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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 v prvním kole nezaváhaly:  LITICE – RAČA  5:0/2:0/  - extraliga mužů 7.9. 

Góly: Sochor 3, Nicklas, Gerlický 

Hráli: Nečas, Skála, Čech, Benda, Hofman, Kondrát, Hes, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Bárta, Matoušek, Nocar, Nicklas, 

Gerlický, Sochor 

Diváci: 55 

   V deštivém podzimním počasí zavítal na půdu plzeňského mistra nevyzpytatelný slovenský celek - bratislavská 

Rača. Litický tým, v plné polní na to však nedbal. Postupně s přibývajícími minutami posouval svoji hru směrem k 

brance slovenského celku. Výsledkem aktivní hry byla první uklidňující branka loňského druhého nejlepšího střelce 

soutěže Reinharda Nicklase. Celou první půli byla hra velmi podobná, domácí ji ovládali, nicméně z jejich strany góly 

nepřibývaly. Brzdilo je mnoho nepřesností ve finální části hry. Naštěstí pro ně přidal druhý gól doklepnutím míčku do 

branky těsně před koncem poločasu mladý Gerlický. 

     Druhé dějství bylo ještě jednoznačnější, než první. Domácí vysunuli svoji celou obranu na soupeřovu polovinu, 

přidávali jednu šanci za druhou. Tentokráte je však tolik nebrzdily vlastní nepřesnost, jako brankář Mnichovic. 

Naštěstí měl svůj den druhý mladík v litickém útoku, čerstvý reprezentant, Ondřej Sochor. Svým čistým "hattrickem" 

upravil skóre utkání zhruba do podoby, jakou si zasloužilo. Domácí trenér Jan Dolejš dodává:" Typické první utkání, 

kdy se pereme s nepřesnostmi. Kluci zápas ovládali, v zápase nebyl ani náznak toho, že by nám slovenský tým měl 

naši cestu ohrozit. Ale přibudou jiná utkání, tohle je zatím jen začátek". 

LITICE B – Slavia B  3:2/1:1/ 1.liga mužů 7.9. góly domácích : Polívka 2x, Brada. 
 
 



 
 
Novou sezonu nové soutěže - 1.ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, jsme otevřeli doma s 
pražskou Slavií z počátku nepodařeně. Soupeř nás zatlačil do defenzivy, ze které jsem se 
jen těžko osvobozovali. Gól byl na spadnutí a přišel v 10.minutě. M.Brada, netradiční to 
střelec, který měl v tomto utkání časté útočné choutky vyrovnal v druhé čtvrtině přesnou 
střelou k tyči. V druhé půli se hra vyrovnala, ale soupeř opět vedl po proměněné penaltě. 
Pak se ovšem náš výkon zvedl a po pěkných akcích jsme výsledek otočili a na konec v pěkném 
utkání zvítězili 3:2.  Toto je vysněná soutěž přesně pro náš tým. Naši čtyřicátníci se 
nemusí honit po celém hřišti za nejlepšími týmy v extralize a navíc si velmi dobře zahrají 
a vychovají se i naši dorci ! 
 
sestava : Vokurka, Strejc, Brada, Loffler, Tomášek, Soukup, Levý, Vychron, Kilián, Kordík, 
Kasl, Dolejš, Polívka, Heger, Koryťák T.    Jenda 
 

RAKOVNÍK – LITICE  2:0/2:0/ extraliga žen  7.9. 

Ženy nevstoupily šťastně do nové sezóny. Bohužel se nám nepodařil lepší výsledek, navzdory předvedené hře, která 

byla na velice dobré úrovni. Tempo zápasu bylo, na úvodní zápas, dobré a soupeře jsme do větších šancí nepouštěli. 

Bohužel dvě naše chyby v rozehře v úvodu zápasu znamenaly, že jsme v 6.minutě prohrávali 2:0 a s tím se nám 

nepodařilo už nic udělat. Šancí na změnu skóre jsme měli několik, ale bohužel naše střelba si místo v síti nenašla i 

díky skvěle chytající golmance Rakovníka. Na druhou stranu se musíme od předvedené hry odrazit a pokračovat dál. 

Sestava: Průchová, Tušlová, Kožíšková, Vyletová, Doležalová K., Lhotáková, Levá, Bystřická, Hanzlíková, Cislerová, 

Dolívková, Wittmannová, Duchková L., Jelenová          Lukáš. 

LITICE – PRAGA  3:1/3:1/ liga dorostenců 8.9.    g. Polívka 2x, Hofman J. 

Po minulé sezoně odešlo pár zkušených kluků ,kteří drželi tým a přišlo několik mladých kluků, kteří musí dostat čas, 

aby si zvykli. I přesto že se jednalo o první zápas v sezoně a tým byl ještě doplněn o starší žáky, všichni podali týmový 

výkon a zaslouženě vyhráli. Celou dobu jsme soupeře tlačili a je škoda, že jsme nedali více gólů .Sestava:Skála, 

Tomášek, Löffler, Beran, Barcal, Valenta, Hofman L., Hofman J., Kačírek, Linhart, Polívka, Batík, Malát, Kilián 

 

LITICE – PRAGA 7:2/ 3:1/ liga dorostenek 8.9.  Góly: Duchková 3, Dolívková a Cislerová 2 

Hrály: Augustinová, Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková, Klementová, Kožíšková, Kudrnová, Lhotáková, Linková, 

Průchová, Rutová 

Prvním soupeřem v nové sezóně byla pro naše dorostenky děvčata z Pragovky. Do zápasu jsme vstoupili s cílem zisku 

tří bodů, který se potvrdil hned ve čtvrté minutě, kdy skórovala Duchková. Po drobné změně taktiky, na kterou jsme 

nedokázaly zareagovat, se však soupeřkám podařilo vyrovnat ve druhé čtvrtině skóre. Následně jsme vybojovali 

trestný roh a proměnili ho, takže jsme se opět dostali do vedení, které jsme potvrdili dalším gólem na konci druhé 

čtvrtiny. Do druhé poloviny zápasu jsme vstupovaly za příznivého stavu 3:1. Po mnoha neproměněných šancích se 

nám i ve třetí a čtvrté čtvrtině podařilo skórovat celkem čtyřikrát a soupeři celkem jednou. Výsledný stav zápasu byl 

tedy 7:2.      Kamila. 

LITICE A – SLAVIA 1:5  a LITICE A – Č.BUDĚJOVICE  12:1 liga st.žáků, sk.B 7.9. 
g.Batík  - 4 Homolka,3 Purkart,2 Malát,2 Batík, Hofman L. 
 
Sestava: Červený, Purkart, Svoboda, Spurný, Batík, Malát, Homolka, Hofman 
 
První 2 zápasy nové sezóny jsou za námi a já mohu kluky jen chválit. Tedy ty kteří hráli, 
protože to byla paráda. Mužstvo starších žáků A má sice na soupisce 13 hráčů, ale do 
Hradce jich jelo pouze 8, a to se hraje 8+1, takže nejen, že jsme neměli nikoho na 
střídání, ale bylo nás dokonce o jednoho méně. To od doby, kdy jsem trénoval benjamínky 

opravdu nepamatuji���������������������. Musím omluvit pouze T. Dudáka, který bere antibiotika. Zbytek 
chlapců měl jiné aktivity. 
 
 



 
 
 
Se Slavií kluci makali od začátku do konce. Poločas 0:0 neodpovídal tomu, co se dělo na 
hřišti. Slavia hrála velmi dobře a byla si vědoma našeho handicapu, ale naši kluci dřeli a 
vytvořili si minimálně 6 šanci a z toho 2 tutovky, soupeř si vytvořil 2 šance. Bohužel se 
nám nepovedlo nic proměnit. Ve druhém poločase jsme dlouho drželi se soupeřem krok. 10 
minut před koncem bylo znát, že klukům dochází síly a soupeř toho využil. 
Druhý zápas byl jednoznačně od začátku do konce v naší režii, kluci měli obrovskou převahu 
a soupeře jasně přehráli. 

Klukům moc děkuju, jak makali a navzájem se povzbuzovali. SUPER 	
����    Saša. 
 
 
LITICE B – JIČÍN 13:0/7:0/ a LITICE – KADAŇ 3:1/2:0/ liga st.žáků sk.A   7.9. 
SESTAVA :Bílek, Polanský, Valenta T., Nágr D.,Rut, Barcal V., Královec, Houška, Svoboda 
V., Nágr T., Matějovic, Lukeš, Hofman M.   
GÓLY :Královec 3x,Svoboda V.3x,Valenta T. 2x,Hofman M.2x, Barcal V. 2x,Houška  
GÓLY :Hofman M., Houška, Lukeš  
 
Kluci předvedli parádní výkon proti sice slabším soupeřům, ale i tak musím pochválit celý 
tým za bojovnost a chuť bojovat. Příští týden možná nebudou takové výsledky , ale věřím, 
že kluci zamakaj. Díky kluci VRKY a Kuzma. 
 
MLADŠÍ ŽÁCI A 8.9. 
V neděli 8.9. jsme odehrali dvouzápas v Praze na Hostivaři s tými domácí Hostivaře a Pragy. Celý tým přistoupil k 

oběma zápasům velmi zodpovědně. Bylo k vidění velké množství kombinačně velmi povedených akcí. 

Litice-Hostivař 9:1  Litice-Praga 7:1 

Hráli+branky: Královec 4x, Svoboda V. 2x, Houška 6x, Fiala 1x, Zimla, Veselý 3x, Kudrnová.    Marek a Jirka. 

MLADŠÍ ŽÁCI B  8.9.Kbely 

Prvními zápasy se rozběhly základní skupiny soutěže mladších žáků.  

Náš B-tým složený z hráčů loňské přípravky, vyjma brankáře Honzy Kordíka, se utkal s domácími a s Mnichovicemi.  

Kbely - Litice B 1:2 (0:1)  Góly: Smeták M., Míka Š.  

Ze začátku na nás domácí vletěli, ale naši mladíci se nezalekli a během pár minut jsme hru vyrovnali. Naše aktivita a 

snaha nám po chvíli přinesla vedoucí gól. Celkem pohledný a vyrovnaný hokej se hrál i ve druhé půli. Domácí skóre 

vyrovnali, ale my jsme si zanedlouho vedení vzali zpět a zápas dotáhli do vítězného konce. 

Mnichovice - Litice B 11:0 (5:0) 

Vítěz loňského ročníku byl těžším soupeřem. Sice nevynikal individuálně, ale technicky a hlavně kombinačně nás 

jasně přehrál. Pochvala za to, že i přes vysokou prohru všichni makali až do konce. Hráli: 

Honza Kordík, Eliška Šrachtová, Štěpán Míka, Dominik Šesták, Míra Vavřina, David Čása, Michal Smeták a Viktor 

Švec.   Trenér Libor Šesták. 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: SO 14.9.muži A ve 14 s Hostivaří,muži B v 10 s Presidentem,st.žáci A na Slavii,st.žáci B 

v Kadani,st.žačky v Mnichovicích  

NE 15.9. dorci v 16 s Rakovníkem,ml.žáci A na Pragovce,B vod 10 v Liticích,dorky v Hostivaři 


