   góly:  Hofman, Chodora, Královec 2, Gerlický 2 

Na tento zápas s Olomoucí hraný v Hradci Králové asi hned tak nezapomenu. V prvním poločase byla radost se na 

naše kluky dívat. Soupeře jsme přehrávali, kluci kombinovali a dávali jeden gól za druhým. Podobný scénář měl i 

začátek druhého poločasu. Za stavu 6:0 nic nenaznačovalo tomu, že by se mělo něco změnit. Soupeři se ale podařilo 

z ojedinělé akce dát gól. V tu chvíli jsem si pro sebe říkal, že je to škoda, že to nebude s nulou. A pak už jsem se 

nestačil divit. Soupeř během chvíle přidal další dvě slepené branky a kluci začali trochu panikařit. Ač jsme byli stále 

lepší, tak góly dával soupeř. Naši kluci se snažili, ale bohužel to začala být křeč a čím víc chtěli, tím to víc nešlo. 

Nepomohly ani dva rohy v poslední minutě, byl to zmar. No a konečný výsledek 6:6. Já i kluci jsme nechápali, co se to 

vlastně stalo. Klukům nemohu ani prakticky nic vytknout, protože zápas odmakali a po zápase byli všichni nešťastní, 

některým tekly slzy. Je to sport a aspoň budou mít na co vzpomínat.   

PS: v Hradci zažívám samá překvapení, minule nám tady vyloučili 6 hráčů a tentokrát to byl zápasový kolaps, tak 

nevím, co bude do třetice�Hráli: Červený, Svoboda M, Hofman, Gerlický, Chodora, Královec, Purkart, Valenta, 

Dudák, Houška, Matějovic     Saša 

Mladší žáci B v Mnichovicích 26.5. 

V předposledním kole finálové skupiny D soutěže mladších žáků jsme hráli s papírově lehčími soupeři.  

Litice A - Kadaň   4:0 (2:0)  Góly: V. Svoboda 2x, M. Houška, V. Královec  

Slabší Kadaň jsme od začátku přehrávali. Kdybychom proměňovali všechny šance, mohlo být skóre mnohem vyšší. 

Litice A - Hostivař    5:2 (4:1)  Góly: M. Houška 4x, V. Svoboda  

Zápas jsme rozhodli už během první půle. Soupeř o něco těžší, než v prvním zápase, ale ne o tolik, aby nás dokázal 

dostat pod tlak. 

Hráli: Tereza Kudrnová, Vít Barcal, Václav Královec, Ondřej Polanský, Vojtěch Svoboda, Martin Houška, David Nágr, 

Ondřej Veselý.    LŠ.  

LITICE B doma 26.5.: Litice B – Hradec 0:9, Litice B – Olomouc 2:2 , g.Fiala a Kordík 

Hráli: Aneta Žítková, Anna Vávrová, Jakub Fiala, Antonín Reischig, Jan Kordík, Tomáš Nágr – gólman  -Marek a Jirka 

Přípravka: poslední turnaj na Slavii 26.5. 

16 dětí jsme na turnaji ještě neměli. Může za to i společná doprava vlakem. Jinak seskládané týmy pak zakončily 

sezónu přípravky důstojně. V teplém počasí odehrály 3 hodiny čistého času ve 12ti zápasech. Modří vyhráli 

svou skupinu a prohráli ve finále až na nájezdy. Hrát s vyšlechtěnou Hostivaří 2:2 a 1:1, se Slavií 2:2, porazit Kadaň 

i Rakovník 6:0 a Č.Budějovice 3:2, to byla radost. A vezou si zasloužené stříbrné medaile! 

Také Žlutí se nakonec dočkali vyrovnaného zápasu v boji o 11.-12., kdy po boji prohráli s Kadaní 1:2. I zde se rýsovalo 

pár správných bojovníků, ale ještě budou muset více poctivě potrénovat. 

Modří: Míka Š., Šesták 2x, Čása, Vlček, Daňsová, Míka D. 10x, Polák 4x, Vavřina 

Žlutí: Hurdzan, Lastovička, Svozilová, Bartoňová, Burda, Houdek, Porner, Šrachtová      Petr Míka. 

 

 

 



 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE : SEMIFINÁLE  EXRALIGY ČR  1.6.  

č.157  11:00  Praga - Slavia (ženy) 

č. 79   13:15  Slavia - Bohemians (muži) 

č.158  15:30  Rakovník - Hostivař (ženy) 

č.80    17:45  Litice - Rakovník  

FINÁLE 2.6. 159  12.30 finále žen 

                        81  15.00 finále mužů 

Kromě toho hraj v sobotuí st.žačky v 9.30 s Pragou a st.žáci A v neděli v 9.00 na Zel. pruhu s Bohemkou 

Nezapomeňte: V pátek 31.5. Dětský den od 17 hodin!!! 

 


