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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 deklasovaly pražskou Hostivař 

Plzeň Litice - HC Hostivař Praha 13:0 (6:0)- 14.9. 

Góly: Nicklas 5, Gerlický 2, Sochor 2, Uhlíř 2, Nocar, Hofman 

Hráli: Nečas, Skála, Kondrát, Benda, Kasl, Hes, Hofman, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Matoušek, Gerlický, Nicklas, Bárta, 

Sochor, Nocar 

Diváci: 60 

Očekával se zajímavý zápas, tým Hostivaře byl v loňské sezóně zpestřením soutěže. Nové sezóna, absence několika 

hráčů, změna trenéra, těžko říci, co a jakým dílem změnilo jejich výkon na půdě favorizovaných Litic, tentokráte to 

byl však propadák. Určitě dílem největším stál za touto hostivařskou změnou v tomto utkání právě domácí tým, který 

se soupeřem nepáral od prvních minut. Okamžitě vysunul svoji obrannou aktivitu na soupeřovu polovinu, snažil se po 

zisku míčku o rychlou a pestrou kombinaci, což dával dostatečně najevo i gólově. V tomto oboru tentokráte zazářil 

obávaný střelec Reinhard Nicklas svými pěti zásahy. Na pražskou branku se valil jeden útok za druhým, gólově 

nejbohatší byla druhá čtvrtina, kdy gólman Hostivaře vyndaval z branky pět míčků. A to ještě mnoho kombinací 

litický celek pokazil, nedá se říci, že by jim vše vycházelo. Nicméně vyspělost hráčů, chuť a rychlost hry byla na jiné 

úrovni, než-li u soupeře. Stínem zápasu bylo zranění jednoho z domácích lídrů - Jakuba Koryťáka. Litický trenér Jan 

Dolejš dodává k zápasu:" Čekal jsem, že vyhrajeme, není co zastírat, v tomto směru byly karty rozdány do určité míry 

již před začátkem. Že to bude takto vysoko, což je pravděpodobně náš extraligový rekord, jsem samozřejmě nečekal. 

Jsem rád za chuť do hry po té, co jsme ztratili Jakuba a i za druhý poločas, kdy jsme dali více gólů než v prvním. 

Nicméně čekají nás další, mnohem těžší zápasy". 

 
 



 
 
LITICE B – PRESIDENT 6:2/3:2/ Góly domácích : Polívka 2x, Kačírek 2x, Vychron, Koryťák T. 
 
Divoký začátek zápasu nás čekal v sobotním dopoledni, v druhém zápase letošní sezony. Za 
dvě minuty jsme vedli 1:0, ale v páté minutě soupeř už vedl 2:1. S námi to nevypadalo moc 
dobře, ale naštěstí to bylo od soupeře vše. Do poločasu jsme stihli otočit i my a pak už 
jsme si na soupeři i výsledku "pochutnali". A to ještě F.Polívka netrefil bránu při 
nabídnuté penaltě. Pochvalu za nebojácný výkon zaslouží benjamínek mezi muži Filip 
Kačírek, který si odbyl debut za muže a navíc ho ještě okořenil dvěma vstřelenými góly. 
Gratulace !!! 
 
Sestava : Vokurka, Levý, Loffler, Tomášek, Brada, Koryťák T, Dolejš, Vychron, Kordík, 
Kačírek, Strejc, Polívka, Heger, Linhart  - hráno 14.9.   Jenda 
 

HOSTIVAŘ – LITICE  1:3/1:1/ - liga dorostenek  15.9.   Góly: Průchová 2, Dolívková 1 

Hrály: Brejchová, Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková J. a L., Klementová, Kožíšková, Lhotáková, Linková, 

Pospíšilová, Průchová, Rutová 

Ve druhém zápase se naše dorostenky utkaly s pražskou Hostivaří. Od začátku zápasu měly nad Hostivaří naše 

dorostenky převahu, hrálo se převážně na straně Hostivař. Avšak ve druhé čtvrtině se Hostivaři povedlo z breaku dát 

gól. Naše děvčata se ještě do konce první poloviny vzpamatovat a Dolívková vstřelila první branku.  Ve druhé 

polovině jsme se na soupeře zkusily vytáhnout a napadat ho. Z čehož se povedlo dát další dva góly. Atmosféra hry 

byla na konci zápasu trochu nervózní a naše děvčata začala dělat drobné chyby, ale podařilo se ubránit skóre 1:3. 

LITICE – RAKOVNÍK  3:5/2:3/ - liga dorostenců 15.9.  Góly:Polívka, Oliberius, Kilián 

Skála - Tomášek, Löffler, Šesták, Beran, Barcal, Valenta, Kilián, Linhart, Kačírek, Oliberius, Hofman, Homolka 

J.,Purkart, Polívka 

Rakovník nás překvapil už před začátkem zápasu, když jsme museli nastoupit pouze v 8 hráčích a od začátku nám 

tato hra dělala problemy. Soupeř se snadno dostával do šancí když jsme měli problém s bráněním. Před koncem 

poločasu jsme se zvedli a zlepšili hru, bohužel na vítezství to dnes nebylo.     Bárta a Kordík. 

 
MNICHOVICE – LITICE 2:1/2:1/ liga st.žákyň 14.9. 

Po velmi vyrovnaném utkání si bohužel odvážime z Mnichovic prohru. V zapasu bylo mnoho nevyužitých šancí a v 

závěru jsme měly vyrovnání na našich hokejkách, když jsme neproměnili útok tři na jednu hračku soupeřek. Naš gól 

vstřelila ve 27. minutě Rutová. 

Sestava:  

Linková Anna  Augustinová Nicole  Brejchová Daniela  Duchková Jana  Lhotáková Alice  Nocarová Eliška  Rojková Nela 

Rutová Vendula  Štědroňská Adéla  Vávrová Anna  Veselá Veronika  Žítková Aneta        Honza Kupka 

LITICE A – H. KRÁLOVÉ 4:0 a LITICE A – SLÁVIA 3:1 liga st.žáků, sk.B 14.9.  

góly: 2 Hofman, Malát, Homolka, Batík, Chodora, Svoboda,  

Sestava: Červený, Purkart, Svoboda, Dudák, Batík, Malát, Homolka, Hofman, Gerlický, Šimek, Chodora. 

Tentokráte se kluci sešli v dostatečném počtu a ihned to bylo vidět na herním projevu celého týmu. Sobotní 

dvojzápasové odpoledne se pro naše kluky odvíjelo v duchu Caesarovo „VENI, VIDI, VICI“. 

            Počátek prvního zápasu s Hradcem byl trochu nervóznější, ale od páté minuty se hrálo již jen na jednu branku. 

Kluci makali a soupeře vůbec nepouštěli za půlku. Poločas skončil 2:0. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. 

Hradec se jen s obtížemi dostával za polovinu hřiště a o balóny přicházel v uctivé vzdálenosti od naší brány. Jen na 

doložení, jak drtivý byl náš tlak – Hradec vystřelil za celý zápas na naši branku pouze 2x. 

             



 

 

Druhý zápas začínal cca 10 minut po ukončení prvního duelu s Hradcem. Než si kluci stačili uvědomit, že hrají 

s kvalitativně jiným soupeřem, prohrávali jsme rychlým gólem 0:1. To však bylo vše, co Slávie předvedla. Okamžitě po 

inkasované brance se naši kluci probrali a srovnali se soupeřem krok. Hrálo se ve vysokém tempu a hra se přelévala 

ze strany na stranu.  Kluci si začali vytvářet šance a do poločasu vyrovnali. Po změně stran ani jeden ze soupeřů 

nepolevil a utkání bylo stále velmi vyrovnané. Naši kluci začali ještě agresivněji napadat Slávii v rozehrávce a z toho si 

vytvořili několik šancí a rohů. Jeden z rohů se podařilo proměnit a strhli jsme vedení na naši stranu. Slávie se snažila 

útočit, ale naši kluci byli všude o krok dřív a svým pohybem a napadání slávisty v podstatě utavili. Konec utkání měl 

již jednoznačný průběh, kdy jsme ještě zvýšili na 3:1 a tím i definitivně rozhodli zápas v náš prospěch. 

            Kluci hráli jste parádní hokej. Díky Honza     

ST.ŽÁCI  B  V  KADANI 14.9. 

SESTAVA :Bílek, Valenta T., Čulík, Lukeš, Svoboda, Hofman M., Houška, Královec, Nágr T., 
Nágr D., Barcal V., Polanský, Březina, Šimek V., Rut 
 LITICE B - MNICHOVICE B. 1:7  [O:4] GÓLY :Královec  
LITICE B - PREZIDENT  1:4 [1:2] GÓLY :Houška 
 Kluci odehráli dvě těžká utkání s adepty na postup z naší skupiny. S Mnichovicemi jsme 
zaspali prvních deset minut a dostali čtyři góly. Zbytek utkání už kluci zvládli. S 
Prezidentem jsme hráli vyrovnaný zápas ale po chybách jsme zbytečně inkasovali. Příští 
týden hrajeme důležitá utkání s Jičínem a Kadaní. VRKY a KUZMA  

V neděli 15.9. jsme odehrali dvouzápas v Praze na Zeleném Pruhu s týmy Hradce Králové a Bohemians. V 

boji o prvni misto ve skupině jsme po velmi dobře takticky zvladnutem utkání přehráli zatím suverénní 

Hradec.  

 Litice  A-Hradec Králové 10:2   Litice  A-Bohemians 11:0 

 Hráli+branky: Královec 6x, Svoboda V. 1x,Houška 6x, Březina 1x, Zimla 3x,Paroubkova 3x, Veselý1x, 

Reischig, Kudrnová.       Marek a Jirka. 

 
ML.ŽÁCI  B v Liticíc h 15.9.   

V domácím dvojzápase se utkalo béčko mladších žáků s Hradcem Králové B a Kadaní.  

Litice B - Hradec Králové B 1:10 (1:3)  Gól: Míka Š.  

Hradec měl oproti nám početnější a o něco silnější tým. V zápase se nám nedařilo bránit soupeřovy útoky. V prvním 

poločase jsme se celkem drželi, ale ve druhém nám postupně docházely síly a toho soupeř uměl využít.  

Litice B - Kadaň 7:2 (4:1)  Góly: Míka Š. 3x, Kordík J. 2x, Čása D. 2x 

V tomto zápase jsme byli po celou dobu o něco lepší my, dařilo se nám lépe využívat prostor po obou stranách hřiště 

a na útočné půlce jsme byli důrazní. Hráli: 

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

Švec.       Trenér Libor Šesták  

 

VETERÁNI V RAKOVNÍKU 14.9 

Litice - Kadaň 2:1 Kykal, Opava  

Litice - Praga 0:6 

Litice- President 0:5 

Litice - Brno 2:3 Opava Hofrichter  

 



 

 

o  9místo:  Litice - Budějovice 3:2 Voráček 3x 

Sestava: Kordík, Kykal, Královec, Nocar, Opava, Voráček, Hofrichter, Špeta  

13.SÁVA CUP  14.9. 

1.HADRY 2.HAŠKOVCI 3.B: LIPAR  4. A: NEČI 5. PS KŘEČ 

NEJBLIŽŠÍ AKCE: SO 21.9. LITICE A NA SLAVII,LITICE B V ŠENKVICÍCH,ŽENY NA PRAZE.ST,ŽÁCI  A v Č.B. ,B  

V MNICHOVICÍCH,ST.ŽÁKYNĚ DOMA SE KBELY,BENJAMÍNCI V KADANI 

NE 22.9.DORCI NA SLAVII,DORKY DOMA S RAKOVNÍKEM,PŘÍPRAVKAV LITICÍCH 

 


