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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 
 

HALA DOHRÁNA  

I.liga mužů : 15.2. LITICE B – HOSTIVAŘ 6:6/5:2/  góly : Dolejš 2x, Vychron 2x, Koryťák J., Heger. 
 
Poslední turnaj odehrálo naše Béčko na domácí palubovce. Na pražského rivala, který byl o dva body v tabulce před 
námi, jsme se vrhli s nadšením ,a to se odrazilo i na skóre. Toto se nám podařilo navýšit až na poločasových 5:2, 
ovšem zřejmě výpadek koncetrace a zbytečné chyby nás stály 2 body, protože soupeři se ke konci podařilo vyrovnat. 
  
LITICE B – KADAŇ 16:3/4:2/  góly : Vychron 5x, Dolejš 4x, Gerlický 2x, Heger 2x, Brada, Čech, Koryťák T. 
  
Hráči Kadaně si moc přáli alespoň bod, který by jim v posledním zápase proti týmu Pragy mohl za určitých okolností 
hodně pomoci s udržením se v 1.lize. Hrál se proto opatrný hokej s minimem šancí. Těsně po půlce jsme navýšili 
vedení už na 6:2 a do poslední čtvrtiny soupeř nastoupil v šesti a bez golmana. My jsme zareagovali stejně a rovněž 
jsme šli do šesti. A pak se "otevřelo střelecké peklo". Soupeř tuto variantu vůbec nestíhal, kazil i jednoduché 
rozehrávky a my stříleli do prázdné branky jeden gol za druhým. No a protože Hostivař prohrála s HK, vybojovali jsme 
druhé místo za suverénním Hradcem. Do druhé ligy padá Kadaň, které prohrála s Pragou 8:3. 
 
Sestava : Kilián V.,Brada,Levý,Čech, Koryťák T., Koryťák J., Kordík, Gerlický, Dolejš, Vychron, Heger. 
 
Děkuji všem hráčům, kteří se podíleli v této sezoně na vybojovaném druhém místě v soutěži.         Jenda.      
 FINÁLE MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
V sobotu 15.2.2020 naši mladší žáci sehráli finálový turnaj o Mistra ČR. V prvním zápase se náš tým utkal 
s týmem Hostivaře. Po výborně odehrané první půli jsme vedli 2:0 a soupeře jsme k ničemu nepustili. 
Bohužel k druhé půli jsme nastoupil moc s respektem a po prvním obdrženém gólu jsme přestali kombinovat 
a začali jsem se strachovat o výsledekm čehož soupeř využil k vyrovnání. Od této doby byl na hřišti jen 
jeden tým a to byla Hostivař. U nás se vytratila lehkost, pohoda a kombinace. Zkušenější hráči najednou 
nevěděli ,co mají dělat a začali hrát moc na sebe. Naše kombinační hra, který nás provázela celou halu, byla 
pryč. Vše vyvrcholilo 16 vteřin před koncem, kdy jsme obdrželi branku na 3:4.  
 

 



 

 

Bylo zřejmé, že hned v následující utkání si zahrajeme s Bolevcem, který prohrál svůj zápas s Presidentem. V tomto 

zápase bylo vidět velké zklamání z předešlé prohry. Po vstřelení prvním gólu se náš tým uklidnil a vrátil se k naší hře. 

Zápas s Bolevcem jsme na konec zvládli s výsledkem 3:0 a získali jsem pěkné třetí místo. Věřím, že toto zklamání tým 

zahodí za hlavu, ponaučí se a vše si vynahradí v jarní části ligy. 

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

Semifinále: 

Litice A – Hostivař 3:4 (2:0)  Goly: Zimla 1x, Královec 1x, Houška 1x    

O třetí místo: 

Litice A – Bolevec 3:0 (1:0)  Březina 1x, Zimla 1x, Královec 1x              Marek a Jirka.  

Soustředění žactva Nové Hutě  

12.2. ve 14:00 jsme vyrazili z Plzně vlakem směr Lipka na tradiční soustředění mladšího a staršího žactva do Nových 

Hutí. Po dlouhých letech jsme změnili místo soustředění. Opustili jsme tradiční Lipku a přesunuli jsme se o 10 km 

dále, a to do chaty U Krtka na Nových Hutích. Toto místo je skvělé hlavně proto, že je možnost prakticky hned od 

chaty najet do běžeckých stop. Do poslední chvíle byla ale otázka, zda se bude na čem svézt. Týden před odjezdem 

nebylo po sněhu ani památky. Naše přání však bylo vyslyšeno a dva dny před naším příjezdem začalo sněžit. 

Podmínky byly během soustředění naprosto ideální a sněhu bylo něco mezi 20 až 30 centimetry. Všichni jsme si to 

skvěle užili, děti byly rozděleny na dvě skupiny. Ta zkušenější ujela první den 35 km a druhý den 20 km, druhá 

skupina ujela každý den 14 km. Večer probíhaly naše už klasické zábavné soutěže moderované Vrkym, jako píšťalka a 

bingo. Proběhl turnaj ve stolním fotbale a další soutěže. Závěrečný den byl ve znamení závodu v biatlonu. Podmínky 

na závod byly naprosto ideální, na střelnici panovalo krásné slunečné a bezvětrné počasí. A bylo se opravdu na co 

dívat. Kluci a holky běhali celkem 3 okruhy a předváděli skvělé výkony. Jeden okruh měřil cca 600 metrů a závodníci 

museli absolvovat 2 střelecké položky, vleže a ve stoje. Závod se opravdu povedl a všichni se překonávali. Poté už 

všechny čekal závěrečný oběd, úklid a pěší přesun na nádraží Lipka. Soustředění se zúčastnilo 36 dětí. Závěrem, bych 

chtěl moc poděkovat našim kuchařkám Saša a Radce, bez kterých by to nešlo, opět nám připravovaly skvělou baštu. 

No a samozřejmě nemohou opomenout trenéry, Jardu Vrkoče, Vaška Nocara, Petra Michala a Aleše Hofmana, 

kterým patří velký dík.     Saša. 

Níže přikládám výsledky soutěží. 

      Biatlon 

Výsledky Biatlon Mladší žačky a Mladší žáci  

1. Míka Štěpán   čas 12:14 střelba   9 

      2. Šrachtová Eliška čas 18:59 střelba 10  

      3. Porner Lukáš  čas 23:27 střelba   5 (nejel trestná kola) 

      4. Kordík Jan  čas 18:25 střelba   4  

(jel pouze 1 okruh a 1 střílel v leže)  

Výsledky Biatlon Starší žačky    

1. Lhotáková Alice čas 11:14 střelba   5 

      2. Brejchová Daniela čas 12:14 střelba   4 

       



 

 

                                                                       3.Duchková Jana            čas 13:58 stelba  6                                                                                      

      4. Vávrová Anna čas 14:37 střelba   9 

      5. Linková Anna  čas 15:00 střelba 10 

      6. Keberlová Tereza čas 16:51 střelba   9 

      7. Rojková Nela  čas 18:22 střelba   9 

 

Výsledky Biatlon Starší žáci    

1. Březina David čas   8:05 střelba   1 

      2. Lukeš Tomáš  čas   9:10 střelba   2 

      3. Levý Šimon  čas   9:37 střelba   5 

      4. Hofman Lukáš čas   9:57 střelba   4 

      5. Nágr David  čas 10:09 střelba   4 

      6. Gerlický Ota  čas 10:11 střelba  6 

      7. Purkart Dominik čas 10:14 střelba   1 

      8. Bílek Matěj  čas 11:33 střelba   4 

      9. Homolka Jakub čas 11:57 střelba   5 

                 10. Červený Jiří  čas 12:07 střelba   4 

                 11. Šimek Vojta  čas 12:19 střelba   8 

                 12. Čulík Jan  čas 13:01 střelba   6 

                 13. Dudák Tomáš čas 13:08 střelba   6 

                 14. Nágr Tomáš  čas 13:46 střelba   9 

                 15. Batík Max  čas 14:14 střelba   7 

                 16. Barcal Vít  čas 15:43 střelba 10 

 

Stolní fotbal     

1. Homolka, Barcal 

      2. Brejchová, Bílek 

      3. Batík, Míka 

V sobotu  21.2.hrají veteráni v Kadani. 

   

      


