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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 
 

HC Praga Praha - Plzeň Litice 2:4 (2:3/ poslední zápas podzimu 19.XGóly Litic: Linhart, Čech, Polívka a Sochor 

Hráli: Skála, Čech, Benda, Hes, Hofman, Kasl, Uhlíř, Čvančara, Matoušek, Linhart, Nocar, Polívka, Sochor, Gerlický 

Notně omlazený tým Litic s věkovým průměrem 21 let vstoupil do utkání s vervou. Ta trvala čtyři minuty, stačil jeden 

dlouhý míček domácích a favorit prohrával 0:1. Trvalo to šest minut a mladičký, osmnáctiletý Adam Linhart vyrovnal. 

Vzápětí se k němu přidal věkem již veterán Ladislav Čech a plzeňská lavička si oddychla. Litice tlačily a čekaly se další 

góly. Jenže místo gólů se kupily nepřesnosti a ty ve dvacáté čtvrté minutě domácí opět využili - 2:2. Tlak plzeňského 

týmu naštěstí neustával, ještě před polovinou opět převzal vedení tým Litic. Skóroval opět mladičký, osmnáctiletý 

Filip Polívka. Druhá půle už nebyla tak záživná pro oko diváka. Přibyl jediný gól po trestném rohu z hokejky Ondřeje 

Sochora, hra byla více učesaná, s lepším držením balonku ze strany Litic. Kouč hostů Jan Dolejš dodává:" Zaslouženě 

jsme vyhráli, měli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Ale srážely nás celý zápas lehké nepřesnosti a základní chyby v 

defenzívě. Teď nás čeká příprava na halovou sezónu, dvouměsíční hala a pak opravdu pořádná příprava na jaro, které 

vyvrcholí naším pohárem v Severním Irsku na konci května".      Dolejš. 

LITICE – SLAVIA  0:7/0:2/ extraliga žen 19.X.  

Zápas proti nejsilnějšímu týmu v ČR odpovídal soupiskám a zkušenostem hráček na obou stranách. I přes obrovský 

rozdíl hokejových zkušeností, jsme se Slávií dokázali hrát otevřený hokej, kde jsme byli schopni kombinovat a 

chvílemi hrát vyrovnaný hokej. Naše individuální chyby ale znamenaly vedení Slavie v 0:2 v poločasu. V druhé půli byl 

obrázek hry podobný, nicméně byla Slavie efektivnější. Jsem rád, že i se silnými soupeři hrajeme otevřený hokej, kde 

se snažíme kombinovat, protože jen to nás může posunout dál a na holkách je čím dál více vidět, že se jim kombinace 

daří a svoji výkonnost posouvají stále výše. 

 



 

 

Sestava: Bystřická, Cislerová, Doležalová K., Dolívková, Duchková L., Hanzlíková, Jelenová, Kožíšková, Levá, Kudrnová, 

Průchová, Tušlová, Vyletová, Wittmannová 

LITICE – HOSTIVAŘ  3:4/0:0/ hráno 20.X.  góly: Dolívková, Duchková L., Jelenová 

Druhé utkání za víkend a velice důležité pro porovnání, zdali už máme na to, se dotáhnout výsledkově k horní 

polovině tabulky. Výsledek - bohužel stále ne. Už poněkolikáté se nám podařilo hrát výborný, kombinační a bojovný 

hokej, kde jsme ale výsledkově ostrouhali. A to byl i zápas s Hostivaří. Když se podívám na obraz hry, kde jsme 

dokázali kombinovat, přecházet přes soupeřovu obranu, když soupeř naproti tomu si s kombinací moc starostí 

nedělal, tak ale opět vyhrála efektivita. Problém s přechodem do útočné fáze a se zakončením jsou tristní. Musíme 

na jarní část zlepšit tyto herní situace a věřím, že nás to posune výsledkově blíže k horním čtyřem týmům. 

Sestava: Bystřická, Cislerová, Doležalová K., Dolívková, Duchková L., Jelenová, Kožíšková, Kudrnová, Levá, Lhotáková, 

Pospíšilová, Průchová, Tomanová, Tušlová, Vyletová, Wittmannová. 

RAKOVNÍK _ LITICE 2:3/1:3/- liga dorostenců 20.X.  Homolka 2, Hofman 
 
Skála, Hofman, Löffler, Tomášek, Beran, Šesták, Barcal, Valenta, Kilián, Polívka, Homolka, 
Linhart, Kačírek 
Důležitá výhra a tři body které nás drží v kontaktu s vedoucím týmem.  
Nejlepší zapas podzimu jsem si nechali nakonec. Dostali jsme se rychle do vedení a v první 
poločase soupeře prakticky k ničemu nepustili. I přesto ze na nás soupeř vyvíjel tlak, 
dokázali jsme se s tím poprat. Pochvalu zaslouží vsichni za týmový výkon. Jedinou kaňkou 
na zápase bylo hodně vyloučených a zranění J. Hofmana.        Kordík. 
 
LITICE – HOSTIVAŘ 2:0/1:0/  hráno 20.X. – liga dorostenek   Góly: Duchková a Dolívková 

Hrály: Augustinová, Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková J. a L., Klementová, Kožíšková, Kudrnová, 

Lhotáková, Linková, Pospíšilová, Průchová, Rutová 

V neděli 20. 10. odehrály dorostenky poslední zápas podzimní části soutěže. Do zápasu vstoupily v poměrně dobrém 

tempu a už od začátku tlačily soupeřky z Hostivaře. Většinu hracího času jsme byly v jejich útočném kruhu, avšak gól 

se nám povedlo vstřelit až ve druhé čtvrtině, kdy skórovala Lůca Duchková, která tak vykompenzoval výborně 

vychytanou penaltu od hostivařské brankářky. V druhé polovině zápasu byla znát únava z předešlého dne a snaha 

prošetřit síly na následující zápas a hra se dostala do mírně pomalejšího tempa, soupeřky se tak dostaly do několika 

gólových situací, z nichž ani jednu neproměnili. Bohužel ani nám se nepodařilo téměř celou druhou polovinu dostat 

balonek za brankovou čáru, ale tři minuty před koncem zápasu zvýšila Lucka Dolívková skóre na 2:0. Tímto 

výsledkem i zápas skončil a holky získaly další tři cenné body. Podzimní část soutěže jsme tedy skončily na výborném 

prvním místě tabulky a můžeme jen doufat, že s takto dobrým herním projevem a herními výsledky budeme 

pokračovat i v jarní části soutěže.    Kamila. 

CHLAPCI NAD 35 SE SNAŽILI DOBÝT ŠENKVICE – 19.X.  

Desetičlenná parta ve složení - náčelník Michal Hofrichter, pomocný učitel Tomáš Levý, Varel Frištenský  Pavel 

Královec, lékárník Václav Čvančara, americký Čech Martin Vokurka, mluvčí Saša Aleš Hofman, street tanečník Jan 

Kordík, Sarka Farka Tomáš Voráček, stmelovač Václav Nocar a pomocný řidič Pavel Kykal odehrála povedenější 

turnaj než-li v prvním kole, ale mohlo to být lepší. Anebo nemohlo. To vlastně nikdo neví. 

Výsledky: 

Litice vs Slavia - 2:0, Vokurka a Nocar 

vs Praga - 4:1, Čvančara, Hofman, Levý a Voráček 

vs Brno - 3:5, Levý, Voráček a Hofman 

 



 

 

vs Šenkvice - 0:4 

vs Bolevec 3:0, Voráček, Nocar a Hofrichter 

vs Kadaň 1:2, Vokurka 

Pořadí: 

1. President 

2. Šenkvice 

3. Brno A 

4. Holíč 

5. Kadaň 

6. Litice 

7.Slavia 

8. Brno B 

9. České Budějovice 

10. Praga 

11. Bolevec 

 ZBÝVÁ DOHRÁT : V SO 26.X. V 10 st.žákyně s Hostivaří,ve 12 st.žáci A s Rakovníkem a ve 14 st.žáci B s Jičínem 


