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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 - Praga Praha 8:1 (3:1) – 12.9. 

Góly: Koryťák 4, Bárta 3 a Gerlický 

Hráli: Nečas, Skála, Čech, Benda, Šesták, Hes, Nocar, Bystřický, Uhlíř, Koryťák, Čvančara, Kačírek, Polívka, 
Gerlický, Sochor, Bárta 

      V druhém utkání Extraligy pozemního hokeje domácí plzeňský tým opět rozdával góly do sítě soupeřů. 
Výrazně se zapsal litický Jakub Koryťák vstřelením čtyř branek. Sám k tomu dodává: " Zápas začal pod naší 
taktovkou a hned v úvodu jsme se ujali vedení po akci po zadní lajně. Soupeř srovnal z ojedinělého útoku a 
začínalo se od začátku. My jsme hru však kontrolovali a postupně navyšovali až na konečný výsledek. Soupeř 
byl však i přes vysoký rozdíl ve skóre stále velmi nepříjemný, dohrával osobní souboje, které vždy bolely. 
Povinnost jsme splnili a hlavně se nikdo nezranil".         Právě první gól vstřelil litický Bárta po velmi pěkné a 
sebevědomé akci hned ve druhé minutě. Přes vyrovnání a poměrně dost nepřesností na litických hokejkách se 
postupně domácí dostávali do tempa a ještě do poločasu dokázali skóre zvýšit na 3:1. V druhé půli byl již jen 
jeden celek na hřišti, který držel míček. Praga se uchylovala k tvrdé hře, domácí především 
prostřednictvím záložní řady, vířili a předvedli několik zajímavých kombinací. Škoda jen, že fauly a následné 
výlevy hostujícího celku brzdily tempo utkání. Litice tak udělaly další povinný krok, bohužel je však 
zatím žádný soupeř ještě více neprověřil. "Už abychom hráli proti týmům, které očekáváme v play off, tedy 
Slavii, Rakovníku nebo Bohemce. Tyhle zápasy s týmy ze spodku jsou pro nás v našem současném rozpoložení 
nic neříkající", dodává litický kouč Tomáš Levý. 

 
 



 

Extraliga ženy : Plzeň Litice - Praga Praha 1:5 (0:1)- 12.9. 

Gól: Duchková 

Hrály: Kožíšková, Vyletová, Tušlová, Jelenová, Duchková, Průchová, Dolívková, Lhotáková, Augustinová, Císlerová, 

Kudrnová, Bystřická, Pospíšilová, Wittmannová a Linková 

Litické ženy odehrály úvodní kolo extraligy na domácím hřišti, čekal je silný soupeře Pragy Praha. Přes očekávání byl zápas 

v prvním poločase velmi vyrovnaný, více šancí bylo spíše na plzeňských hokejkách. Nicméně po ojedinělé akci soupeř 

zahrával trestný roh, ze kterého vstřelil branku. Druhý poločas začal tak, jak první skončil. Postupem času soupeř začal 

stupňovat svoje tempo a ve druhém poločase litické ženy a dívky přehrával a nakonec zaslouženě zvítězil. Domácím se 

povedlo jen výsledek korigovat povedenou akcí Duchkové.         L.Nocar 

 
BOLEVEC – LITICE B  4:5/2:1/ 1.liga 13.9. 
hráno v Liticích 
góly Litic : Gerlický 2x, Kudič 2x, Dolejš. 
  
První letošní zápas ( a byl opravdu první letošní ) jsme s plzeňským rivalem začali aktivně, 
jenže posila z áčka E.Gerlický dvě tutovky zahodil a rovněž neproměnil penaltu. Možná i proto 
byl poločasový výsledek 2:1 ve prospěch soupeře. Ze strany protivníka nám zatápěla především 
čtveřice středových a útočících hráčů, z nichž jsou někteří i v reprezentaci ,a ti také byli u 
všech branek Bolevce. Nám se ovšem probudil střelec Gerlický a na zadní tyči tečující Kudlič, 
kteří po pěkných akcí otočili výsledek zápasu v náš prospěch. Soupeř se rval o remízu ze všech 
sil, ovšem náš zkušený tým, tentokráte bez dorostenců, kteří hráli svůj zápas v Hradci, náskok 
udržel.Sestava : Vokurka,Soukup,Strejc,Kudlič,Dvořák,Brada,Kordík,Dolejš,Vychron,Čvančara 
ml.,Levý,Míka,Gerlický.    Jenda. 
  
 
PRAGA – LITICE 2:3/1:1// liga dorostenek 13.9. 

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

Lhotáková 

Góly: Duchková L. 2, Bystřická 

Ve druhém kole nás potkal velmi kvalitní soupeř a tím byla Pragovka. Celý zápas holky tahaly spíše za kratší konec. Bylo 

vidět, že holky jsou po včerejším utkání žen, kde hrálo 9 z 11 dorostenek, dost utahaný. Další daní bylo to, že holek bylo 

přesně na hru a nemohly vystřídat. Pragovka daleko lépe držela balonek, ale co se týče šancí, na ně byla hra víceméně 

vyrovnaná. Rozhodly rohy, ve kterých si holky počínaly velmi dobře a přibližně z 6 rohů 3 proměnily. Do dalších zápasů 

nutné zlepšit rozehrávku a výběr strany po které se bude útočit. Chtěl bych holky pochválit za odmakaný výkon ve druhé 

půli.            Adámo. 

Starší žáci na Slavii 12.9. 
SESTAVA :Bílek, Spurný, Gerlický, Svoboda, Purkart, Hofman M., Polanský, Houška, Královec  
  
LITICE – MNICHOVICE B 11:0/5:0/ 
GÓLY :Královec 5x,Houška 2x,Purkart 2x,Hofman M., Gerlický  
LITICE – SLAVIA 7:0/3:0/ 

GÓLY :Houška 3x,Královec 2x,,Purkart, Hofman M Kluci odehráli obě utkání v okleštěné sestavě 
bez střídání. S Mnichovicema to bylo utkání o "výsledek", ale přesto makali a nevypustili to. 
Druhý zápas byl o první místo v tabulce. Kluci v poměrně teplém počasí předvedli nejlepší hru, 
co jsem viděl za posledních pár let! Takticky, herně, pozičně neudělali za celý zápas jedinou 
zásadní chybu! Opravdu parádní kolektivní výkon! Díky VRKY a MÁRA  
 

Mladší žáci v Hradci 13.9.   Litice B- Slavia 1:15 . gól Hurdzan  Litice B – Bolevec 0:3 

 



 

Hráli: Hacker, Laštovička, Hurdzan, Porner, Houdek, Polák, Vavřina, Špalek 

Přes prohry, které nás i nadále čekají chválím kluky za výkon. Hlavně Matyáše Hackera v bráně! Příští týden si zachytá 

ještě více, neb hrajeme s ještě silnějšími týmy. Musíme vydržet až do rozdělení skupin, kdy se budeme potkávat se 

snadnějšími soupeři.           Kroupa. 

Mladší žáci A zahájili sezónu ve své kvalifikační skupině jednou výhrou a jednou porážkou.  

Litice - Bohemians Praha 5:2 (3:1)  Góly: Míka Š. 3x, Burda M., Čása D. 

Na domácím hřišti jsme se v prvním zápase utkali s týmem Bohemians.  

Začátek byl z obou stran opatrný. S přibývajícím časem začala narůstat naše převaha. Po 10 minutách se nám podařilo 

vstřelit první gól a pak už Bohemka tahala za kratší provaz.  

Zápas, ve kterém se nám dařilo ve hře jeden na jednoho a ve kterém jsme se uměli střelecky prosadit.  

Litice A - Jičín 2:5 (2:3)  Góly: Burda M., Míka Š.  

Jičín nás překvapil kvalitou některých svých hráčů, resp. jejich fyzickou vyspělostí. Ta se projevila ve druhém poločase, kdy 

hosté zápas rozhodli dvěma góly. Byli jsme slabší v soubojích a potřebovali jsme přenášet hru delšími přihrávkami, což se 

nám nedařilo.  

Hráli: M. Smeták, E. Šrachtová, K. Daňsová, S. Bartoňová, D. Šesták, Š. Míka, D. Čása, M. Burda  - trenér Šesták 

Přípravka v Kadani 13.9. 

Všechny naše tři týmy odehrály povedený turnaj a pochvalu zaslouží zejména nováčci v dresu přípravky, pro které to byl 

první turnaj za přípravku po příchodu z benjamínků. 

Mužstva hrála ve složení: 

Litice Žlutí: Doležal, Liška, Obermajer, Bradová, Soukup, Kovařík 

Litice Modří: Polanský, Daňsová, Česák, Kroupa, Bartoňová, Kokoška 

Litice Červení: Doležal / Polanský, Kuncl, Brada, Strejc D., Strejc O., Hvízdalová, Klementová 

Výsledky ve skupině: Litice Žlutí - Litice Modří        5:2        (Soukup 3, Obermajer, Kovařík - Kroupa 2) 

Litice Žlutí - Bohemians        3:0        (Soukup 2, Obermajer) 

Litice Červení - Kadaň            6:0        (Strejc O. 3, Strejc D., Brada, Klementová) 

Litice Modří- Rakovník           3:2        (Kokoška 3) 

Litice Červení - Hostivař        0:7 

Litice Modří- Bohemians       8:1        (Česák 3, Kokoška 3, Vaňsová, Kroupa) 

Litice Červení - Rakovník       3:6        (Brada 2, Strejc D.) 

Litice Žlutí - Rakovník             4:2        (Soukup 3, Kovařík) 

O umístění: 

Litice Červení - Rakovník Černí      1:5        (Strejc D.) 

 



 

Litice Modří- Rakovník Žlutí             3:1       (Bartoňová, Kokoška, Kroupa) 

Litice Žlutí- Hostivař                           0:3       

Umístění:  1. Hostivař, 2. Litice Žlutí, 3. Litice Modří, 6. Litice Červení 

Veteráni v Rakovníku 12.9. 

Litice - Kadaň 4:0 Hofman, Nocar 2x, Vychron 

Litice - Praga 1:3 Vozár  

Litice- President 0:5 

Litice - Brno 0:2 

o . 7.místo 

Litice - Rakovnik 2:3 Nocar, Hofman  

Celkové 8. místo  

Sestava: Kordík, Vychron, Královec, Nocar, Opava, Hofman , Hofrichter, Vozár, Míka. Coach,masér, kustod, psycholog: 

Benda 

 

Nejbližší akce:  

SO 19.9. mužiA  a ženyna Hostivaři,muži B v Kadani,st.žáci A ve Kbelích,B doma v 9.00 

NE20.9.Dky se Slavií  v 14.15,Dci se Slavií v 16,ml.žáci Mnichovicích, B na Slavii a přípravka v Rakovní


