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

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 

Turnaje: 
V pátek 29. 5. 2020 se na hřišti v Liticích konal turnaj benjamínků v pozemním hokeji. Sjeli se hráči i hračky z Litic, z 

Plzně ze Schwarzovky a z Bolevce. I když přes dva měsíce nebyly tréninky, tak děti byly velice šikovné a odehrály 

krásné zápasy. Turnaj si všichni náramně užili a i počasí přálo.  

- Nikola Bendová  

 

V pátek 12.6. se na hřišti v Liticích odehrál druhý turnaj našich nejmenších pozemkářů. Kromě litických benjamínků 

opět nechyběly ani týmy z Bolevce a 2. ZŠ Plzeň. Na hřišti bylo k vidění spousta krásných akcí a gólů. Úsměv na 

tvářích nejen dětí, ale i rodičů byl také vidět. Celý turnaj byl zakončený rozdáním bonbónů. Děti tak odcházely nejen 

s dobrým pocitem ze hry, ale i s plnou pusou sladké odměny. 

- Lucie Dolívková a Nikla Bendová. 

 

 

Veteránská liga Litice 20.6. 2020 

Litice A – Bolevec  4:1 Jéňa 3, Saša 

Litice A – Holíč  3:1 Sáva, Jéňa, Saša  

Litice A – Č.B.   5:1 Kikina 3, Sáva, Jéňa 

Litice A – Slavia  1:3 Sáva 

Litice A – Šenkvice 5:2 Jéňa 2, Sáva, Kikina, Čvanča 



 

 

Zápas o 3. místo 

Litice A – Rakovník 2:3 Jéňa 2 

Sestava: Korďas, Čvanča, Hofr, Savec, Jéňa, Kikina, Vozy, Saša 

Výsledky  B týmu: 

Litice - Kadaň 2:1  Voráček, Nocar 

Litice - Rakovník 0:2 

Litice - President 2:2 Voráček, Královec 

Litice - Brno 2:1 Strejc, Nocar 

ve skupině 3. místo 

o 5. místo: 

Litice - Šenkvice 1:1 Strejc na penalty 7:5 

Sestava: Vokurka, Královec, Brada, Soukup, Strejc, Opava, Nocar, Voráček 

Celkové pořadí: 

1.President   43 b. 2.Slavia  41 3.Šenkvice  29  4.Holíč  29  5.Brno  29  6.Kadaň  28  7.Rakovník  26  8.Litice  25  

9.Praga  25  10.Č.Budějovice   18  11.Bolevec  11  12.Bohemians  0 

 

Zakopání hokejky 

25.6.proběhlo tradiční „zakopání hokejky“.Na hřišti se v různých soutěžích utkalo kolem 150 našich členů od 

benjamínků po veterány.Bylo to úžasné! 

Soutěže:V týmu 5-10 lidí, týmy dle kategorií. Soutěží proti sobě. Za výhru vždy cena ... meloun, nanuky ... 

1. Dej gól! - cílem je dát gól na cca 15 m vzdálenost. První vystřelí nebo dovede míček do branky, vezme jej zpět 

(může i rukou), předá druhému. Ten to samé. Dokud kategorie nedá góly podle věku - tzn. Benjamíni 8, přípravka 10, 

ml. žactvo 12, st. žactvo 15, dorosty 18, dospělí 35 a veteráni sestupně dolů, tedy 18. Tím se rychlost pohybu trochu 

srovná. 

2. Kouzelníkův slalom - kužely, první hráč objíždí slalom, cílová je branka, tu také objede a vrací se opět slalomem do 

cíle, pak druhý, třetí. Každý tým má jiný počet míčků, s kterými musí slalom najednou absolvovat. Benjamíni 1, 

přípravka 2, mladší žactvo 3, starší 4, dorosty 5, dospělí 6, veteráni opět sestupně 5. 

3. Převozník - první hráč vezme x sportovních předmětů, musí je všechny odnést okolo branky a zpět. Pak druhý, 

třetí .. když mu nějaký upadne, sebere jej, vrátí se pro něj atd. Musí donést všechny. Ale týmy budou mít věcí podle 

věku - Benjamíni 8, přípravka 10, ml. žactvo 12, st. žactvo 15, dorosty 18, dospělí 35 a veteráni sestupně dolů, tedy 

18. Tím se rychlost pohybu trochu srovná. 

4. Podle času ještě Hulala Hop - všichni hráči se chytí za ruce, udělají řetěz. Nesmí se rozpojit. První drží obruč. Musí 

se provléci obručí, druhý, třetí ... až poslední. Mohou si navzájem pomáhat, ale nesmí se pustit. 

Společné foto na závěr, než všichni odejdou ze hřiště. 

18.15 - zlaté dorky - trička 



Pak muzika č.1 

Soutěže č. 2, v cca 19.00: 

Nadhazování míčku na hokejce v kruhu (klasika) za osvěžení z kačeny. Kdo déle. Postupně i z pohybem. Dvě 

kategorie - do 12ti a nad dvanáct. Odměna jízda v Porsche (kolečko) - Bradís řidič jako vždy? 

Střelba na brankáře, který má dřevěný nohy a není to Neči - ze 1/4 do díry v OSB desce - dvě kategorie - do 12ti a 

nad dvanáct. Odměna dort. 

Dále muzika č.2, volná zábava, buřty atd.    Tom. 

 

 

LITICE – SLAVIA PRAHA  - 3:2/0:1/ - přátelsky 27.6. 

Góly: Nicklas 2, Gerlický 

Hráli: Nečas, Skála, Benda, Čech, Bystřický, Hofman, Nocar, Uhlíř, Čvančara, Kasl, Koryťák, Nicklas, Gerlický, Bárta a 

Heger 

K poslednímu přátelskému utkání jarní sezóny si po sérii interních plzeňských zápasů pozvaly Litice pražskou Slávii. 

Po zajímavém průběhu první půle druhé dějství přineslo i gólovou nadílku, v které byli úspěšnější domácí.  

 

VÝLET STARŠÍCH ŽÁKYŇ: 

Ke konci června jsme se se staršími žačkami vypravili do Sušice. Ubytovali jsme se v kempu 
Jitřenka, který provozoval bývalý pozemní hokejista z Chomutova, pan Jozef Drobný. První 
den nám počasí přálo, a tak jsme se vydali na jednu z dominant Šumavy, a to Kašperk. Výlet 
to byl příjemný a holky moc neremcaly, našlapaly nějaké kilometry a viděly a užily si 
krásy a pohodu Šumavy. Večer jsme si zahráli společenské hry a v rozumný čas šli na kutě. 
Po probuzení to s počasím nevypadalo nejlépe. Ale jako na objednání, po skromné snídani se 
to zlepšilo, a tak jsme vyrazili na rozhlednu Svatobor. Někdy kolem poledne jsme se 
dostali na vrchol, ale jelikož se všechna napršená voda krásně odpařovala, viděli jsme na 
rozhledně velký prd. Tak jsme se vrátili do Sušice, dali oběd, sbalili si věci a vyrazili 

domů ���� 
Ve vlaku byl konečně klid a pohoda, protože to všechny holky krásně zalomily.  
 
Zúčastnění: Bystřický, Bystřická, Nocarová, Lhotáková, Rutová, Veselá, Augustinová, 
Linková, Brejchová, Vávrová, Štědronská, Žítková, Uhlíř           Adam. 
 

 

VÝLET STARŠÍCH ŽÁKŮ: 

V sobotu 20.6. jsme vyrazili na tradiční vandr s přespáním pod širákem na hradě Gutštejn. 
Letos se mi povedlo přemluvit Michala Homolku ,aby jel, a tím pádem jsme měli  krásný 
večer s kytarou u táboráku! Letos za stálého deště vyrazilo na putování přírodou 17!!!str. 
žáků plus já a Houmy. Z Bezdružic přes Švamberk, studánku Lásky jsme kolem sedmé večer 
dorazili pod Gutštejn. Kluci sehnali a donesli dřevo a při ohni a písničkách jsme strávili 
krásný večer už bez deště. Ráno po snídani jsme zabalili, uklidili po sobě a vyrazili směr 
Konstantinovy Lázně. Cestou jsme se stavěli na zatopeném lomu na hradišťském vrchu a kluci 
se vykoupali. Po obědě v místní restauraci jsme vyrazili vlakem do Plzně. Myslím ,že kluci 
si užili krásný víkend v přírodě, ale hlavně s Partou! VRKY a HOUMY.  
 



 
 


