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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 
 

 
LITICE SLAVÍ TITUL !!! 

Finále extraligy  

LITICE A – BOHEMIANS 2:1/0:0,1:1,nájezdy 2:1/ 

 

Gól: Nicklas, rozhodující v nájezdech Nocar 

 

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

Kasl 

Diváci: 350 

Dlouho očekávaný duel, kdy se plzeňský tým opět po devíti letech popere o to nejcennější. Vítěz základní části, po 

zvládnutém semifinále s Rakovníkem, vstoupil do neznámych vod. Finále bylo v posledních letech pro litický tým věc 

zapovězená. 

A Bohemians, loňský mistr, byl v úvodní polovině duelu lepším týmem. Nikoliv šancemi, těch bylo na obou stranách 

poskrovnu, ale drźením míčku a kontrolou hry ano. Domácí hledali svoji tvář, okamžik finále je evidentně zaskočil. 

Druhá půle už přinesla zajímavější dění. Žlutomodří našli lepší recept na obranu Pražanů, přesto hosté dali z 

trestného rohu gól a na umělé trávě v Liticich se začalo odehrávat drama. Plzeňský tým pomalu tlačil svého soupeře 

před jeho branku a přibývaly zajímavé situace ze strany Litic. Ale jeden protiútok hostů mohl vše rozhodnout. Penalta 

po propadu obrany Litic mohla vše vyřešit. Nevyřešila. Domácí gólman Tomáš Nečas, pozdější hrdina utkání ji 

zneškodnil. Blížil se však konec napínavého duelu a plzeňský celek stále skórovat nedokazal. Stáhnutí brankáře, risk 

se čtyřmi útočníky vyšel. Pět minut před koncem litický sniper Nicklas tečí srovnal. To rozpoutalo obrovskou euforii v 

hledišti.  

 



 

 

O osudu duelu nakonec musely rozhodnout nájezdy. Příznivý vývoj pro plzeňský tým zvrátil Ondřej Vudmaska z 

Bohemky, který proměnil pátý a následně i šestý, již k.o. nájezd a hráči Bohemians se stávali favoritem těchto 

individuálních dovedností. Vše obrátil kapitán Adam Uhlíř. Proměnil s dávkou chtění svůj nájezd a srovnal stav, 

brankář Tomáš Nečas chytil následující nájezd Bohemians a litický Lukáš Nocar chladnokrevně otevřel domácí radost. 

Trenér Litic Tomáš Levý dodává:" Říci, že jsme si titul zasloužili po vítězství v základní části je snadné. Ale ten vývoj, 

příběh dnešního dne, to bylo to nejvíc, co jsem kdy v hokeji zažil. Moc klukům děkuji za tento zážitek!    Tom. 

 

BOHEMIANS – LITICE A  6:4/1:3/ liga st.žáků 

SESTAVA :Bílek, Valenta D, Beran, Barcal, Šesták, Kačírek, Homolka, Malát, Kilián, Levý, 
Šimek, Batík  
 
GÓLY :Homolka, Kačírek, Batík, Beran  
Kluci hráli první poločas parádně. Vedli jsme ve druhé minutě a do poločasu kontrolovali 
hru a navýšili skóre. Třetí část hry byl totální kolaps a soupeř otočil na 5:4!!Konec už 
byl v křeči, ale kluci makali, a přesto ,že padli zasluhují pochvalu. VRKY  
 
 
Z Plzně do Irska 

Adéla Kožíšková a Lucie Duchková, dvě mladé hráčky plzeňských Litic. se dostaly do užšího výběru trenéra Filipa 

Neussera, který odjíždí na druhé kolo olympijské kvalifikace v pozemním hokeji. To se hraje na severu Irska v městě 

Banbridge od 8. do 16. června. Kromě turnaje v Irsku se následně hrají ještě dva další turnaje v Hirošimě v Japonsku a 

ve Valencii ve Španělsku. První dva týmy z každého turnaje postupují do dalšího kola, které již rozhodne o účastníkovi 

olympijského turnaje. Český tým má ve čtyřčlenné skupině za soupeřky Irky (ve světovém žebříčku 8. místo), Malajsii 

(22.místo) a Singapur (35.místo). Druhou skupinu tvoří Korea (11.), Skotsko (18.), Ukrajina (26.)a Francie (30.). Velká 

kvalita turnaje je znásobena domácím týmem, který na posledním Mistrovství světa v Londýně skončil senzačně ve 

finále, kde podlehl Holanďankám. Byl to absolutně největší úspěch irského ženského pozemního hokeje. I muži Irska 

v posledních  letech dosáhli několika mimořádných úspěchů – postupem na poslední OH v Riu de Janeiru a na 

poslední Mistrovství světa v Indii. Lucie Duchková před turnajem dodává:“ Těším se na celý turnaj, atmosféru, 

soupeřky. Na získané nové herní dovednosti, taktiku soupeřek. Je to pro mne ohromná výzva!“ 

Český tým hraje: 

Sobota 8.6. v 17.00 se Singapurem 

Neděle 9.6. v 15.00 s Irskem 

Úterý 11.6. ve 12.00 s Malajsií 

Další dny zápasy o umístění. 

Zápasy je možno sledovat zde: https://fih.live/competitions/fih-series-finals-womens       Tom. 

Nejbližší akce: 

SO 8.6. 14.00 LITICE B – HOSTIVAŘ -  liga st.žáků,benžata v Mnichovicích 

NE 9.6. 10.00 LITICE A – SLAVIA  - liga st.žáků 

PÁ  21.6. oslava 100 let TJ Plzn – Litice 

ČT  27.6. v 18.00 klubový den   

SO 29.6. zakopání hokejky 


