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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

Litický Uhlíř, Duchková a bolevecký Zuna reprezentovali 

Jako "škatulata hejbejte se" vypadalo tvoření sestavy národního týmu mužů a žen před jejich druhým přípravným 

turnajem před ME. Nejprve pro zranění vypadl Jakub Koryťák a pro nemoc Ondřej Sochor, naopak do týmu naskočil 

Čeněk Zuna z Bolevce. Druhá plzeňská slečna Adéla Kožíšková neodjela pro ještě nedoléčené zranění a tak město 

Plzeň ve Vídni reprezentovali tři sportovci. A to poměrně úspěšně. Přesto, že nedosáhli na medailové pozice, byli 

trenéři Petr Troníček a Filip Neusser poměrně spokojeni. S hrou, vyzkoušením stylů hry a i s některými výsledky. 

Nejvíce asi trenér mužů Troníček, když jeho tým prohrál s halovými mistry světa Rakušany 1:3, když před týdnem na 

jiném přípravném turnaji tahali Češi z branky devět a jedenáct branek od stejného soupeře.  

Své zážitky dodává litický kapitán, hráč roku 2019, Adam Uhlíř:" Zápas s Američany byl jednoznačný, ukázali jsme, že 

halový hokej je evropskou doménou. Naopak duel s Rakouskem, to byl opravdu pořádný halový hokej, kdy si myslím, 

že jsme jim byli 100% vyrovnaným soupeřem. Kdyby nedošlo ke dvěma poměrně sporným rozhodnutím, které 

domácí obohatily o penaltu a trestný roh, mohl zápas skončit spravedlivou remízou. Bohužel jsem prohráli s 

francouzským ligovým klubem z Lille, kde jsme si vylámali zuby na jejich zónové obraně. No a v posledním duelu nás 

zaskočili Švýcaři hrou bez brankáře od prvních minut, kde nám gólově utekli a my jsme jimi vybídnutou honičku 

málem zvládli, jen nám chyběl jediný gól". Ke hře na šampionátu v Německu, litický hráč dodává:" Na mistrovství se 

musíme prezentovat hrou, kterou jsme předváděli proti Rakousku po celý zápas a proti Švýcarům tři čtvrtě utkání".  

Muži hrají halové Mistrovství Evropy v Berlíně od 17. do 19. ledna. V základní skupině je čekají Němci, Holanďani a 

Belgičani, těžko si představit těžší skupinu. Ženy hrají o týden později 24.-26.1. v běloruském Minsku, ve skupině 

vyzvou podobné týmy jako muži - Německo, Belgii a Ukrajinu. 

Výsledky: 

 



 

Muži 

Česká republika - USA 13:1 

Česká republika - Rakousko 1:3 

Česká republika - Lille 1:4 

Česká republika - Švýcarsko 4:5 

Ženy 

Česká republika - Minsk 6:2 

Česká republika - Rakousko 3:5 

Česká republika - USA 4:0 

Česká republika - Belgie 0:0 - na nájezdy 2:3                  Levý. 

 
MUŽI  B  V KADANI 5.1. 
LITICE – HOSTIVAŘ 6:3/2:1/  góly Litic : Gerlický 3, Heger 2, Čech. 
  
Protože všichni béčkařští veteráni se zúčastnili náročného sobotního veteránského turnaje 
v Rakovníku, zakončeného dlouhou večerní veselicí, pozvali si  dvě posily z áčka. I proto, 
že trojice stálých béčkařů 3KO - Korďas, Korys T a Kocour se nemohla zúčastnit ze 
zdravotních důvodů. První zápas se sebevědomou Hostivaří se nám ze začátku příliš nedařil 
a byla na nás znát silná únava. V druhé půli jsme však naše znavená těla řádně 
rozpohybovali a hlavně zásluhou čerstvých posil jsme nasázeli soupeři 6 gólů. Hostivař 
sáhla na posledních 6 minut ke hře bez golmana, zle nám zatápěli, snížili, ale první 
vítězství jsme si už utéct nenechali. 
  
LITICE – PRESIDENT 2:2/0:2/ góly Litic : Hes, Čech. 
  
Už v předchozím duelu našeho dalšího soupeře jsem si všiml, že hrají "totálního zanďoura"  
a tušil jsem, že to bude těžký mač. To jsem ale netušil, že se hra zvrtne v neskutečnou 
házenou - tedy obrovské dobývání obou branek po obvodu kruhu házenkářským způsobem s 
minimem šancí k zakončení na obou stranách. Také proto padly jen 4 góly a všechny z 
trestných rohů. Nejprve proměnil dva soupeř a my mu stejnou kartou oplatili v druhém 
poločase. Za takto škaredý hokej je pro oba týmy jeden bod nespravedlivý - zasloužili 
bychom si nulu!! Ještěže v kadaňské hale ne tento poslední zápas nebyli už vůbec žádní 
diváci.  
  
Dík za přežití a dobrý výkon patří všem béčkařským veteránům a zároveň áčkové výpomoci. 
  
sestava : Vokurka/Kilián V, Levý, Brada, Čech. Dolejš, Heger, Strejc, Gerlický, Hes.Jenda 
 
 
DOROSTENCI V PLZNI 4.1. 
PRAGA – LITICE 1:2   g.Kačírek, Hofman 
Soupeř dobře bránil, a když už jsme se dostali do zakončení, nedařilo se nám. Rozhodl 
Hofman z penalty 
HOSTIVAŘ – LITICE 2:10 
Hofman, Kilián, Polívka, Šesták, Valenta, Kačírek 2x, Homolka Jakub 3x 
 
Soupeře jsme k ničemu nepustili a zapas měli pod kontrolou. Dařilo se nám soupeře napadat 
a využívat trestné rohy      Kordík. 
Skála, Hofman, Tomášek, Löffler, Šesták, Kačírek, Beran, Kilián, Homolka, Polívka, Valenta 
 
STARŠÍ ŽÁKYNÉ  22,12. 
 



 

 

 

LITICE – MNICHOVICE  0:6 

LITICE – SLAVIA  2:7 g.Rutová a Veselá 

Sestava: Kudrnová, Rutová, Veselá, Rojková, Duchková, Lhotáková, Brejchová, Linková, Žítková, Štědronská 

První zápas se holkám vůbec nepovedl Mnichovice byly od první minuty lepším týmem. 

Ve druhém zápase holky hrály o poznání lépe, vytvořily si i pár rohů a šanci, ale ty bohužel neproměnily.   Honza. 

V neděli 22.12. se v hale plzeňské Slavie odehrál turnaj, který měl vánoční podtext. 
Termín, ve kterém parta mužů chodívala hrát malou kopanou na Košutku, jsme využili k tomu, 
aby si ke třícítce hráčů a hráček zahrálo halový hokej. Nejmladší byl čtrnáctiletý  starší 
žák, nejmladší dvaapadesátiletý veterán.    TOM. 
 

DVACET  VETERÁNŮ  NA  TURNAJI  V RAKOVNIKU  4.1. !!! 

LITICE  A :  Kordík Nocar Levý Hofrichter Opava Čvančara Kykal  skončili se 6 body pátí. 

LITICE  B  : Kupka Dolejš Míka Voráček Hofman Homolka skončili se 3 body šestí , 

LITICE  C  : Vychron Vozár Brada Čech Vokurka Strejc vyhráli turnaj s 18 body – bez ztráty kytičky! 

Na dalších místech 2.Rakovník B, 3.Rakovník A , 4. Kadaň/Chomutov a 7.Č.Budšjovice 

Naši střelci: 17 Vychron  7 Hofman  6 Dolejš  5 Brada a Hofrichter 4 Strejc  3 Nocar  2 Míka  Levý  Čvančara  a po 1 

Opava Homolka   a  Čech. 

Nejlepší hráči:  Procházka /Dejdar/ z Rakovíka , Anežka z Kadaně a nejlepší střelec  - náš David Vychron. 

Dvacátý veterán Kuzma. 

 

MLADŠÍ  ŽÁCI  V PLZNI 5.1: 

Plzeň Litice A-Plzeň Litice B 4:0Plzeň Litice A- Bolevec 7:0Plzeň Litice A - Rakovník 3:0 

Plzeň Litice A - Kadaň 7:0 

 Góly: Královec 8, Houška 5x, Svoboda V. 3x, Paroubková 3x, Zimla 2x 

Hráli: Královec, Houška, Svoboda V., Paroubková, Veselý, Reischig, Březina, Zimla, Kudrnová-brankář 

Čtvrté  kolo konečně ve velké hale. Poprvé jsme si vyzkoušeli hru v pěti. Bez větších problémů vyhráváme všechny 

zápasy opět bez inkasovaného gólu.     Marek a Jirka  

Litice B - Kadaň 2:0  Góly: Š. Míka, D. Šesták  

Na začátku zápasu Kadaň několikrát zahrozila, ale nedostala se do zakončení. Nás to naštěstí nezaskočilo, postupně 

jsme měli více ze hry, proměnili jsme dvě šance a zaslouženě vyhráli.  

Litice B - Bolevec  0:1 

S Bolevcem, nad kterým jsme letos ještě nevyhráli, jsme celý zápas drželi krok.  

Dostat se do šancí bylo o něco složitější než v prvním zápase, ale i my jsme bolevecké útoky úspěšně odráželi. 

Neustáli jsme až poslední. Bolevec se prosadil vteřinu před závěrečnou sirénou. :( 

Litice B - Rakovník 1:1  Gól: D. Čása  

Další herně vyrovnaný zápas. V něm jsme trochu proházeli sestavu, aby si mladíci vyzkoušeli taky jiné posty. 

Zasloužená remíza.  

 



 

 

Litice B - Litice A  0:4 

Nejtěžší zápas nakonec. Ale velká pochvala za bojovnost proti silnému soupeři. Zvlášť v první části zápasu jsme se 

prali jako lvi! 

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

Pörner, Viktor Švec.              Libor Šesták  

 

TAKTO JSME PŘIVÍTALI NOVÝ ROK – TRADIČNÍM FOTBÁLKEM: 

 


