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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 
 

Litice vyzvou v semifinále Rakovník  po posledním kole základní části 2.2.na Slavii 
Třetí místo v soutěži po posledním dvojkole znamená pro plzeňský tým vyzvat k semifinálovému duelu svoji černou 

můru. Tým Rakovníka. Vzájemné duely z posledních dvou let mluví jasně. Zatímco Litice vstřelily svému rivalovi ze 

čtyř utkání 10 gólů, od loňského mistra vytahovaly ze své sítě míček 35x! O roli obrovského favorita není třeba 

přemýšlet. " Rakovník byl vždy vynikající halový tým, kterému utíkal titul o kousíčky. Loni svoji cestu završil 

jednoznačným vítězstvím a letos už má svoji cestu opět výborně nastoupenou", hodnotí soupeře litický trenér Tomáš 

Levý. Litický tým k tomu ještě v posledním kole zrovna nezářil. Remízoval v zajímavém zápase s pražskou Slávií, ale 

pak se nechal nachytat slovenskou Račou, které nepřímo pomohl k udržení v soutěži. " Z každého dvojkola máme 

jeden zápas, který má parametry a druhý, v kterém jsme poloviční. Pokud si tohle necháme na semifinále, tak bych 

to pořadí zanícení z posledního dvojkola bral", dodává litický kouč. Past semifinále je totiž pro litické hluboká. 

Minimálně v posledních pěti letech ji nedokázali pokořit. " Rakovník hraje jednoduše, důrazně, má šikovný kluky na 

mezihru a smrtelné trestné rohy. Musíme být důslední, táhnout celý zápas za jeden provaz a potřebujeme vstoupit 

do zápase nejlépe prvním gólem. Těším se na boj, který kluci dokáží předvést, když o něco jde",  odkrývá vyhlídky na 

semifinále Tomáš Levý. Druhý plzeňský celek z Bolevce tentokráte ze soutěže sestoupil. Po prohrách s Rakovníkem 

5:11 a Račou 5:6 jej příští rok nahradí hradecká Slavia.  

Plzeň Litice - Slavia Praha 3:3 (3:1)  Góly: Bárta, Benda, Uhlíř 

Plzeň Litice - Rača Bratislava 6:7 (2:2)  Góly: Bárta 2, Sochor 2, Benda a Uhlíř 

Hráli: Nečas, Vokurka, Koryťák, Matoušek, Hes, Uhlíř, Nocar, Benda, Bárta, Sochor a Čvančara 

Semifinále - sobota 8.2. v Praze v hale Slavie ve 12.00, stejný den je v 16.30 finále     Tom. 

 



 

 

Ženy 1.2. na Slavii 

Litice – Hradec Králové 3:3/2:1/  góly: Duchková L, Pažitková 2x 

Paradoxně nejlepší hokej si ženy schovaly na poslední dvoukolo, kde pro udržení musely získat 6 bodů a ještě 

výrazným výsledkem porazit Bohemians. První zápas byl ale o něčem jiném, nutnost 3 bodů proti Hradci Králové, 

který brání hluboko zatažený ve svém kruhu s reprezentační golmankou, je prostě oříšek. Soupeře jsme přehráli ve 

všech ohledech, přestříleli, ale stejně to na vítězství nestačilo. Holky musím pochválit za předvedený výkon, protože 

málo chybovaly, byly důrazné. V podstatě ze 3 pobytů v našem kruhu Hradec dokázal dát 3 góly, poslední 30s do 

konce. Zvýšit skóre se nám pak už nepovedlo a tím pádem extraligu po roce opouštíme. 

Litice – Bohemians 9:2/7:0/  góly: Duchková L. 2x, Pažitková 2x, Průchová 2x, Tušlová 2x, Dolívková 

Poslední zápas už byl jen o tom, v jakém stylu opustíme nejvyšší soutěž. Holky se domluvily, že chtějí za každou cenu 

vyhrát, soupeře od začátku napadaly, což bylo účinné. Výsledek hovoří za vše, škoda jen, že to v součtu celé soutěže 

nestačilo na udržení. 

Sestava: Dolívková, Duchková L., Tušlová, Průchová, Kožíšková, Pažitková, Wittmannová, Jelenová          Lukáš. 

Dorostenky 2.2.v Plzni 

Ltice- Praga 7:3/4:2/  Góly: Duchková 6, Rutová 1 

Litice – Bohemians  3:1/1:1/  Góly: Dolívková, Kudrnová, Průchová 1 

V prvním zápase nového roku nastoupily naše dorostenky proti Pragovce, která zatím držela čelo tabulky. Do zápasu 

lépe vstoupila Pragovka, ale naše holky vybojovaly několik trestných rohů a hned dva proměnila Lůca Duchková. Poté 

skórovala také, ještě starší žákyně, Vendy Rutová. Na což opět zareagovala Pragovka a následně také my. V druhé 

polovině zápasu holky z Pragovky vstřelily ještě jeden gól a dostaly se na rozdíl pouze jednoho gólu.  Na posledních 

pár minut zápasu, stáhla Pragovka svou golmanku ze hřiště, a pokusila se zvrátit skóre ve svůj prospěch. Bohužel pro 

ně, se Lůca Duchková dostala několikrát do breaku a skórovala do prázdné brány. Zápas to byl opravdu pěkný, velmi 

dynamický a plný akce. 

Do druhého zápasu, stejně tak jako do prvního, vstoupily naše soupeřky lépe než my. Holky z Bohemky skórovaly po 

několika minutách od začátku zápasu. Zápas nebyl tak dynamický jako ten první, naše dorostenky se podvolily tempu 

soupeřek, kterým vedení vydrželo poměrně dlouho. Avšak z rohu se nám podařilo do konce poloviny alespoň 

vyrovnat. V druhé polovině jsme trochu změnily taktiku, což se vyplatilo, a přidaly jsme ještě dva góly.    Kamila.  

Dorostenci 1.2. na Chodově 
Litice – Slavia  1:4 g.Hofman 
 
Litice – Bohemians  3:5  g.Hofman,Kilián,Polívka 
 
V obou zápasech jsme od začátku tahali za kratší konec a soupeř trestal naše laciné chyby 
a ztráty. Nedařilo se nám ani v útočném kruhu ,kde jsme neproměnil několik šanci, kterými 
jsme mohli zápasy zvrátit na svou stranu 
 
Skála, Hofman, Tomášek, Löffler, Valenta, Barcal, Beran, Kilián, Polívka       Kordík. 
 
Finále starších žáků v Chodově 2.2. 
Litice a – Slavia  4:3/2:0/ g. Homolka 3,Gerlický 

Litice A – Mnichovice  13:4/7:1/ g.Homolka J.6,Gerlický  O. 4, Purkart 3 

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

 



 

 

Bohužel chřipková epidemie se nevyhnula ani našim chlapcům a do poslední bitvy o medaile vyrazilo pouze Sedm 

statečných. Celá soutěž byla velmi vyrovnaná a do posledního zápasu a poslední minuty nebylo vůbec jasno o pořadí 

na stupních vítězů. Naši kluci museli v posledním kole oba zápasy vyhrát, aby měli šanci na medaili, což se podařilo. 

V prvním zápase po velkém boji jsme zdolali Slávii a ve druhém jsme jednoznačně přehráli Mnichovice, které ale od 

stavu 3:0 odvolaly gólmana a pak už bylo jen otázkou, kolik gólů kluci přidají. Ale stejně vzhledem k zamotanosti 

skupiny stále nebylo jisté, jak vše skončí. Potřebovali jsme, aby nám pomohly i výsledky ostatních zápasů. To se 

povedlo a nastalo čekání na výsledek posledního zápasu soutěže President vs Hostivař, kde se rozhodne o tom, jestli 

budeme brát bronz nebo stříbro. Pokud by President prohrál nebo remizoval, budeme brát stříbro. No a když za 

stavu 1:0 pro President, byla minutu před koncem odpískána proti Presidentu penalta, naše i slávistická lavička byla 

na nohou. Nás by tento gól posouval na druhou příčku a Slavia by skončila třetí. Bohužel penalta skončila na tyči. 

Takže konečné pořadí  

            1. Rakovník  

               2. President   

               3. Litice                  

Chtěl bych všechny kluky moc pochválit za celou halovou sezonu, protože ve většině zápasů byla radost kluky 

sledovat a trénovat. Jejich hra už byla opravdu vyspělá a moc se těším na venkovní sezonu. Cíl je jasný, na konci 

sezony chceme zvednout nad hlavy Mistrovský pohár! ����Saša. 

Skupina o umístění: 
Litice B – Č.Budějovice 3:2/2:0/ g.Královac 2,Hofman M. 
Kluci nastoupili proti asi stejně výkonnostně silnému týmu s chutí a do poločasu vedli 
2:0. Druhý poločas jsme soupeři "věnovali" dva góly ,ale nakonec jsem vyhráli, když 
vítězný gól dal Matěj Hofman.  
 
Litice B – Mnichovice B 3:0/2:0/g. Královec 2,Lukeš 
Poslední zápas letošní haly jsme zvládli parádně a brali vítězství a vzadu s nulou, což je 
kladné pro obranu.  
Letošní sezóny se vyvíjela asi tak, na co kluci měli. V základní skupině bez bodu a 
poslední, ve skupině o umístění čtvrté místo o skóre za  Kbely a celkově desáté místo v 
soutěži. Musím poděkovat všem hráčům za snahu a chuť reprezentovat oddíl. VRKY a KUZMA.  
SESTAVA :Bílek, Barcal, Dudák, Šimek, Nágr D., Rut, CHodora, Královec, Lukeš, Hofman M., 
Polanský  
 
ZBÝVÁ V HALE DOHRÁT: 
 
Muži A : finále 8.2.na Slavii v Praze,muži B poslední turnaj v Plzni 15.2. 
Dorostenky na Slavii 9.2. a dorostenci v Kostelci 9.2.poslední turnaje 
Mladší žáci finále 15.2.v Praze 
 
 


