
                                                   
 

 
 

                                                                                                                 

www.ph-litice.cz 

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 

 

Reprezentace 

Plzeňští hráči jedou na ME do Berlína 

Litický Adam Uhlíř, nejlepší hráč České republiky v sezóně 2018/19 a bolevecký Čeněk Zuna, střídavě hrající v Bolevci 

a ve Slavii Praha, rozšíří portfolio hráčů z Plzně, kteří zažijí ME v halovém pozemním hokeji. Adam Uhlíř již zažil 

minulé ME odehrávající se v belgických Antverpách, dalšími účastníky mezi nejlepší evropskou osmičkou byli v 

minulosti Ladislav Čech a Jakub Koryťák. Nyní je čeká v zemi halovému hokeji zaslíbené v německém hlavním městě - 

Berlíně. Ve městě, kde je 35 klubů věnujících se pozemnímu hokeji, se po vstupenkách okamžitě zaprášilo. 

Čtyřtisícová hala za Olympijským stadionem přivítá nejlepších osm halových evropských celků, kteří si o kontinentální 

primát rozdají souboje ve dvou skupinách. První dva celky ze skupin postupují do semifinále, druzí dva budou měřit 

síly v zápasech o udržení příslušnosti do evropské halové šlechty. Český celek čeká velmi těžká skupina s 

dlouholetými lídry evropského i světového halového hokeje Němci, s vynikajícími Belgičany a Holanďany. K 

soupeřům ze skupiny Adam Uhlíř dodává:" Máme výborné soupeře ve skupině, to nelepší, co Evropa může 

nabídnout. Proti Německu jsem hrál na posledním ME v Antverpách, kde jsme prohráli rozdílem třídy, takže jim 

máme co vracet. Proti Belgii a Nizozemí jsem nikdy nehrál a už se na to moc těším. Jsem hrozně zvědavý na diváckou 

kulisu. U nás v lize zdaleka tolik lidí nechodí, předpokládám, že to bude skvělý zážitek".  

Český celek, dle světového žebříčku na třetí příčce!, se tradičně bije o postup do semifinálové party. Nicméně blízkost 

sestupu z nejvyšší soutěže je vždy velmi blízko, takže v podobném turnaji není prostor na zaváhání. Adam to 

doplňuje:" Na minulém mistrovství nám chyběl jeden gól, abychom postoupili ze skupiny do bojů o medaile. Letos se 

chceme určitě poprat o semifinále. Náš tým bude mít velmi kvalitní celou defenzívu, o tom jsem přesvědčen. Když se 

dokážeme pořádně koncentrovat, vstoupíme dobře do turnaje, můžeme myslet vysoko". Na otázku, jaký je pro 

Adama rozdíl mezi venkovním, olympijským pozemním hokejem a halovým hokejem, odpověděl:" Mně se líbí smysl 
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pro detail a vysoká rychlost hry. Pro překonání protihráče a celé obrany soupeře je potřeba provést všechny činnosti 

co nejlépe, protože je na všechno daleko méně času než ve venkovním hokeji". 

Program českého týmu: 

Pátek 17.1. - 12.30 Česká republika - Holandsko 

Pátek 17.1. - 19.45 Česká republika - Německo 

Sobota 18.1. - 11.30 Česká republika - Belgie 

Sobota 18.1. - odpoledne semifinále a zápasy o udržení 

Neděle 19.1. - zápasy o umístění 

Druhá skupina je ve složení: Rakousko (poslední ME), Polsko, Rusko a Ukrajina 

Zápasy bude možno vidět zde: https://www.eurohockeytv.org/en-int/page/home-ehf-hockey 

 

Muži A 

Halová extraliga 

Určitou povinnost splnil tým plzeňských Litic ve třetím dvojkole nejvyšší české halové soutěže. Porazil nebezpečný 

tým z Bratislavy, ale podruhé si neporadil s lídrem soutěže pražskými Bohemians. Tři body do tabulky z každého kola 

jsou určitou povinností pro účast v semifinále, ale také pro jistotu udržení v soutěži. Tyto pozice jsou od sebe 

vzdáleny minimálně. Všichni byli v očekávání, jak soutěž bude pokračovat po měsíční přestávce a určitě nebyli 

zklamáni. Všechny zápasy plzeňského týmu byly plné napětí, výborných individuálních výkonů. Litický trenér Tomáš 

Levý dodává:" Raču jsme nepustili v podstatě do ničeho. Výborná defenzíva byl základ našeho úspěchu. Bohemians v 

druhém zápase nám utekla o dva góly ve druhé čtvrtině, to rozhodlo. Škoda, byly to celkem zbytečné góly. Přesto 

smekám před výkonem kluků, kteří až do poslední sekundy utkání nedali Bohemce centimetr prostoru." Svým dílem 

se do dramatičnosti lednové neděle přidal i další plzeňský tým z Bolevce, který získal cenný skalp Slavie. 

Plzeň Litice - Rača Bratislava 4:1 (2:1) 

Góly: Gerlický 2, Benda, Nocar 
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Plzeň Litice - Bohemians Praha 4:6 (2:4) 

Góly: Gerlický 2, Uhlíř, Hes 

Hráli: Nečas, Skála, Koryťák, Uhlíř, Matoušek, Hes, Čvančara, Benda, Nocar, Bárta, Gerlický 

Ženy 

Hradec Králové - Litice 6:3 (2:2) 
góly: Pažitková 2x, Šmídová 
V prvním zápase jsme chtěli urvat nějaký bod Hradci, na který jsme čekali v defenzivním bloku. To na soupeře platilo, 
nebylo moc šancí soupeře a nám se naopak dařilo chodit do brejkových situací a dávat z toho (i přes výborně 
chytající golmanku) góly. Ve druhém poločase jsme ale začali chybovat při rozehrávce a tím jsme pouštěli soupeře do 
naší otevřené obrany. Bohužel ve druhém poločase byl soupeř úspěšnější v zakončování svých akcí a odskočil nám na 
rozdíl dvou branek. 5 min před koncem jsme šli do hry bez brankáře, ale vyrovnat se nám již nepodařilo, naopak 
soupeř ještě zvýšil na konečných 6:3. 
 
Litice - Slavia Praha 3:16 (1:6) 
góly: Duchková 2x, Pažitková 
 
Druhý zápas proti vedoucímu týmu soutěže. Strategie byla jasná, dobře bránit hluboko v bloku a chodit do 
brejkových situací. Bohužel ani jedna z těchto věcí úplně nefungovaly a tak je výsledek jaký je. 
 
Sestava: Wittmannová, Průchová, Jelenová, Tomanová, Doležalová K., Duchková L., Dolívková, Vyletová, Tušlová, 
Pažitková, Šmídová. 
 

Muži B 

1. liga 
Zraněními zdecimovaný B tým si musel pozvat na svůj sobotní turnaj trojici áčkařů, aby byl vůbec schopný důstojně 

odehrát další dvojkolo druhé soutěže. V prvním utkání si poradili s Kadaní, ve druhém vzdorovali lídrovi soutěže 

Hradci Králové, ale podrážděnost hráčů a nevyzpytatelnost rozhodčích lepšímu výsledku nepomohla. 

Plzeň Litice B - HC Kadaň 1957 8:1 (3:1) 

Góly: Gerlický 3, Heger, Kudlič, Hes 

ŽK: Hes 

Plzeň Litice B - Slavia Hradec Králové 3:6 (0:2)¨ 

Góly: Gerlický, Hes, Kudlič 

ŽK: Hes, Levý 

ZK: Koryťák T. 

Hráli: 

Vokurka, Čech, Levý, Hes, Čvančara, Koryťák T., Strejc, Heger, Kudlič a Gerlický 

Starší žáci 

Starší žáci A 

Litice A – Kbely     7:2 (2:1) 

Góly: 2 x Homolka Jakub, Šimek Jindřich, Hofman Lukáš, Purkart Dominik, Svoboda Matěj, Malát Adam  

Litice A – President    4:5 (2:2) 

Góly: 3 x Homolka Jakub, Svoboda Matěj 



Hráli: Červený, Hofman, Svoboda, Purkart, Homolka, Gerlický, Šimek, Malát, Levý 

V posledním zápase základní části jsme se střetli s mužstvem Kbel, po ospalém začátku jsme se pomalu dostali do hry 

a nakonec jsme soupeře celkem jednoznačně přehráli. Toto vítězství znamenalo to, že jsme jasně ovládli základní 

skupinu a to bez ztráty bodu. 

O hodinu později jsme se střetli s týmem Presidenta, který skončil v druhé skupině na třetím postupovém místě. 

Bohužel jsme od začátku tahali za kratší konec a brzo jsme prohrávali 0:2, ke konci poločasu se nám podařilo 

vyrovnat a doufali jsme, že už se konečně chytneme a budeme předvádět naši hru. To se bohužel nestalo a až do 

konce jsme se přetahovali se soupeřem o výsledek. Kluci bohužel zažili zápas blbec a tak po spoustě neproměněných 

šancí, včetně neproměněné penalty přišel trest a kluci poprvé padli. Nutno říci, že soupeř velmi dobře bránil a jejich 

gólman je v klíčových okamžicích podržel. Klukům se rozhodně nemůže upřít snaha, ale bohužel nám nefungovala 

mezihra a bylo zde moc individuálních chyb. Doufám, že tenhle pohlavek kluky nakopne a bude to nakonec ku 

prospěchu, protože tenhle tým má letos na to, aby bojoval o ty nejvyšší příčky a byla by škoda, aby je díky jednomu 

nepovedenému zápasu ztratil. 

Starší žáci B 

SESTAVA: Kudrnová, Valenta T., Dudák, Nágr D., Polanský, CHodora, Březina, Lukeš, Čulík, Rut, Šimek, Barcal 

 
Litice - Prezident 0:9 [0:4] 
Poslední zápas základní skupiny s adeptem na postup do finálové skupiny. Kluci se snažili ale sráželi je laciné chyby 
které soupeř trestal i když se Terka Kudrnů snažila a hodně gólů pochytala. 

 
Litice - Kbely 2:2 [0:1] 
GÓLY :Březina, Chodora 
První zápas skupiny o umístění byl z naší strany asi zatím nejlepší letošní haly. O vítězství jsme se připravili minutu 
před koncem hrubou chybou před naší brankou. Musím vyzvednout výkon Terky v brance páč pochytala mraky střel 
a je hlavním strůjcem našeho prvního bodu v sezóně.  

Přípravka 

V neděli 12.1. se uskutečnil v Plzni další turnaj přípravek. Na turnaji se představilo 7 týmů: Litice modří, Litice žlutí, 
Rakovník A, Rakovník B, Bolevec, Kadaň a České Budějovice. Našim týmům se tentokrát nedařilo. Skončili na 7. a 6. 
místě. 
Skupiny: 
Modří - Rakovník A       0:7 
Modří - Rakovník B       3:3   (Polanský 2x, Kokoška) 

Modří - Č. Budějovice  0:0 
 Žlutí - Bolevec               1:3   (Burda) 
            Žlutí - Kadaň                  1:3   (Polák) 
O umístění: 
            Žlutí - Kadaň                  4:4    (Burda 2x, Kovařík, Laštovička) 
            Žlutí  - Modří                  0:0 
            Modří - Kadaň                2:2    (Kropáček 2x) 
  
Hrály: Bartoňová N., Bartoňová S., Burda, Dokulilová, Horník, Kokoška, Kovařík, Kropáček, Kroupa, Kuncl, Laštovička, 
Míka, Obermajer, Polák, Polanský, Soukup, Strejc, Vaňkát 
  
Konečné pořadí: 1. Rakovník A, 2. České Budějovice, 3. Bolevec, 4. Rakovník B, 5. Kadaň, 6. Litice žlutí, 7. Litice 
Modří 
 


