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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 
 

 
 

Ve středu 14.10. zemřel po delší nemoci zakládající člen 
oddílu a čestný člen oddílu pozemního hokeje                

TJ Plzeň-Litice pan Štefan Belica. Čest jeho památce! 

 

  

Plzeň Litice - Slavia Hradec Králové 1:1 (0:0) – extraliga žen 10.10. 

Góly: Klára Průchová 

Hrály: Bystřická, Duchková, Kudrnová, Linková, Pospíšilová, Dolívková, Tušlová, Rutová, Jelenová, Průchová, Vyletová, 

Kožíšková, Wittmanová, Augustinová 

Litické ženy sehrály své pravděpodobně poslední utkání podzimní sezóny před vládou vyhlášenými opatřeními. A to velmi 

dobře. Po  většinu utkání dominovaly, ovládaly hru, ale na zataženou obranu zkušenějších soupeřek to často nestačilo. 

Přesto oku diváka by, kdyby se mohl na zápas dívat, tento domácí herní přístup lahodil. Hradecké soupeřky se uchylovaly k 

dlouhým balonům na domácí polovinu, ze kterých občas hrozily. Jednu ze svých hrozeb přetavily do gólového vyjádření, 

když se v 41. minutě trefila Eva Ostatnická. Takřka v závěsu však domácí děvčata prolomila své útočné zakletí a po centru 



Tušlové skórovala Klára Průchová. Očekávané vítězství domácího týmu však nepřicházelo. Přes tlak v poslední čtvrtině 

skóre zůstalo zachováno a plzeňský dívčí tým si připsal do tabulky první bod. Velká škoda je současného přerušení soutěží, 

litická děvčata s věkovým průměrem do dvaceti let dokáží držet krok s každým soupeřem, jen nedostatek zkušeností a 

herního sebevědomí je brzdí v lepších výsledcích.        Lukáš. 

LITICE B – PRESIDENT  4:1/2:0/ 1.liga mužů 10.10 

Tesně před přerušením soutěže z důvodu vládního nařízení se vedoucí tým druhé nejvyšší soutěže, tedy naše béčko, utkal 

s pražským soupeřem na domácím poli. První rozehra, ještě za světla, byla v 17.45 a dohrávalo se za úplné tmy, což 

některým hráčům činilo potíže a soupeř rovněž toto "neoptimální osvětlení" nechal zapsat jako výtku do zápisu. To ovšem 

neměnilo nic na tom, že se nám zápas povedl a soupeři jsme vůbec nedali "čichnout". Po dorážce rohu R.Sochora a 

bekendové střele D.Vychrona jsme v poločase vedli 2:0. Ve třetí čtvrtině jsme si sice dlouho o gól koledovli naší vlažnou 

hrou a ten také přišel. Naštěstí za pár minut zvýšil J.Dolejš na 3:1 opět po dorážce rohu a na 4:1 upravil z brejku F.Polívka. 

sestava : Skála,Strejc,Brada,Hošek,Soukup,Hes,Vychron,Kordík,Dolejš,Heger,Koryťák T,Kudlič,Nicklas,Sochor R.,Polívka.               

Jenda. 

 

STARŠÍ ŽÁCI B V KADANI 10.10. 

Dne 10.10.2020 jsme odehráli první zápas skupiny o umístění v Kadani. 

Na zápas jsme odjeli s 12 hráči (3 hráči na střídání), za což všem děkuji. 

Bohužel jsme zaspali v první poločase, který jsme prohráli 3:0. Nicméně do druhé půle mi přišlo, že nastoupil úplně jiný 

tým, který chtěl vyhrát!! 

Kadaň se najednou nemohla dostat přes naši zálohu a my jsme více hráli v kruhu soupeře. Odměnou byly první dva góly 

v sezóně. Pokud v příštím zápase budeme hrát tak jako v druhé půlce s Kadaní, přivezeme určitě první body. Ještě jednou 

všem děkuji! 

Kadaň – Litice B            5:2 (3:0) 

Góly: V. Šimek, M. Březina 

Hráli: Jan Kordík ml. - gólman, Miroslav Březina, Adéla Štědronská, Daniela Brejchová, Aneta Žítková, Karolína 

Sladovníková,  Antonín Reischig, David Nágr, Lukáš Zahrádka, Jakub Fiala, Ondřej Veselý, Vojtěch Šimek     Marek. 

 

5. kolo dorostenecké ligy   11.10. 

Litice A – Bohemians  7:3 

Jakub Homolka 4, Jakub Hofman, Filip Kačírek, Vojta Kilián 

Hráli: Jirka Červený, Matěj Bílek, Jakub Hofman, Kryštof Šesták, Max Batík, Filip Kačírek, Tomáš Dudák, David Valenta, 

Patrik Beran, Jakub Homolka, Vojta Kilián, Michal Tomášek, Lukáš Barcal, Šimon Levý, Tomáš Valenta, Matěj Svoboda, 

Pepa Loffler 

Ve pátém kole dorostenecké ligy nastoupili naši kluci proti týmu Bohemians. Zápas byl zprvu v naší režii a kluci makali. 

Vytvořili jsme si náskok 3:0, ale bohužel ke konci poločasu se podařilo soupeři dvěma slepenými góly přiblížit na dostřel. 

Naštěstí kluci pokračovali ve stejném nasazení a postupně přidávali další góly. Musím opravdu všechny pochválit za 

nasazení po celý zápas a také za to, že se nenechali soupeřem vyprovokovat. Protože pokřikování hráčů Bohemians, jak na 

naše kluky, tak na rozhodčí, k tomu celkem dost agresivní hra, byla už celkem za hranou.   Saša. 

 

 



DOROSTENKY V LITICÍCH 11.10. 

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

Lhotáková, Veselá, Klementová 

 

LITICE – BOHEMIANS 2:1/0:0/ 

Góly: Průchová 2 

V pátém kole jsme se utkali s Bohemians. Po celý zápas jsme hru kontrolovali, ale díky malému důrazu v kruhu se nám 

nedařilo velmi dlouho skórovat. To se nakonec povedlo z rohu. Bohemians dorovnaly pár minut před koncem, ale o naší 

výhře rozhodla svým chtíčem za vítězstvím a svou bojovností kapitánka Průchová. Chtěl bych holky velmi pochválit za 

obrovské zlepšení v rozehrávce, v útočení po stranách v odehrané části sezóny. V těchto aspektech hry patříme v soutěži 

k nejlepším. Co nám chybí a chybí to i ženské složce je přechod v útočné čtvrtině do kruhu a následné zakončení. Na tom 

je velice nutné zapracovat. Potřeba zaměřit se na hru jedna na jednu, 3D skills (kličky do vzduchu – ty u nás téměř 

neexistují), důrazné zakončení a důraz v předbrankovém prostoru, odkud padá největší množství gólů.        Uhlíř. 

Mladší záci A ve Kbelích 11.10. 

Mladší žáci nakonec postoupili ze skupiny, ale neměli to ve svých rukách. Prohráli totiž s Mnichovicemi v prvním zápase 

8:3. Po 8mi minutách jsme prohrávali již 3:0 a neměli proti soupeři šanci ani v rychlosti, ani bojovnosti. Ve druhé půli 

soupeř polevil, a proto jsme se mu vyrovnali, začali jej přehrávat a dávat góly. Mnichovice z pouze deseti střel na bránu 

dali 8 gólů, i přesto vyhráli zaslouženě. 

Z nás se stali diváci a fandili jsme Mnichovicím proti Jičínu. Jičín vedl 2:0, po vyrovnání pak znovu 3:2. Mnichovicím 

vyloučili hráče a nám bylo smutno, protože ani remíza by nám k postupu nestačila. V tom je však krása dětského hokeje, 

že během 3 minut je všechno jinak. Tři minuty před koncem 3:3 a minutu před koncem zaslouženě 4:3. Největší radost 

jsme měli ale my. Děti z postupu a trenér ze sledování spontánního prožitku dětí s radostným koncem! Díky tomu 

výsledku jsme věděli, že pokud vyhrajeme poslední zápas, tak jsme postoupili ze druhého místa.  

Kbely B vzdorovaly, ale vyhráli jsme povinně 10:1 a naplno si vychutnali týmovou-kamarádskou sportovní radost! Sárka 

navíc konečně vstřelila svůj první gól! 

Počítáme, že v nadstavbě asi budeme prohrávat, ale myslím, že postup byl zasloužený. Dokonce se nám dostalo ocenění, 

že jsme hráli ve skupině nejhezčí hokej. Ostatní týmy mají 2-3 hráče, kteří jsou již rychlostně a silově jinde, ti pak táhnou 

týmy výsledkově. To nám chybí. Máme jako jediní holky, tři šikovné, ale nemají to ve hře jednoduché. Musíme celkově 

zesílit a přidat na rychlosti, abychom lepším týmům pak jejich um trochu pocuchali.  

Držím dětem palce, ať sportují stále jako doposud s radostí a naplno a na jaře pak mohou být jejich výkony proti soupeři 

překvapivé. Uvidíme. 

Mnichovice - Litice Modří 8:3 (4:1)  Góly: Míka Š. 2x, Čása 

Kbely B - Litice Modří 1:10 (0:4)  Góly: Míka Š. 3x, Šesták D. 2x, Čása 2x, Bartoňová, Burda, Šrachtová 

Hráli: Smeták - Šesták, Míka, Šrachtová, Daňsová, Bartoňová, Čása, Burda                       Míka. 

Mladší  žáci B v Liticích 11.10. 

Poslední dva zápasy kvalifikační skupiny se výsledkem příliš nelišily od předchozích, přesto nevěšíme hlavy. 

Litice B - Slavia Hradec  0:21 (0:11)   Litice B - Kbely  0:11 (0:7) 

Po rozdělení týmů podle výkonnosti, které teď bude následovat, budeme dál bojovat o první výhru! 

Hráli: M. Hacker, J. Laštovička, M. Vavřina, T. Polák, T. Špalek, M. Houdek, J. Hurdzan, L. Pörner   Trenér L. Šesták 

 



Poslední turnaj před nařízenou přestávku se konal v Mnichovicích. Z důvodu omezení počtu týmů 
jsme byli zařazeni do odpolední skupiny 6 mužstev a hrálo se systémem každý s každým. Zápasy byly 
opět velmi vyrovnané, stejně jako ve všech dosavadních letošních turnajích. 
Mužstva hrála ve složení: 
Litice Žlutí: Herzog, Strejc O., Soukup, Strejc D, Bartoňová, Daňsová, Reiser 
Litice Modří: Kroupa, Hvízdalová, Klementová, Vaňkát, Česák, Polanský, Burda  
Litice Červení: Kroupa / Herzog, Rajchlová , Lukavská, Doležal, Kovařík, Liška 
 
Výsledky: 
Litice Žlutí - Litice Červení                      5:3    (Soukup 4, Strejc O. – Lukavská, Doležal, Kovařík)             
Litice Modří - Kadaň                   4:0   (Polanský 2, Burda, Česák) 
Litice Modří – Litice Červení    5:2      (Polanský 3, Česák 2 – Doležal 2) 
Litice Modří – Mnichovice     1:3      (Česák) 
Litice Žlutí – Hradec Králové                 3:4     (Soukup 2, Strejc O.) 
Litice Červení  - Mnichovice  0:1      
Litice Žlutí – Kadaň                   6:2     (Strejc D.3, Soukup 2, Strejc O. ) 
Litice Modří - Hradec Králové                2:2    (Polanský 2,) 
Litice Červení - Kadaň                            6:0 (Kovařík 3, Lukavská, Rajchlová, Doležal) 
Litice Žlutí – Mnichovice   1:2 (Soukup) 
Litice Modří - Litice Žlutí   3:1 (Polanský 2, Česák - Strejc O.) 
Litice Červení – Hradec Králové             2:2   
 
 
Pořadí: 
1. Mnichovice 
2.-3. Litice Modří, Hradec Králové 
4. Litice Žlutí 
5. Litice Červení 
6. Kadaň                                                      L.Kroupa



 


