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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 - Slavia Praha 1:2 (1:0) – 26.9. 

Gól: Reinhard Nicklas 

Zelená karta: Kondrát, Koryťák   Žlutá karta: Bárta 

Trestné rohy: 11:2  Diváci: 93 

Hráli: Nečas, Skála, Čech, Benda, Hes, Hofman, Kondrát, Nocar, Bystřický, Koryťák J., Uhlíř, Čvančara, Nicklas, Sochor 

O., Gerlický a Bárta 

     Přestřílet soupeře 21:8 a stejně utkání nevyhrát i to se v pozemním hokeji může stát. Souboj dvou favoritů 

soutěže začal velmi hekticky. Domácí okamžitě po úvodním hvizdu začali napadat slávistickou obranu, hosté měli 

problémy se zakládáním útoků. K těm se dostávali především díky nepřesnostem domácích při přechodu do útočné 

čtvrtiny hřiště. Tlak plzeňského týmu byl korunován akrobatickým gólem z hokejky domácího kapitána Adama Uhlíře. 

Bohužel rozhodčí Korbel jej neuznal k údivu hlavně domácích a i poměrně početně obsazeného hlediště. 

     Naštěstí pro ně vzápětí skóroval z trestného rohu Nicklas. Taženou střelou pod břevno slávistické branky měl 

odšpunovat plzeňskou gólovou veselici. Jenže se tak nestalo. O chvilku později Uhlíř neproměnil penaltu a v myslích 

všech jakoby začalo probíhat, kdy ten další gól přijde: " Z kluků čišela obrovská síla, bylo jich plné hřiště. Jenže možná 

to byl trochu svazující okamžik, přemíra chtění nám brala klid ve finálních situacích, které jsme poměrně lacino 

kazili", dodává domácí trenér Tomáš Levý. 

 



 

    Druhá půle byla již trochu vyrovnanější, ale stále se čekalo na druhý, uklidňující gól. Trhlina nastala několik minut 

před koncem třetí čtvrtiny. Plzeňský Bárta se nechal celkem zbytečně vyloučit, tím dal více jistoty na slávistické 

hokejky. Slavia zápas dokázala výsledkově přetočit na svoji stranu, když litičtí pohrdli několika přečísleními v 

posledních minutách. Domácí obránce Lukáš Nocar, mj. trenér litických žen přidává svoje pocity z utkání: " Velice 

mne mrzí, že jsme ze zápasu nedokázali vytěžit ani jeden bod. Celý zápas jsme byli herně lepší, Slávisty postrčilo k 

výhře naše vyloučení na deset minut. Navíc jsme měli na hokejkách další moře tutových šancí, dokonce i neuznaný 

gól , který by v moderním hokeji měl platit, neproměněnou penaltu a spoustu dalších. Ale i takové zápasy se dají 

prohrát. Nás může ale v hlavách těšit, že jsme zápas odjezdili nahoru dolů, a z toho se musíme odrazit pro další 

zápas".    Levý. 

Extraliga ženy  :Plzeň Litice - Slavia Praha 0:2 (0:1) – 26.9. 

Diváci: 45 

Sestava: Linková, Wittmannová, Jelenová, Vyletová, Tušlová, Kožíšková, Duchková, Dolívková, Průchová, Kudrnová, 

Bystřická, Lhotáková, Cislerová, Pospíšilová, Klementová, Augustinová 

Domácí trenér Lukáš Nocar popsal utkání žen: "Ženy odehrály zatím nejbojovnější utkání, proti obhájci titulu pražské 

Slavii. Musím říct, že se nám víc a víc daří hrát kombinační hokej. Zatím nás zpomalují individuální chyby v 

nahrávkách a příjmu balonku, ale je to základní stavební kámen, aby mohly hrát vyrovnané zápasy s kýmkoliv. A to se 

nám podařilo i se Slávií. Soupeřky sice již v 8.minutě skórovaly, ale jinak byla celý první poločas hra vyrovnaná. Ve 

třetí čtvrtině jsme tvořily sice nejvíce chyb a soupeř to potrestal druhým gólem, v poslední čtvrtině, ale holky 

předvedly velmi bojovný výkon a zápas odmakaly". Nutno dodat, že velkým handicapem plzeňského týmu je velmi 

nízký věkový průměr hráček, minimum zkušeností, které jej stále limitují.“ 

1.liga muži  :Plzeň Litice B - Slavia Praha B 7:3 (3:1) – 26.9. 

Góly: Sochor R. 3, Heger, Koryťák T., Kudlič a Kordík 

Diváci: 52 

Hráli: Vokurka, Brada, Levý, Strejc, Tomášek, Koryťák T., Vychron, Kordík, Kudlič, Kačírek, Šesták, Sochor R., Heger, 

Polívka  

Jasná výhra domácích nad velmi mladým týmem Slavie byla jen mírná záplata slávistické soboty v Liticích. Zaskvěl se 

brankovou pohotovostí domácí Radovan Sochor. 

RAKOVNÍK – LITICE 2:2 liga dorostenců 27.9. 
 
Sestava: Hofman, Šesták, Dudák, Svoboda, Valenta David, Valenta Tomáš, Kilián, Levý, 
Kačírek, Batík, Homolka, Tomášek, Beran, Bílek. 
Góly: Homolka 2x 
 
Dorostenci odehráli velmi pěkné utkání. Škoda několika dobrých neproměněných šanci. Tomuto 
utkání by slušela více remíza. Kluci konečně všichni makali na 100%, takže ze hřiště mohli 
odejít se vztyčenou hlavou.  
 
 
RAKOVNÍK – LITICE 1:1 liga dorostenek 27.9. 

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

Bystřická, Lhotáková, Nocarová, Klementová 

Litice - Rakovník 1:1 (1:0)   Góly: Klementová 

 

 



 

Ve čtvrtém kole jsme se utkali s Rakovníkem. První čtvrtina zápasu byla vyrovnaná. Od druhé čtvrtiny byla hra zcela 

pod naší kontrolou. Dost často jsme zamkli soupeře až do obranného kruhu. Soupeře jsme výrazně přestříleli, ale na 

výhru to bohužel nestačilo. Rád bych holky pochválil za týmový výkon, výborné přenášení hry a útočení po stranách 

místo středem, jak tomu bylo v minulých zápasech. Do dalších zápasů nutno zlepšit koncovku a rohy.      Uhlíř.  

 

51.BĚH OSVOBOZENÍ  - 23.9. 

Posílám výsledky včerejšího 51. ročníku Běhu osvobození. Moc děkuji všem ochotným dobrovolníkům, sešlo se nás 

přes dvacet. Trenéři oceňte, prosím, ty, kteří si šli zazávodit a dokonce si myslím, že by při příštím ročníku (duben) 

jsme měli celý klub pobláznit ještě víc. Zatím bych závodnickou účast ohodnotil trojkou ;-). 

Nicméně pořadatele - dobrovolníky ... to smekám! Tom. 

Kromě již zmíněných dobrovolníků pomohli Martin Dezort , starostka Litic Banka Kantová  a startér Ctibor 

Fojtíček.Celkem se na startu sešlo 143 závodníků,z toho přes 40 pozemkářů.Nejlepší z nich vybojovali bronzové 

medaile:Marek Houdek,Amálie Lukavská a Dominik Šesták.Hlavního závodu se zúčastnili Marek Hnát/NH- 10.místo 

/a Adam Uhlíř /PH – 7.místo/. 

  


