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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 
Litičtí muži dále tápají, ženy se zvedají   - Extraliga muži  5.X. :HC 1972 Rakovník - Plzeň Litice 3:0 (1:0) 

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

Gerlický 

Trápení mistrovského týmu pokračuje. V utkání s poraženým ze vzájemného semifinále z loňské sezóny tahali 

plzeňští hráči za kratší konec. Vše začalo již ve třicáté sekundě. Zbytečná ztráta ve středu hřiště z hokejky litického 

Michala Bárty znamenala rychlý únik nejlepšího střelce celé soutěže Martina Seemana, který se nemýlil. Omlazená, 

bojující rakovnická sestava naleštěná novým stylem dělala litickému týmu problémy. Přesto ještě v první půli srovnal 

tým z Plzně skóre. Jenže slovenský rozhodčí Michal Pivko byl proti. Gól neuznal pro údajný přestupek střelce 

Nicklase. Jak to v posledních kolech bývá, když se plzeňský tým chystá nadechnout, dostane další ránu. Z nečekané 

střely z úhlu dostal plzeňský Tomáš Nečas druhý gól. To přesto, že v zápase mnohokrát svými výkony Litice podržel.  

Snaha o zvrácení výsledku v podobě opakovaných střel Nocara, Uhlíře a trestných rohů byla marná. Opět to byl 

rakovnický celek, který dovršil svůj výborný výkon. Ranou z hranice kruhu střílel Tomáš Jahoda, který nelenil a 

zmuchlal všechny litické naděje na korigování výsledku. Kouč Litic Tomáš Levý dodává:" Nejsme soustředění na 

začátcích utkání i poločasů. Ještě žijeme v představě, že se nám soupeř položí sám k nohám. Naopak. Náš skalp je 

velmi cenný. My nyní musíme udělat vše proto, abychom  to byli opět my, kdo soupeře obírá o body".Tým Litic hraje 

další utkání doma v sobotu 12.10. v 16.00 se Slavií Hradec Králové.  

Extraliga ženy 5.X. - Bohemians Praha - Plzeň Litice 0:4 (0:1)  góly: Dolívková 2x, Duchková L, Jelenová 

Hrály: Dolívková, Duchková L., Dolívková, Kožíšková, Jelenová, Vyletová, Tušlová, Wittmannová, Levá, Hanzlíková, 

Doležalová K., Pospíšilová, Kudrnová, Průchová. 

 

 



 

 

Litické ženy předvedly opět výborný týmový výkon a jasně přehrály na venkovním hřišti Bohemians. Tři body do 

tabulky potřebovaly, aby si dále uchovávaly naděje na postup mezi konečnou finálovou čtyřku. Spokojenost čišela i z 

jejich trenéra Lukáše Nocara: "Jsem rád, že se výkony našeho týmu stabilizovaly, holky předvádí pěkný kombinační 

hokej, který nám zatím pokaždé vyšel. Jen se nám ne vždy daří zakončování akcí, proto jsme posledně také prohrály s 

Hradcem Králové. Ale proti Bohemians jsme si vytvořily tolik šancí, že jsme alespoň čtyři proměnily". 

Další hodnocení kapitánky Kožíškové: "Sobotní zápas jsme hrály proti pražské Bohemians. Bohemka 

nastoupila v plném počtu, ale neměly na střídání. Podle toho se i odvíjela hra, která byla spíše v náš 

prospěch. Většina zápasu se odehrávala na naší útočné polovině. Náš ženský tým měl spoustu šancí, ale 

bohužel jsme proměnily jen pár z nich. Oproti Bohemce jsme si opravdu tvořily gólové šance po několika 

nahrávkách, Bohemka hrála jen na brejky. Díky skvělým zákrokům naší gólmanky Petry jsme dohrály 

zápas s čistým kontem.Tým Litic hraje další kolo na půdě Slavie B v sobotu 12.10.      Lukáš. 

I.liga mužů 6.X. LITICE B – BOLEVEC 4:0/3:0/  Góly: Dolejš, Polívka, Linhart, Kudlič. 
 
V sobotním plzeňském derby jsme od samého začátku byli lepší, a to ve všech ohledech. 
Soupeř se jen ojediněle dostával do našeho kruhu, zato my jsme mu zatápěli jednou šancí za 
druhou. Po dorážce z rohu jsme se ujali vedení,  po dalších pěkných šancí jsme znovu 
skórovali a v poločase vedli 3:0. Soupeř byl naprosto neškodný, brankář Vokurka si připsal 
pouze tři zákroky a na naší straně naopak dokázal skórovat J.Kudlič, když přesprintoval 
skoro celé hřiště a prostřelil hostujícího golmana.  Jediným nezdarem, který jsem 
zaznamenal bylo to, že jsem spoluhráče nabádal k větší aktivitě a chuti hrát bago, což 
jsme v druhém poločase vůbec nedokázali. 
Sestava : Vokurka, Brada, Koryťák T., Tomášek, Loffler, Šesták, Soukup, Dolejš, Kačírek, 
Kordík, Kudlič, Heger, Strejc, Polívka ,Linhart.    Jenda. 
  

Liga  dorostenek  6.X.  Bohemians – Litice 1:4/1:3/   Góly: Duchková 3, Dolívková 1 

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

Pospíšilová, Průchová, Rutová 

Nedělní zápas proti Bohemce začal dvěma góly z hokejek našich děvčat. Holky v první půlce využily situace, že 

Bohemka hrála bez brankáře. Hned na to však Bohemka odpověděla jediným gólem z jejich strany. Holky se poté 

dostaly mnohokrát ke střele, bohužel z toho dokázaly proměnit jenom jeden gól. Ani po začátku druhé poloviny 

zápasu holky hru nezaspaly a Bohemku nepustily ke střele. Ke konci už holkám docházely síly, i přesto dokázaly 

vybojovat trestný roh vstřelit ještě jeden gól.   Kamila.  

Liga dorostenců 6.X.  Bohemians – Litice  1:6/0:3/  g. Polívka 4, Hofman 2 

Skála, Hofman, Löffler, Tomášek, Beran, Šesták, Barcal, Kačírek Polívka, Hudec, Valenta, 
Kilian 
Do zápasu jsme vstoupili aktivně a od začátku byli lepší. Soupeře jsem celou dobu tlačili 
a až na výjimky v podobě par protiútoků, které jsme dokázali dobře ubránit ho k ničemu 
nepustili. Zasloužená výhra a důležité 3 body.   Kordík. 
 

LITICE – SLAVIA  1:2  gól Rutová  - liga st.žákyň 4.X. 

Dnes se Slavií prohra 1:2. Bojovný výhon holek bohužel nestačil na soupeřky. Zápas jsme sice prohráli, ale holky 

předvedly velmi dobrý výkon. Bohužel nám chybělo zakončení.  

 

Sestava: brankář Linková - Augustová, Nocarová, Duchková, Veselá, Lhotáková, Rutová, Rojková, Brejchová, Žítková, 

Kellerová, Kudrnová.         Honza. 

 

 



 

 

Nadstavba st.žáků – horní skupina – 4.X. Litrice 

LITICE A – PRESIDENT 4:1 /2:0/g. Homolka 4 
 Sestava: Červený, Svoboda, Hofman, Purkart, Levý, Batík, Šimek, Chodora, Homolka, 
Gerlický, Dudák, Malát, Spurný 
 
 V prvním kole nadstavbové části jsme se utkali s Presidentem, kluci většinu zápasu měli 
hru pod kontrolou a soupeře prakticky nepouštěli do větších šanci. Až na poslední čtvrtinu 
musím kluky pochválit. Hráli jsme dobrý kombinační hokej, ale v poslední čtvrtině jsme 
začali hrát se soupeřem zaháněnou.  Saša. 
 

Nadstavba st.žáků – dolní skupina  4.X.Litice 

LITICE B – OLOMOUC 5:2/1:1/ - g. Královec 3,V.Svoboda 2 

Do poslední čtvrtiny zápas vyrovnaný,pak se přece jen prosadil náš zkušenější tým proti fyzicky silnějšímu 

soupeři.Ten nehrál základní skupinu,takže jsme nevěděli, jakou bude mít kvalitu.Hráli, a vcelku dobře: Bílek, 

T.Valenta, V.Barcal, Královac, V.Svoboda, Rut, M.Hofman,D.Březina, D. a T.Nágrovi,V.Šimek a O.Polanský.-Kuzma. 

Přípravka na Pragovce 6.X. 

Litice A - Mnichovice B 2:0  LA - Praga B 2:3  LA - Mnichovice C 5:0 SMF LA - Mnichovice A 0:3 

o 3. místo LA - Praga B 3:1 

Litice B - Praga A 1:7 LB - Kadaň 2:3  LB - Mnichovice A 0:5  LB - Mnichovice B 0:1 LB - Kadaň 0:1           Michal Soukup 

Benjamínci 28.9.v Liticích 

Turnaj benjamínků za účasti "jen" 6 týmů z Litic, Rakovníka a Pragy. Možná právě proto byl turnaj v přátelské 

atmosféře, bez zbytečných prostojů a čekání. Děti nejdříve sehrály utkání každý s každým a pak kříž. Jak už jsem řekla 

dětem na turnaji, pro rodiče a trenéry je největší odměna vidět děti se radovat ze vstřeleného gólu, z povedené 

kličky nebo jen tak, že je dítě na hřišti. 

Hráči a hráčky:Houdek Marek, Strejc O.,Brada, Bradová, Hurdzan Matěj, Raitmaier, Konopíková A.,Daňsová, Česák, 

Burda, Traxmandl, Stelzer, Dolejšová a Klementová.  Terka. 

Muži Litic hrají pohár v Severním Irsku 

Završili konec loňské sezóny titulem v dramatickém domácím finále s Bohemians Praha před čtyřmi stovkami diváků, 

což je katapultovalo do třetí nejvyšší divize evropských pohárů - Trophy II..Bavíme se o mistrovském celku plzeňských 

Litic, které čeká v příštím roce na přelomu května a června špičková akce v pozemním hokeji. Nedaleko Belfastu je 

jeden z největších místních klubů. Místní se pyšní šesti týmy mužů a prostřednictvím svého A týmu si brousí zuby na 

návrat do druhé evropské soutěže. Lisnagarvey HC totiž hrálo již dvakrát nejvyšší profesionální soutěž 

Eurohockeylegue, kde se týmy utkávají s evropskou hokejovou honorací z Holandska, Belgie, Anglie, Německa, 

Španělska atp.. Litický celek bude hrát tuto divizi, kterých je po Evropě osm různých úrovní, podruhé v historii. Zatím 

hrál vždy čtvrtou soutěž, tzv. Challenge, v roce 2012 si zahrál Trophy v Římě. Bez jediného vítězství ze soutěže 

sestoupil.  

Tentokráte čeká plzeňský celek ve čtyřčlenné skupině domácí HC Lisnagarvey, welšský HC Whitchurch a dánský HK 

Slagelse. Týmy z britských ostrovů jsou jasnými favority soutěže, i welšský tým disponuje šesti týmy mužů v místních 

soutěžích. 

 

 



 

 

Ve druhé skupině se potkají dva italské týmy HC Bra a Paolo Bonomi, chorvatský HK Zelina a portugalský Casa pia 

Atlético Clube. Z každé skupiny postupují první dva týmy do semifinále, odkud je následně šance postoupit do vyšší 

soutěže, tzv. Trophy I. Týmy ze třetího a čtvrtého místa hrají v minitabulce o udržení této soutěže. Účast v této 

soutěži není pro litický tým jednoduchá. Své dodává trenér plzeňského týmu Tomáš Levý:" Sportovní stránka je velká 

výzva, to je jasné, i když hlavně irský tým představuje zcela jinou ligu, než na kterou jsme zvyklí. Ale   např. Wels 

ukázal obrovskou kvalitu na posledním ME, kde si udržel svoji účast mezi elitou, zatímco náš nároďák z divize B 

sestoupil. Italské týmy hrají ob rok i Eurohockeylegue. A to nemluvím o finanční zátěži, protože tahle  legrace vyjde 

klub a z velké části hráče na takřka půl milionu korun". 

Nejbližší akce: SO 12.X. muži A v 16 s Hradcem,muži B ve 14 s Rakovníkem B,ženy na Slavii B,st.žáci A na 

Slavii,st.žáci B v Hradci a st.žačky na Pragovce. 

NE 13.X. dorci a dorky na Pragovce,ml.žáci A na Slavii,ml.žáci B v Kadani a přípravka v Mnichovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


