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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 

Ženy Litic převzaly vítězný prapor po mužích – 21.9. 

Oba litické týmy, které hrají nejvyšší soutěž ve svých kategoriích, sehrály další kolo ročníku 2019/20. Zatímco muži ve 

třetím kole okusili první prohru, ženy ve svém druhém utkání dokázaly vyhrát na horké půdě pražské Pragy. 

Muži Extraliga:SK Slavia Praha - Plzeň Litice 3:1 (2:0)  Gól Litic: Gerlický 

Hráli: Nečas, Čech, Kondrát, Kasl, Kordík, Hes, Uhlíř, Bárta, Linhart, Čvančara, Nicklas, Nocar, Gerlický a Sochor 

Zajímavý duel přinesl na stadion Slavie ve Vršovicích souboj loňského mistra plzeňských Litic a dlouhodobého 

hegemona soutěže domácí Slavie. Plzeňský celek vstoupil do utkání sebevědomě, kombinoval, přenášel hru a 

postupně získával půdu pod nohama. Pražský tým hrozil z brejků nebo ze zbytečných ztrát Litic, které následovaly 

paradoxně často po zisku míčku. Z jedné takové situace se domácí dostali celkem překvapivě do vedení. Když vzápětí 

přidali druhý gól z trestného rohu, bylo na litických, jak odpoví. Bohužel pro ně je v těchto chvílích srážela vlastní 

nedisciplinovanost. Čtyři zelené karty, dvě žluté karty, což v součtu znamená více než jedna čtvrtina sehraná o hráče 

méně, ubíraly hostům sílu i naději. V druhé půli vykřesali naději po trestném rohu stříleným Eduardem Gerlickým, ale 

další tlak na soupeře šancí tolik nepřinesl, naopak se v rychlých protiútocích Slavie blýskal brankář Nečas. Slavia v 

dohrávaném trestném rohu ukončila zápas výsledkem 3:1 a trenér hostů Tomáš Levý dodává:" Naše hra nebyla 

špatná, abychom museli prohrát. Byly dlouhé chvíle, kdy jsme drželi míček, ale nevycházel nám přesný přechod do 

útočného kruhu. A hrát více než čtvrtinu hry bez jednoho vyloučeného, to prostě nejde dohromady s touhou po 

vítězství. Do dalšího utkání s Bohemians doma za týden, tohle bude jasné téma, které musíme změnit"!. Příští sobotu 

tým Litic přivítá na domácím hřišti druhého finalistu z minulé sezóny - Bohemians Praha. Hraje se 28.9. ve 14.00.  

Ženy extraliga: Praga Praha - Plzeň Litice 2:4 (3:1) Góly: Dolívková 2, Duchková a Kudrnová 

 



 

Hrály: Bystřická, Císlerová, Doležalová, Dolívková, Duchková, Hanzlíková, Jelenová, Kožíšková, Kudrnová, Průchová, 

Wittmanová, Tomanová, Tušlová a Vyletová 

Velmi cenné a zasloužené vítězství plzeňského celku okomentoval kouč týmu Lukáš Nocar:" Naše ženy odehrály dnes 

výborné utkání, kdy jednoznačně přehrály loňského semifinalistu. Byly lepší celý zápas, což jsme naštěstí potvrdily i 

proměňováním šancí. To je základ pro dobrý výsledek, který jsme si zasloužili. Konečně jsme vstřelili gól z trestného 

rohu a dokonce se prosadila i mladičká Karolína Kudrnová. Dařila se nám kombinace uprostřed hřiště, soupeřky jsme 

i díky tomu přehrávali. Ve druhém poločasu jsme obranu trochu zatáhli, ale o to více jsme měli více brejkových 

situací před brankou Pragovky. A to jsme jich řadu nevyužili. Musím pochválit celý tým, dnes to byl výborný zápas"! 

Příští utkání litických žen se odehraje na domácím stadionu, v 16.00 přivítají celek Hradce Králové. 

ŠENKVICE – LITICE 5:1/2:0/  - I.ligy mužů 21.9. Gól:Strejc 
Po 6 hodinové fantastické jízdě po našich dálnicích, jsme se vykolébali,celý rozlámaní z 
aut v Šenkvicích a po rychlém rozehřátí a letmém přivyknutí si na tamní těžký terén na nás 
soupeř vlétl z ostra. Hned z prvního útoku vstřelil gól a na začátku druhé čtvrtiny stejně 
tak. Poté se ale hra vyrovnala, zjistili jsme, že se s soupeřem dá hrát celkem v pohodě a 
začali jsme útočit i my. O poločase jsme doladili detaily a celý druhý poločas byl v naší 
režii. Paradoxně - góly dával pouze soupeř. Co vystřelil na bránu to tam spadlo ,za to na 
druhé straně jsme se střelecky a gólově trápili. Nedali jsme gól ani z jasných 
příležitostí před prázdnou brankou. Remíza by zápasu slušela,ale pokud bychom zvítězili, 
nikdo by se nemohl divit.  Jenda. 
Sestava Skála,Strejc, Loffler, Šesták,Kudlič,Vychron,Dolejš,Kačírek,Heger,Polívka,Brada. 
LITICE – RAKOVNÍK  7:1/4?0/ liga dorostenek  22.9.  Góly: Kudrnová, Kožíšková, Duchková 2, Dolívková 1 

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

Pospíšilová, Průchová, Rutová, Kudrnová 

Ve třetím zápase se naše dorostenky utkaly s Rakovníkem. Od začátku zápasu měly nad Rakovníkem naše dorostenky 

převahu, hrálo se převážně na straně Rakovnika. O první vstřelený gól se postarala Dolívková, když se prodrala do 

kruhu. Do konce první poloviny naše holky vstřelily dva góly zásluhou Kudrnové. Ve druhé polovině jsme se na 

soupeře zkusily vytáhnout a napadat ho. Z čehož se povedlo dát Rakovníku gól. Naše holky se rychle vzpamatovaly a 

začaly fungovat jako tým.   Aneta. 

LITICE – KBELY 10:0    liga st.žákyň 21.9.Góly:Kudrnová 1xLhotáková 2xNocarová 1xRojková 2xRutová 2x 

Veselá 1xŽítková 1x 

Sestava:Linková Anna – brankář  Brejchová Daniela  Duchková Jana  Kudrnová Tereza  Lhotáková Alice 

Nocarová Eliška  Rojková Nela  Rutová Vendula  Veselá Veronika  Žítková Aneta 

V zápase jsme se ujali rychle vedení, kdy už v první minutě otevřela skóre Rojková. Od té doby se hrálo pouze na 

jednu branku a postupem času jsme přidali další góly. Soupeřky jsme téměř nepustili na naší polovinu.  Honza. 

Starší žáci A v Budějovicích 21.9. 

LITICE A – Č.BUDĚJOVIC 8:0  Homolka 4, Purkart 2, Gerlický, Hofman 
LITICE A HRADEC KRÁLOVÉ 7:0  Šimek 2, Svoboda, Batík, Levý, Homolka, Chodora 
Sestava: Červený, Svoboda, Hofman, Purkart, Levý, Batík, Šimek, Chodora, Homolka, Gerlický 
V obou zápasech jsme měli velkou převahu, soupeř se dostával na naši polovinu jen velmi 
zřídka. Kluci hrají opravdu moc pěkný hokej, předvádí vyspělou hru a je radost se na ně 
dívat. To  ocenil i přihlížející hlouček fanoušků ČB, kteří byli z našich kluků nadšeni. 
Doufám, že v podobných výkonech budou pokračovat i v nadstavbové části.  Saša. 
 
 
Starší žáci B v Mnichovicích 21.9. 
SESTAVA :Bílek, Valenta T., Svoboda V., Rut, Barcal V., Čulík, Houška, Královec, Šimek, 
Hofman M., Matějovic  
LITICE – JIČÍN 8:0 /4:0/ GÓLY :Královec 4x,Matějovic, Hofman, Čulík, Barcal 
 Kluci od začátku kontrolovali hru se slabším soupeřem. Takticky to zvládli, jen chyběla 
přesnost v zakončení. Tyto výsledky s Jičínem se nepočítají do tabulky o postup.  
 
 
 
 



 
 
 
 
LITICE – KADAŇ 3:1/2:1/  GÓLY :Hofman 2x,Svoboda 
Důležitý zápas v boji o postup do finálové skupiny. Od první minuty byly bojovně naladění 
a navypustili žádný souboj. Výsledkem je druhá porážka Kadaně a "skoro" postup do finálové 
skupiny. Uvidíme příští týden v Hradci. VRKY a KUZMA  
 
 

Přípravka v Rakovníku  15.9. 

16 většinou nových přípravkářů vyrazilo na svůj první turnaj do Rakovníka. Sestavili jsme dva stejně vysoké týmy, 

seznámili se s velikostí hřiště, okopali pár rakovnických záhonků, udělali pískové zmrzliny, ochutnali místní párky v 

rohlíku a vyzkoušeli si i trochu té hry. Dva týmy silnější, ostatní vyrovnané. Premiéra tedy za námi a nebylo to špatné. 

Žlutí 6.místo, modří 7.místo… 

Litice žlutí – Slavia A 1:4, - Rakvník B 4:0, - Bohemians 1:3, o 5-6.místo – Kadaň 2:3 po nájezdech 

Bartoňová S., Daňsová, Reiser, Polanský, Kroupa, Kokoška, Hurdzan, Dokulilová 

Litice modří – Kadaň 1:3, - Slavia B 1:0, - Rakovník A 2:3, Praga 0:10, o 7.-8.místo Rakovník B 1:0 

Bartoňová N., Burda, Polák, Strejc, Soukup, Kuncl, Rajchlová, Kovařík 

Přípravka v Liticích 22.9. 

11 týmů, jeden rozhodčí na tři hřiště a mraky rodičů strávili 4 příjemné hodiny na našem hřišti. Postaráno o ně bylo, 

sluníčko svítilo a závěrečné poděkování všechny určitě potěšilo... 

Herně si Hostivař a Mnichovice jeli svou ligu, zbytek týmů byl relativně vyrovnaný.Hodně práce však nás ještě čeká... 

Celkově Litice1 desátí, Litice2 pátí a Litice3 třetí. 

Litice1 - Rakovník A 0:6, - Mnichovice3 0:2, - Hostivař 0:9, Rakovník B 5:0, - Bolevec 1:2, - Mnichovice2 1:1 

Litice1: Bartoňová S., Dokulilová, Hurdzan, Kokoška, Kropáček, Kroupa, Polanský 

Litice2 - Č.Budějovice 0:0, - Mnichovice2 2:1, - Hostivař 0:8 - Mnichovice1 0:0, Mnichovice3 1:7, Litice3 4:4 

Litice2: Bartoňová N., Burda, Kovařík, Kuncl, Rajchlová, Reiser, Soukup, Strejc 

Litice3 - Mnichovice3 0:5, - Mnichovice1 3:1, - Bolevec 4:0, - Č.Budějovice 2:1, - Mnichovice3 1:6, - Hostivař 0:7, - 

Litice2 4:4 

Litice3: Doležal, Daňsová, Horník, Houdek, Míka, Obermayer, Vlček 

Děkuji Báře a Ríšovi, Verče, Vencovi Č., Liparovi a Terce a trenérům za trpělivost...   Petr.  

NEJBLIŽŠÍ  AKCE: SO 28.9. 16.00 Litice A- Bohemians, 14.00 Litice –Hradec Kr. ženy, st.žáci B Hradec Kr, st.žákyně na 

Bohemce a benjamínci v 10 v Liticích 

NE 29.9. ve 14.00 Litice –Hostivař  dorci,v 16.00 Litice- Slavia  dorky,ml.žáci A v Mnichovicích a B v 9.00 doma 

SLAVIA – LITICE 4:2/2:0/  Polívka, Valenta 
Skála - Valenta, Barcal, Šesták, Beran, Tomášek, Löffler, Kilián, Polívka, Dušek, Kačírek 
 
I přestože jsme byli na začátku zápasu lepším týmem, soupeř šel do vedení. Cely zapas nás 
trápila rozehravka ,protože nás domácí napadali. Měli jsme problém s  předfinalni fází, 
kvůli které jsme si nedokázali vytvořit šanci a dostat se do zakončení.     Kordík. 
 


