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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 konečně vyhrály  :Extraliga – muži  12.X. :Plzeň Litice - Slavia Hradec Králové 5:3 (3:2) 

Góly: Nicklas 2, Sochor 2, Gerlický 

Hráli: Nečas, Čech, Benda, Nicklas, Hes, Kondrát, Uhlíř, Čvančara, Bárta, Kasl, Nocar, Sochor, Gerlický, Polívka, 

Matoušek a Hofman 

Čekalo se od favorita povinné vítězství, které však v současné situaci povinným být nemohlo. Litický tým po dvou 

snadných vítězstvích, nezvládl zápasy se svými konkurenty z finálové čtyřky. Proto byl zápas s Hradcem velmi 

důležitý. Plzeňský tým také do utkání vstoupil dobře. Mladý Gerlický se stává specialistou na trestné rohy a hned 

první také proměnil. Druhý gól přidal ze hry střelec Reinhard Nicklas, tentokráte netradičně z postu krajního obránce. 

Zápas vypadal pro domácí dobře, tento fakt však Hradecké nezajímal. Během chvilky dokázali snížit na rozdíl jednoho 

gólu. A když domácí kontrovali třetím gólem, hosté opět snížili. V druhé půlce Litice opět utekly na rozdíl dvou gólů, 

scénář zápasu se vyvíjel opět stejně. Hradec snížil po nenápadné akci. Gólovou tečku opět udělal střelec Nicklas. 

"Přesto, že jsme na soupeře byli připraveni, zbytečnými chybami a přistoupením na dostihový vývoj utkání, jsme 

soupeři dávali šanci být neustále v utkání. Naštěstí jsme byli gólově potentní", hodnotil zápas Tomáš Levý, kouč 

domácích. 

V příštím kole zajíždí Litice k posledním zápasu do Prahy, kde je čeká tým Pragy. 

Extraliga – ženy: Plzeň Litice - Slavia Praha B  - utkání bylo odloženo 

 

 



 

 

Ženy čeká příští víkend pěkně žhavé dvojkolo. V sobotu přivítají doma mistrovskou Slavii a v neděli loňského 

semifinalistu Hostivař. 

LITICE B – RAKOVNÍK B  3:3 . I.liga mužů 12.X.   Góly domácích : Soukup,Kačírek,Dolejš.  

Zápas o přezimování s dobrým pocitem - tak by se dal nazvat poslední utkání podzimu. Od 
počátku se hrál pěkný, kombinační hokej s mírnou i větší převahou hostí, jejichž hru 
tvořili především dva tahouni A týmu - a byli znát ! Přesto byl zápas pěknými akcemi 
bohatý a na šance i vyrovnaný. Soupeř vedl už 2:0 a 3:1, ale náš tým to nepoložilo. 
Drtivým finišem a dohrávaným rohem se nám podařilo vyrovnat a ukončit tak zápas celkem 
spravedlivou remízou. 
 sestava : Skála, Brada, Strejc, Tomášek, Loffler, Barcal, Valenta, Kačírek, Dolejš, 
Kordík, Levý, Soukup, Vychron, Heger.    Jenda. 
  
 PRAGA – LITICE 4:1/1:0/  liga dorostenek 13.X.   Góly: Cislerová, Duchková, Dolívková a Klementová 1 
Hrály: Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková, Klementová Kožíšková, Kudrnová, Lhotáková, Linková, 

Průchová, Rutová 

V neděli dorostenky odehrály zápas proti holkám z Pragovky. Od začátku zápasu byla hra v naší režii, neustále jsme 

byly v jejich kruhu, ale ne a ne proměnit naše šance. Až se konečně Majdě Cislerové na konci první čtvrtiny podařilo 

dostat balónek za brankovou čáru. Druhá čtvrtina vypadala obdobně, naše dorostenky i holky z Pragovky měly 

několik šancí, ale štěstí nestálo ani při jednom z týmů.  Ve třetí čtvrtině se nám více zadařilo a po krásné kombinaci 

jsme navýšily skóre. Za pár minut jsme proměnily další šanci, jenže Pragovka odpověděla rychlým gólem a snížila náš 

náskok. V poslední čtvrtině byla vidět únava na obou stranách. Po několika nevydařených rozích a čtyřech 

nastřelených tyčkách se v posledních minutách zápasu prosadila Lůca Duchková přímou střelou z rohu. Tím navýšila 

skóre na konečných 4:1.     Kamila. 

PRAGA – LITICE  0:4 dorostenci – zpráva nedodána  

PRAGA – LITICE 0:4/0:2/ liga st.žákyň 12.X 

Hrály: Vávrová, J. Duchková, Veselá, Linková, Lhotáková, Rutová , Žítková, Štědronská, 
Nocarová, Rojková, Brejchová, Sladovníková  
Góly: Rutová 2, Duchková J., Nocarová 
Holky podaly proti omlazenému týmu Pragy kvalitní výkon. Praga se ojediněle dostala do 
našeho kruhu a vystřelila pouze jedinkrát na branku.  Škoda mnoha neproměněných šancí, 
gólů mohlo být více. Pochvalu holky zaslouží za aktivitu. Nutno vyzdvihnout výkon 4 hraček 
a to: Áji Lhotákové, Vendy Rutové, Janičky Duchkové a Elišky Nocarové. Do dalších zápasů 
nutno zlepšit opět základy: zpracování míčku a nahrávku.   Uhlíř.  
 
SLAVIA – LITICE A 2:8 – liga st.žáků 12.X.  Homolka 4, Malát 2, Šimek, Batík 
 
>> Sestava: Červený, Svoboda, Hofman, Purkart, Levý, Batík, Šimek, Chodora, Homolka, 
Gerlický, Dudák, Malát, Spurný 
 
  Zápas byl v prvním poločase celkem vyrovnaný s šancemi na obou stranách. Díky Jirkovi v 
brance, který nás podržel, jsme vedli v poločase 2:0. Druhá půle už byla v naší režii, 
soupeře jsme přehrávali a ukázala se i naše lepší fyzická připravenost. Nakonec byl 
výsledek jednoznačný.  >> Saša. 
 
HRADEC KR. – LITICE B 2:3/1:0/ liga st.žáků 12.X.- skupina o umístění 
SESTAVA :Bílek, Valenta T., Svoboda, Čulík, Lukeš, Šimek V., Rut, Zimola, Houška, 
Královec, Nágr T, Nágr D, Barcal V.   GÓLY :KRÁLOVEC 2x,SVOBODA  
 
Utkání dvou týmů stejné kvality. Hradec nás od začátku přehrával jak herně, tak takticky. 
Kluci se nemohli prosadit a vypracovat si šanci. Poločas jsme prohráli ,a když soupeř 
přídal druhý gól ,vypadalo to špatně. Kluci ale pomalu vyrovnávali hru a v poslední 
čtvrtině jsme dokázali otočit zápas v náš prospěch. Kluci bez rozdílu zaslouží pochvalu že 
to nevypustili. VRKY a KUZMA  
 



 

Slavia  13.X. liga ml.žáků: LITICE A – SLAVIA 8:1 a LITICE A – MNICHOVICE 12:0 

Po výborném výkonu vezeme z Prahy plný počet bodů. Všem hráčům patří obrovský dík za nasazení a především za 

předvedenou hru. 

Hráli: Houška 8x, Královec 4x, Paroubková 4x, Březina 2x, Svovboda 1x, Zimla 1x, Reischig, Kudrnová-brankář 

Marek a Jirka 

Kadaň 13.X. ml.žáci skupina E:   LITICE B – BOHEMIANS 7:3/2:2/a KADAŇ-LITICE 4:1/2:0/ 

Za krásného počasí jsme v Kadani sehráli poslední dva zápasy podzimní sezóny soutěže mladších žáků.  

Góly: Š. Míka 5x, D. Šesták, D. Čása  

Bohemka byla zpočátku lepší a v zápase vedla. My jsme se ale v průběhu prvního poločasu zlepšovali, začali jsme 

dobře kombinovat a využívat volný prostor a do poločasu jsme srovnali. To jsme si pak přenesli i do druhého 

poločasu a v pěkném zápase jsme tak Bohemku porazili. 

Proti domácím jsme se příliš nevytáhli. V zápase jsme se moc nadřeli a herní situace jsme neuměli řešit s chytrostí a s 

nadhledem. Pozitivní je, že jsme si dokázali vypracovat i spoustu šancí. Bohužel, v zakončení jsme se prosadili jen 

jednou. Gól : J.Kordík 

Hráli:Štěpán Míka, Dominik Šesták, Míra Vavřina, David Čása, Honza Kordík, Viktor Švec, Roman Švadlenka 

 

Přípravka v Mnichovicích 13.X. 

Cesta vlakem v nás probudila výletního ducha, který nás neopustil ani při hře. Ale sluníčko svítilo, pár dovedností 

jsme opět do sebe nasáli a na jaře na to vlétneme doopravdy. Mnichovicích jsme pak brali 7. a 9.místo. 

Litice A – Bartoňová N., Daňsová, Houdek, Horník, Kokoška, Kropáček, Kroupa, Obermajer, Raiser 

Litice B – Bartoňová S, Burda, Doležal, Dokulilová, Kovařík, Polák, Strejc, Vaňkát 

 Litice A – Rakovník B – 1:3 (Kropáček) 

Litice A – Mnichovice B – 0:8 

Litice A –Hradec – 0:5 

 Skupina o 7-9 

Litice A – Mnichovice C – 3:1 (3 Kokoška), Litice A – Litice B – 2:2 (2 Kokoška)Litice B – Mnichovice C – 

0:1  Celkově:  Litice A – 7. Místo  ,Litice B – 9. Místo          Trenéři. 

Nejbližší akce: SO 19.X.veteráni Šenkvice,áčko mužů na Pragovce,ženy v 16 se Slavií doma 

NE 20.X. ženy ve 12.30 s Hostivaří,dorci v Rakovníku,dorky v 16 s Hostivaří,benjamínci v Rakovníku 

Dne 5.10.2019 se uskutečnil další venkovní turnaj na hřišti v Mnichovicích. I při anglickém počasí si to děti náramně 

užily. Ze hry se radovali Bradová, Brada  Houdek,Moulis, Stelzer, Traxmandl T.,Traxmandl J.,Kokoška, Liška, Česák, 3 

pěkné maminky a 2 sympatičtí trenéři.  

 

 


