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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 
 

MÁME  ZLATO ! Litické dorostenky obhájily halový titul – hala Slavie Praha 9.2. 

Po roce se opět podařilo litickým dorostenkám zvítězit v halové nejvyšší soutěži. Parta děvčat stojící na výkonech 

Lucie Duchkové, čerstvé majitelky bronzu z ME v hale v běloruském Minsku, Adély Kožíškové, která v minulém roce 

už také reprezentovala Českou republiku v kvalifikaci na Olympijské hry a na kapitánce Lucii Dolívkové, juniorské 

reprezentantce, dokázala zvrátit počáteční nepříznivý vývoj v soutěži a výbornými výkony v druhé polovině se 

vyhoupla do čela tabulky, kde i setrvala. 

Plzeň Litice - HC Hostivař 3:2 (1:1)  Góly: Duchková, Dolívková 

Hrály: Linková, Rutová, Duchková, Kožíšková, Průchová, Císlerová, Pospíšilová, Kudrnová, Dolívková 

Komentář trenéra Adama Uhlíře:" Děvčata měla od začátku velkou převahu, ale proti skvěle chytající hostivařské 

brankařce se nemohly prosadit. Ještě dvě a půl minuty před koncem jsme prohrávaly o gól a děvčata musela vyhrát. 

Vše do rukou vzala jako správná kapitánka Lucie Dolívková, která nejprve vyrovnala na 2:2 a minutu před koncem při 

hře bez brankáře rozhodla nekompromisní střelou na 3:2". Lucka to s úsměvem okomentovala slovy:" Při druhém 

gólu jsem se všimla, že brankářka stojí mimo osu branky, neváhala jsem a nachytala ji". 

Plzeň Litice - Slavia Praha 6:2 (1:2)   Góly: Duchková 2, Dolívková 2, Kožíšková a Kudrnová 

Adam Uhlíř popsal poslední utkání soutěže: "V malém finále podaly holky skvělý výkon. Ujaly se vedení po tečnutí 

míčku Luckou Dolívků, Slavia však zaslouženě průběh utkání v první polovině otočila. V druhém poločase už to byla 

jiná písnička.  

 



 

 

Po krásné kombinaci všech pěti hráček v poli skórovala do prázdné branky Kudrnová. Další gól z trestného rohu 

přidala opět Lucka Duchková a v poslední části hry se zapsala do střelecké listiny i sváteční střelkyně Áďa Kožíšková. 

Tečku opět učinila kapitánka Lucka Dolívková".   Anet,Adam a  Kamila. 

Pořadí: 

1. Plzeň Litice 15 bodů 

2. SK Slavia Praha 14 bodů 

3. Praga Praha 12 bodů 

 

 

Muži Litic jsou třetí v hale -  hala Slavie Praha 8.2. 

Očekávané semifinále s jedním ze dvou lídrů soutěže týmem Rakovníka, loňským halovým mistrem, plzeňský tým 

nezvládl. Po individuálních chybách hned v úvodu utkání se Rakovničtí dostali jednoduše do vedení, které ještě v 

první čtvrtině navýšili na čtyřgólový rozdíl. Litice nenašly žádný recept na soupeřovu obranu, naopak soupeř 

jednoduše přidával jeden gól za druhým. "Je to velké zklamání. Úplně jsme v rozhodujícím duelu propadli. Přestože 

jsme na soupeře byli připraveni. Je to pro nás velké téma na přemýšlení pro další halovou sezónu, co změnit", 

komentoval výsledek litický trenér Tomáš Levý. Rakovník ve finále remizoval s pražskou Bohemians a v následných 

nájezdech dokázal obhájit své loňské prvenství. Plzeňský celek po třetím místě v základní části tuto pozici díky prohře 

pražské Slavie v druhém semifinále obhájil a skončil opět na bronzové příčce. 

Extraliga halového hokeje    Semifinále I. Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 1:10 (0:7)   Gól: Benda 



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

Semifinále II. Slavia Praha - Bohemians Praha 4:5  

Finále:  HC 1972 Rakovník - Bohemians Praha 4:3  

Pořadí: 

1. HC 1972 Rakovník 

2. Bohemians Praha 

3. Plzeň Litice 

KUZMOVA GLOSA 
 
Dvojnásobný prožitek 
 
V sobotu vypravil náš oddíl autobus na semifinále a finále halové extraligy,tedy bojů o 
Mistra ČR.Hala pražské Slavie byla téměř vyprodaná.Viděli jsme to nejlepší, co nám mohly 
oddíly nabídnout.Ať už to byl infarktový závěr zápasu Slavie s Bohemkou,ve kterém 
v posledních dvou minutách hráči Bohemians otočili výsledek 3:4 na 5:4,nebo finálové 
utkání Rakovníka se Slavií,ve kterém se zranila úspěšná reprezentantka Lehocká a nakonec 
nervy drásající  mužské finále Bohemky s Rakovníkem.Ten se nemohl  rozehrát,dlouho vedla Bohemka ,ale pak se 

chytil a za stavu 3:1 se zdálo,že je rozhodnuto.Ale hráči Bohemky opět v závěru vyrovnali a rozhodly nájezdy.Ten 

rozhodující skončil nakonec penaltou, kterou Vudmaska proti  Hrabovi neproměnil.Oba týmy ,jak Slavia v ženách a 

muži Rakovníka obhájili mistrovské tituly.Našich osm benjamínků si tuto neděli také užili: zaváděli hráče 

k jednotlivým utkáním, asistovali pak při předávání medailí i pohárů.Uskutečnilo se také ocenění bronzových 

medailistek z ME v Minsku s následnou autogramiádou/také s naší Luckou Duchkovou/.To byl můj první ,sportovní 

prožitek.               

A ten druhý? Přátelská setkání s mnohými současnými i dřívějšími hráči nebo činovníky našeho kráského 

sportu.Nemůžu ani vyjmenovat všechny, ale byla to úžasná setkání,namátkou uvedu Jarmilu Králíčkovou,stříbrnou 

medailistku Moskvy 1980,presidenta ČSPH pana Gino Schilderse,  Betinu Bíbovou,Věrku Lažánkovou, Toma Vagnera, 

rozhodčího Mejzlíka,který bude pískat na olympiádě,pana Jahodu z Rakovníka a tak dále.Samozřejmě jsme se zdravili 

s hráči a funkcionáři zúčastněných i ostatních oddílů.Ta lidská stránka všech, kteří jsou soupeři a zároveň si navzájem 

fandí, to je úžasné…..v  takové krásné společnosti…..v hokejové rodině. 

Dorostenci skončili čtvrtí – Kostelec 9.2. 
 
Litice – Rakovník 2:5- (Hofman, Kačírek) 
 
Letošního mistra jsme chtěli potrápit, a to se nám i dařilo. Výsledek neodpovídá 
předvedené hře, neboť jsme byli velkou část zápasu lepší, bohužel se nám nedařilo ve 
střeleckém kruhu. Místo proměněného  rohu na 4:3 jsme inkasovali na 5:2. 
 
Litice- Hostivař 6:2 (Hofman 2, Polívka, Kačírek, Valenta, Linhart) 
 
Soupeř nám dovolil mnoho šanci a výsledek pro nás mohl být daleko lepší. Soupeře jsem cely 
zapas presovali a až na výjimky k ničemu nepustili. 
 
Skála, Hofman, Valenta, Tomášek, Löffler, Polívka, Kačírek, Linhart, Kilián, Šesták 
 
Kordík. 
 
Zbývá v hale dohrát: muži B 15.2. v Plzni v 9.00 a ml.žáci na Zeleném pruhu odpoledne 
15.2. 
 
Sraz účastníků zimního soustředění na Nových Hutích je ve středu 12.2.ve 13 hodin na 
nádraží. 

 


