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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 
 

Extraliga muži 

Plzeň Litice - Rača Bratislava (Slovensko) 12:1 (6:1) 

Góly: Sochor O. 3, Gerlický 2, Uhlíř 2, Koryťák , Nicklas, Čvančara, Bystřický a Bárta 

Hráli: Nečas, Skála, Sochor, Koryťák, Nocar, Čech, Čvančara, Benda, Bárta, Uhlíř, Hes, Linhart, Bystřický, Gerlický, Kondrát 

a Nicklas. 

Od 19. října 2019 neodehrál plzeňský tým, vítěz ročníku 2018/19, žádný soutěžní zápas v olympijském pozemním hokeji. 

Ano, v zimní části  odehráli litičtí celou sezónu, ale srovnávat halový a venkovní pozemní hokej je stejné, jako srovnávat 

futsal a fotbal.      Snad i to hrálo roli v přístupu k utkání. Od první minuty domácí tým presoval svého soupeře, výsledkem 

byla branka již v první minutě z hokejky Ondřeje Sochora. V páté minutě již byl stav 2:0 a o podobě utkání začalo být 

rozhodnuto. Z ojedinělého brejku hosté snížili na 1:2, ale o tři minuty později litičtí prostřednictvím střely pod břevno 

soupeřovo branky z hokejky Jakuba Koryťáka nenechali nic náhodě. Domácí kapitán Adam Uhlíř popisuje průběh utkání:" 

Na soupeře jsme nastoupili ve velkém stylu, přestože Rača rozehrávala, míček jsme ji asi do patnácti vteřin sebrali a z 

rychlého protiútoku dali gól. Hru jsme celý zápas kontrolovali, podobné scénáře se opakovaly a soupeř se jen ojediněle 

dostal s míčkem na hokejce na naši polovinu. Po dlouhé herní pauze byla u všech vidět radost ze hry". 

     I druhá polovina zápasu přinesla aktivitu Litic. Stejný počet vstřelených branek mluví o mnohém, důležité bylo herní 

zanícení vítězů. Kromě tradičních střelců, hattricku Ondřeje Sochora, se ke gólu dostal i další plzeňský mladík Dominik 

Bystřický, který se ze svého postu středního záložníka často do střeleckých situací nedostává. 

      



 

Litický trenér Tomáš Levý dodává:" Měli jsme radost z přístupu kluků, z herních prvků, které se snažili aplikovat. Ale, 

samozřejmě si uvědomujeme, že stav týmů na začátku soutěže bude nevyrovnaný. Podzimní dva měsíce utečou jako voda 

a o výsledku soutěže se bude rozhodovat až na jaře. Pro nás je důležité zaměřit se na sebe, poctivě trénovat, hrát s 

nadšením a s dílčími postupnými kroky v taktice. Klíčem k úspěchu byl náš pobyt v soupeřově trestném kruhu. Zatímco 

Rača byla v našem za celé utkání čtyřikrát, my jsme u nich byli 29x. To je jeden z parametrů aktivity, který si musíme 

uchovat do všech utkání".  

V příštím kole v sobotu 12.9. přivítají oba litické extraligové celky týmy Pragy Praha. 

Ženy: 14.15 - Plzeň Litice - Praga Praha   Muži: 16.00 - Plzeň Litice - Praga Praha 

MNICHOVICE – LITICE  0:5/0:2/ 6.9. liga dorostenek 

Hrály: Duchková L., Pospíšilová, Linková, Kudrnová K., Rutová , Cislerová, Klementová, Průchová, Brejchová, Augustinová, 

Bystřická, Lhotáková 

Góly: Duchková L. 2, Kudrnová, Bystřická, Cislerová 

První zápas po dlouhé pauze ,ve kterém holky zaslouženě vyhrály. Holky hrály na celé hřiště na 11 hráček. První čtvrtina 

byla taková rozehřívací, o pauze jsme vyladili drobné detaily a hra se postupně zlepšovala. Po celý zápas holky 

dominovaly, Mnichovice se dostaly pouze k jedné střele na branku. Do dalších zápasů nutno zlepšit zakončení, jinak by byl 

rozdíl ve skóre výraznější. Nutné holky pochválit za snahu a aktivitu.    Uhlíř.  

LITICE A – PRESIDENT  0:1/0:0/ liga dorostenců 6.9- 

Dorostenci vstoupili do nové sezóny bohužel nejhorším možným způsobem. Přes skvělé nasazení a 
vytvoření mnoha šanci nám nebylo přáno. President z protiútoku proměnil, a my už jsme 
nedokázali odpovědět. Velká škoda i s ohledem na neproměnné rohy. Soupeře také podržel 
brankář. Máme do dalších zápasu na čem pracovat.             Bárta.  

  

SLAVIA PRAHA – LITICE B  13:0 dorostenecká liga 6.9. 

Hráli: Červený, Svoboda Matěj, Svoboda Vojta, Dudák, Gerlický, Malát, Valenta, Batík, Hofman Matěj 

 

Zápas byl od začátku v režii našeho soupeře, bohužel nás bylo pouze 9, takže bez střídání. Velký věkový rozdíl mezi 

hráči byl znatelný. Navíc Slavia bude patřit k favoritům celé soutěže. Musím ale všechny kluky pochválit za 

nasazení a bojovnost v celém zápase. Smutný pohled byl, když 5 minut před koncem zápasu byli všichni hráči 

v předklonu, totálně vyšťaveni.      Saša. 

LIGA ST.ŽÁKŮ  - LITICE 5.9. 
 
SESTAVA :Bílek, Svoboda V., Polanský, Spurný, Hofman L, Barcal V., Gerlický, Purkart, Lukeš, 
Houška, Královec LITICE A– SLAVIA PRAJA 2:0/0:0/ GÓLY :Královec, Gerlický LITICE A-KBELY 
13:0/6:1/ GÓLY :Spurný 3x,Hofman M. 2x,Gerlický 2x,Královec, Barcal, Purkart Kluci sehráli 
první mistrák nové sezóny ,a bylo se na co dívat. První zápas se Slávií byla vyrovnaná bitva 
se šancemi na obou stranách. Kluci proměnili dvě šance a zaslouženě brali výhru. Druhý zápas 
byl jednoznačně v naší režii. Šance za šancí a výsledek byla jednoznačná výhra. Musím kluky 
pochválit za předvedenou hru.   VRKY a KUZMA.  
 
LIGA ST.ŽÁKŮ    - MNICHOVICE 5.9.  

LITICE B – KADAŇ 0:5      LITICE B – MNICHOVICE 0:16 

Hráli: Jan Kordík ml - gólman, Zdeněk Rut, Vojtěch Šimek, Filip Zimla, Ondřej Veselý, Miroslav Březina, Karolína 

Sladovníková, Anna Vávrová, Adéla Štědronská, Daniela Brejchová, Lukáš Zahrádka      Marek. 

KEMP V LITICÍCH 
 
Od středy 26. až do pátku 28. srpna se uskutečnil kemp pro naše malé nadějné přípravkáře a  
 
 



 
mladší žáky. Na kempu se vystřídalo přibližně 20 dětí. Děti si každý den užily spoustu aktivit 
jak hokejových tak i dalších. A podle reakcí rodičů, každý den doma zalehly do hajan bez 
jakýchkoliv protestů.    Ladža, Kondry, Adámo. 
 
 
Nejbližší akce: 
SO 12.9. 16.00 LITICE A – PRAGA extraliga mužů,14.00 LITICE – PRAGA extraliga žen,st.žáci A na 
Slavii,béčko s Kadaní, benjamínci v 9 v Liticích,veteráni v Rakovníku,SÁVA CUP 
NE 13.9. 17.45 1.liga mužů Litice B Bolevec,dorci A Hradec,B v 16 doma s Hostivaří,dorky na 
Pragovce,ml.žáci A v 9 v Liticích,béčko v Hradci v 10, přípravka v Kadan


