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Vážení přátelé pozemního hokeje
          Jakmile nastane adventní čas,pustí se má žena do pečení vánočního cukroví a já se vrh-
nu na dopsání oddílové kroniky od skončení loňské do skončení letošní podzimní sezóny.
Během psaní  znovu prožívám vzlety a pády,naděje a zklamání, které nám přinesl uplynulý 
rok jednotlivých družstvech.
           V mysli se mi stále míhají úvahy, zda to byl rok úspěšný nebo neúspěšný,asi tak, jako 
když zamilovaný trhá okvětní lístky kopretiny a ptá se: „Má mě ráda – nemá mě ráda? “ I já 
jsem ten zamilovaný, který se ptá:“Byl ten ročník 2013/2014 úspěšný?“
            Pokud bychom hodnotili rok podle „A“ týmu mužů, nebyl by výsledek nejpříjemněj-
ší: sestup z extraligy v hale, páté místo venku, po letech bez play off, nepodařený vstup do 
podzimu 2014 – to nikoho z nás jistě netěšilo. Ale každý chléb má dvě kůrky, každá věc rub 
a líc. Budeme – li chtít i na hlavním týmu našeho oddílu najít něco pozitivního, jistě něco 
najdeme. Především je to omlazení týmu, dále chuť valné většiny kluků na sobě pracovat a 
zlepšovat se. Tréninková morálka i přístup k utkáním se určitě zlepšily. I nový trenér Petr 
Bodnár je přínosem. Vrátil se Láďa Čech, snad opět začne i Petr Jurek. I to jsou pozitiva. 
Závěr podzimní sezóny ukázal, že tým má ambice opět bojovat o play off a o nejvyšší příčky 
v české extralize. A my jim v tom budeme fandit.
           A co ostatní družstva? Parádní atmosféra, až přetlak hráčů v „béčku“, oblíbené turnaje 
seniorů, slabší sestava než v posledních letech u dorostenců/ zde je třeba najít někoho, kdo 
by s dorostenci rád pracoval/. Ženy stále ještě nedokáží dokázat výsledkově to, že už je jich 
dost, že se herně lepší a že je „pozemák“ baví. O to větší radost máme z prvních úspěchů 
starších a zejména mladších žákyň. V těchto družstvech musíme nutně rozšířit své řady, aby 
byly úspěchy trvalejší. K nejúspěšnějším v historii našeho oddílu patří žáci. Ti mladší již 
počtvrté za sebou vybojovali titul Mistrů ČR, ti starší po letech také. Škoda, že ani mládež-
nické týmy nejsou stejně úspěšné také v hale. Přípravky a benjamínci – to je naše chlouba. 
Bojujeme na třech základnách: Lvíčata v Liticích, Myšpulíni na 11.ZŠ  a Dráčata na 2.ZŠ. 
Od podzimu všechny přípravky v Liticích/.Na otevřených turnajích okupují většinou me-
dailová místa.

           Kromě soutěží žije oddíl i dalšími akcemi. Není snad měsíc, ve kterém bychom se 
nudili, spíš nemůžeme najít termíny, abychom všechny tradiční akce zvládli. V prosinci 
„vánoční rozjímání“ v klubovně a vánoční pozemáček pro rodinné týmy, v lednu začínáme 
novoročním fotbálkem, únor a březen patří zimním soustředěním, v březnu navíc běháme 
Litickou míli a senioři hrají o „Plzeňský korbel“, v dubnu jsme si zopakovali oddílovou za-
bijačku se vším všudy, zaběhli jsme si také přespolní Běh osvobození, připravili herní kemp 
o velikonočních prázdninách. V květnu jsme organizovali tradiční VC Plzně pro mladší 
žactvo, přípravky a benjamínky, družili jsme se v Kolinci, opět jsme si zahráli na herním 
kempu v německém Bad Kreuznachu, spolu s hasiči a biatlonisty organizovali dětský den, 
v červnu zakončili sezónu vyhodnocením soutěže aktivity BOMBER pro žactvo a bitvou o 
zlatý poklad mezi piráty a námořníky pro dospělé. Červenec patří tradičné výletům na kole 
a vodáckému Bradley cupu,srpen zase letnímu soustředění a hernímu kempu. A v „Meliš-
ce“ nás bylo přes 100! V září byli starší žáci na turnaji ve Würtzburgu, u nás byl turnaj v 
malé kopané, v říjnu opět Litická míle a družba s Kolineckými, tentokrát u nás, v listopadu 
jsme si s dětmi vyšlápli na Radyni a organizovali turnaj v malé kopané O pohár předsedy 
TJ. Nelze pominout ani Ostřížkovu sedmdesátku v Poštorné.
20.března byli mezi nejlepšími sportovci Plzně za rok 2013 také naši mladší žáci.
          Několik našich hráčů „ochutnalo“ reprezentaci. V ČR U 16 si zahráli  Kasl, Matoušek 
a Homolka, v juniorce ČR  kapitán L.Nocar, Bárta, Benda a Uhlíř a v „A“ týmu ČR v 1.kole 
světového poháru L.Nocar, Benda a Uhlíř, který byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem 
tohoto turnaje.
         
Co myslíte, byl uplynulý rok úspěšný?

Mgr.Stanislav Benda 
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2.   Úvodní slovo
         Mgr. Stanislav Benda

4.   Obsah, sponzoři

6.   Výbor oddílu, strom trenérů

8.   Rozhovor
         Tereza Levá

10. Benjamínci, přípravka

12. Mladší žáci, žačky, starší žáci, žačky

14. Dorostenci, ženy, muži B

16. Muži A, reprezentace

18. Rozhovor
         Lukáš Nocar ml.

20. Nová umělá tráva

22. Zimní soustředění, AKCE pro rok 2015

24. Pozemkářské desatero, Buď i ty součástí

26. Tabulky

28. Fotoreportáž

              Ročenka oddílu pozemního hokeje
          TJ PLZEŇ - LITICE
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Strom trenérůVýbor oddílu

předseda oddílu
Michal Hofrichter

hospodářka
Tereza Levá

organizace sport
Martin Brada

vedoucí trenérů
Tomáš Levý

zahraniční kontakt
Lukáš Poustka

správce
Stanislav Benda

rozhodčí
Jan Dolejš

sport do 12-ti let
Zuzana Dvořáková

člen výboru
Richard Doležal

člen výboru
Václav Nocar

člen výboru
Jaroslav Vrkoč

člen výboru
Václav Čvančara

člen výboru
Jan Kordík

člen výboru
Michal Homolka

Benjamínci - 2.ZŠ
Straka, 

Doležalová V.,Tušlová

Benjamínci - Litice
Šmídová,

Doležalová K., Kordík
Benjamínci - 11.ZŠ

Šesták, Laier

Přípravka - 11.ZŠ
Levý, Rollinger

Přípravka - Litice
Homolka

Přípravka - 2.ZŠ
Straka, Kalvas, 

Doležalová,Tušlová

Mladší žáčky
Koryťáková, Kolínková

Starší žáci
Vrkoč, Hošek

Mladší žáci
Benda, Hoffman

Starší žačky
Dvořáková, Nocar L.

Ženy
Levý, DoležalDorost

Nečas

Dorostenky
Doležal

Muži B
Brada, Dolejš

Muži A
Bodnár, Soukup
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Rozhovor - Tereza Levá, hráčka ženského týmu a zároveň hospodářka oddílu
Jaká je tvá současná role ve výboru oddílu a šlape vše, jak sis představovala?
Již třetím rokem se v oddíle starám o finance, působím tedy jako hospodářka oddílu. Popravdě jsem netušila, co 
mě čeká:-) Nějaké zkušenosti s financemi jsem již měla, ale tím nemyslím jen chod domácnosti:-) Myslím,že vše 
funguje,k sobě samozřejmně výhrady mám. Vše dělám po večerech a přiznám se, že ne vždy mám sílu něco dělat.
Musím,však říci, že to dělám ráda. Před časem jsem působila jako trenérka dětí,tak teď mohu být oddílu zase jinak 
prospěšná.....

Ty jako první vidíš, zda je oddílový rozpočet nastaven reálně. Jak to prozatím vypadá, bude potřeba některé 
věci, např. výše příspěvků v dalších letech upravit?
Rozpočet nastavujeme ve třech lidech, máme představu kolik a za co se peníze utratí, na mě je, abych uhlídala 
částky a nepřekročili jsme plánovaný rozpočet který je cca 1.200.000,-. Nemusím zdůrazňovat, že větší „starost“ 
mi dělají peníze z města a od našich sponzorů. Město Plzeň nám každoročně přispívá, ale bohužel ne vždy stejnou 
částkou, se kterou počítáme. Dotace od města se pohybuje mezi 40.000,- až 70.000,-Kč. Tak je tomu i u sponzorů, 
no a to je pak trochu problém. Ke konci roku doufám, že po finanční stránce vyjdeme. Přeci jenom jsme velký od-
díl (hlavně hodně mládeže) a nerada bych zažila, nárazové příspěvky.Ty bohužel už jednou pro nedostatek financí 
musely být. Naštěstí ale máme stálé sponzory, kteří nás podporují, tato podpora je cca 200.000,-Kč ročně. Touto 
cestou bych jim ráda za náš oddíl chtěla opravdu moc poděkovat!

Každý oddíl je závislý na sponzorské podpoře. Proto je pak možné nakupovat dětské sportovní vybavení, 
nebo organizovat dětské turnaje. Funguje tato popdpora i u nás?
Toto téma jsem již zmínila v předešlé odpovědi, tato podpora částečně funguje, ale samozřejmně bez členských 
příspěvků cca 400.000,-Kč a dotací od města bychom jen ze sponzorských darů bohužel nepřežili ani čtvrtletí! 
Jsme malý sport, ne tak populární a mediálně propagovaný. Ale myslím si, že se už více dostáváme do podvědomí 
široké veřejnosti. Přesto Ti nikdo dnes nepřijde a neřekne: jste velký a úspěšný oddíl, staráte se o hodně dětí, dám 
vám peníze. Jelikož máme v každé kategorii hráčské zastoupení, je nejvíce nákladná doprava hráčů na zápasy, příp. 
turnaje. Samotná doprava tvoří přibližně třetinu našeho rozpočtu, tj.cca 400.000,-Kč. Například na dresy oddíl 
přispívá každému hráči polovinou z pořizovací ceny. Ale výjimku tvoří brankáři, kde jim oddíl kupuje do kate-
gorie st.ž.celé vybavení, jelikož je velmi nákladné. Od dorostu si brankáři kupují „jen“ brankářské kalhoty, vestu 
a helmu, ostatní vybavení kupuje oddíl. Pro představivost vám zde vyčíslím kolik takové vybavení přibližně stoji: 

děti do mladších žáků 10.000,-, u starších žáků 15.000,- a od 
dorostu 20.000,-. Nejsou to zrovna malé peníze.

Máš doma dvě malé děti. Přesto jsi stále aktivní při trénin-
cích i zápasech litických žen. Jde to vše skloubit?
Zvládám,ale samozřejmně bez podpory mojí rodiny by to 
nešlo. Přítel také hraje, takže někdy to u nás vypadá, tak, že 
se vracím nebo spíše běžím z tréninku a mezi dveřmi si mě-
níme službu o pečování dětí. Bývá to někdy náročná logisti-
ka:-) Nesmím opomenout moji maminku, která pohlídá děti, 
kdykoliv potřebujeme. Hraji asi od 7 let a musím říct,je to bá-
ječný pocit vědět, že patříš do takové bezvadné pozemkářské 
rodiny. Vlastně si uvědomuji, že když jsem nebyla na tréninku 
nebo na zápase,tak to bylo jedině v době, kdy jsem byla tě-
hotná, nebo po porodu:-) Pak jsem byla hrozně na holky a na 
hru natěšená. Možná by někteří potřebovali zažít,že nemůžou 
dělat to, co mají rádi, aby si toho vážili a užívali si to jako já. 

Musím podotknout, že PHje pro děvčata velmi pěkný kolektivní sport. Technický a v ženském podání překva-
pivě koukatelný. Váš tým musel být doplněn velmi mladými hráčkami. Podařilo se to? 
Také jsem slyšela, že máme hrozně hezké sukýnky:-)) Ne, vážně, hraji hokej dost dlouho a stále mě velmi baví. To 
hraní s hokejkou a míčkem, je pro mě stále atraktivní při sledování zápasů. Bohužel pro laika asi dost těžká pravi-
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dla, ale když si je odmyslí... Máš pravdu, máme v týmu hodně mladých hráček a musím podotknout, většina je 
dost šikovná. Já osobně jsem za ně ráda a myslím,že mluvím za všechny zkušenější hráčky. Každý tým potřebuje 
novou mladou krev a nás zkušenější to zase nutí k lepšímu výkonu, nebo se alespoň o to snažíme:-)

Jak se týmu v soutěžích daří?
Doposud jsme hrály, že nás to baví a jdeme si zaběhat. Za každého trenéra jsme se všechny nebo většina snažily, 
ale nějak to nebylo úplně ono, jednou  nahoru a pak dolů.Vlastně jsme spíše prohrávaly,ale útěcha, hele děvčata 
bylo to dobrý...časem nestačí, alespoň mně ne. Také chceš jít ze hřiště s pocitem:ježišmarjá my jsme jim namle-
ly:-). Nyní mám pocit, že to bude lepší a byla bych za to ze srdce opravdu ráda.Od jara máme nové trenérské 
duo,Ríšu a Tomáše,chlapi to vzali z jiné strany, hlavně upřednostňují více taktiku.

Máte nějaké herní cíle a přání pro další soutěžní roky?
Stačí častěji vyhrávat, začít mít pocit, že opravdu hrajeme a diváci se přišli podívat na hru a nejen na naše sukýn-

ky. Ono to jde ruku v ruce, s častějším 
vyhráváním se zvedne sebevědomí a 
větší chuť na hru a oboje je pro výhru 
třeba. No a když se nevyhraje, nehrou-
tit se z toho a mít bezvadný pocit, že 
jsme byly spolu při sportu a bylo nám 
fajn. A dál? To se uvidí, do začátku 
mi to osobně bude stačit, zeptej se mě 
příště. 

Přijde mi, že ženské spolu umí drbat 
bez rozdílu věku a nálady. O to horší 
to pak musí být při herních součin-
nostech. Funguje to u Vás?
Funguje, rozumíme si, nacházíme 
vždy společnou řeč. I přesto, že jsme 
věkově nesourodý tým, nám to klape. 

Ještě jsem nezažila nějaké hádky či velké rozepře. Naopak, jsem ráda, že tak velká skupina ženských se dobře 
domluví i pobaví. Ale při hře bychom potřebovaly spolu více komunikovat, na tom budeme muset zapracovat.

Velmi také přispíváte k mimosportovnímu oddílovému životu. Jednak si vychováváte své nástupkyně, ale hlavně orga-
nizujete oddílové oslavy, vč. každoroční největší oslavy při zakopání hokejky. Jak taková příprava probíhá?
Ano, jsem ráda, že holky se angažují v trénování mládeže. A troufám si říci, že až půlka hráček působí jako trenérky. Ně-
které trénují děti už léta, některé začaly nedávno. Chodit pravidelně na tréninky dětí, a pak když zrovna nemají svůj zápas, 
jedou s dětmi na turnaj, je opravdu obdivuhodné. Mám velkou radost, že po dlouhé době se začalo dařit i dívčí složce. Co 
pamatuji, tak děvčat jsme měly vždy málo a hrály o nižší příčky. V současné době děvčat ve věku přípravky a mladších 
žákyň je přibližně 17. Děvčatům se daří i herně, myslím, že jsou na 
2.příčce v tabulce! Držím jim palce, aby je hra bavila a nacházely ve 
sportu jako takovém stálé uspokojení.
Příprava akcí probíhá vždy dost podobně, většinou po tréninku u dob-
rého moku:-) si sedneme a vymýšlíme jednu věc za druhou a pak to 
vytřídíme, rozdělíme úkoly a je to:-)
Většinou se o to stará stejná sestava holek a podle času se někdo při-
dává. Každopádně doufáme, že na výsledku je vidět, že nás to baví. 
Holky díky!   

Přeji tobě i tvým spoluhráčkám další týmové úspěchy a děkuji za 
rozhovor....
Také děkuji za rozhovor, přeji všem hráčkám a hráčům hlavně hodně 
zdraví. A samozřejmě, aby nám to ještě dlouho spolu běhalo. Našim 
příznivcům přeji, aby se jim náš sport stále líbil a chodili nás i nadále 
podporovat na hřiště.



Přípravka
V litické přípravce se vytvořila výborná a sehraná parta. Když tito hráči odehráli v kategorii přípravek první sezónu 
(2011/2012), nepodařilo se jim na turnajích získat ani jednu medaili.  Tenkrát jsme jim s Alešem dali medaile „od tre-
nérů“ za „nadšení a vytrvalost“, protože si je všichni za svoji poctivost opravdu zasloužili. A také jsme jim slíbili, že když 
vytrvají, medaile z turnajů také přijdou. A to se skutečně o 2 roky později splnilo. Během podzimu a jara 2013/2014 tato 
parta vyhrála, co se dalo a pro její přístup ke sportu ji byla radost trénovat.  Jedním z nějvětších zážitků bylo vítězství na 
Velké ceně Prahy, kde zlaté medaile vybojovali v nekonečném celodenním turnaji v konkurenci 14 týmů z celé republiky.
Když jsem před prázdninami přemýšlel o tom co dál, cítil jsem, že je potřeba změna, nějaké oživení našeho úzkého 9 
členného týmu, aby se hráči mohli dále rozvíjet a vstřebávat nové podněty.  Tou dobou přišel Tomáš Levý s myšlenkou 
společné přípravky s Myšpulíny i se Schwarzovkou a to bylo přesně ono!  Nyní tedy trénujeme všichni společně a je skvělé 
sledovat tuto nadšenou, různorodou partu přípravkářů, jak se rozvíjí a roste herně i v kamarádství. Ale více o tom až za 

rok… 

Benjamínci „Dráčata“
Oddílový nejmladší školní kroužek na 2.ZŠ v Plzni pokračuje i v dalším roce. V sezoně 2013/2014 se tým ze 2.ZŠ, na-
zývaný Dráčata, zúčastnil řady turnajů. Mimo jiné i III. celorepublikového turnaje školních kroužků. Po soustředění v 
Melchiorce přešlo několik dětí rovnou do litické přípravky, kde se účastní více turnajů a absolvují už náročnější trénin-
ky. Ti, co zůstali v kroužku Dráčat, spadají především do kategorie benjamínků. Do sezony 2014/2015 nás přešlo méně 
než loni, hlavně z důvodu přechodu přípravkářů do Litic, nicméně i tak kroužek nadále pokračuje. Během ukázky 
PH ve škole jsme zaujali další nové děti a v listopadu, stejně jako Myšpulíni, jsme se zúčastnili již IV. celorepulikového 
turnaje školních kroužků. 
Od této sezony jsme změnili systém fungování školních kroužků. Jde nám především o získání dalších sportovních 
nadšenců, kterým pozemák představíme a v případě, že jim již kroužek stačit nebude a budou chtít více hrát a hokeji 
se věnovat, nabídneme jim tréninky rovnou v Liticích.

Benjamínci „Myšpulíni“
Kroužek pozemního hokeje při 11. ZŠ v Plzni v letošním 
roce opět pokračoval ve své činnosti. Jeho dlouhodobým 
cílem je dávat dětem na prvním stupni základní školy mož-
nost pravidelného sportování, tím rozvíjet jejich fyzické 
předpoklady, a přitom jim ukazovat a vysvětlovat základy 
pozemního hokeje.11. ZŠ má pro tento účel dobré zázemí, 
vedle venkovního hřiště s umělým povrchem využíváme v 
zimních měsících dostatečně velkou školní tělocvičnu. 
Během školního roku probíhají 2x týdně tréninky a děti, kte-
ré postupně během prvních tréninků pochytí základy hry, se 
poté účastní turnajů. Ty probíhají několikrát do roka, konají 
se většinou v Plzni a v našem mateřském areálu v Liticích.
V tomto roce nás po jarní části a tradičním letním soustře-
dění nejvíce překvapil počet nováčků, kteří se začátkem 
nového školního roku přihlásili o uvolněná místa po těch 
borcích, kteří už poskočili do vyšší kategorie. V prvních 
třech zářijových týdnech totiž přibylo rekordních osmnáct 
nováčků!
Sportovním „vrcholem roku“ pak pro nás letos byla účast na 
IV. celorepublikovém turnaji školních kroužků v Praze. Ten 
v listopadu pořádal Český svaz pozemního hokeje a zúčast-
nilo se jej celkem 24 základních škol z Čech a Moravy.
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Benjamínci „Lvíčata“
Partu dravých, šikovných, suprových a pohybu chtivých dětí 
můžete vidět 2x týdně na trénincích v Liticích. Ať je zima nebo 
horko, nám to nevadí, nic nám není překážkou – taková jsou Li-
tická Lvíčata, která nechávají na trénincích a turnajích vše. Rvou 
se o každý gól jako praví lvi a lvice. Nic nevzdávají bez boje.
Na nový „ Funky hokej“ si naši prckové rychle zvykli. Naučili se 
orientovat v prostoru, zvedat hlavu od balonku, nahrávat kama-
rádovi, který stojí před druhou brankou s pocitem, že dají další 
gól.
A pro zajímavost, nejoblíbenější otázka našich Lvíčat je: „ Kdy 
zase pojedeme na turnaj?“ 

Naši nejmladší...



Mladší žákyně
Pod zeleným smrčkem,
když den dohoří,
s muzikantem cvrčkem
tiše hovoří.

Chvíle před usnutím
vždycky krásná je,
když mi cvrček s chutí
v mechu zahraje... 

Pro mne, hříbku, hudba není,
nemám buňky na umění.

Puntíky mi nejvíc sluší,
jsem moc hezká, i když spím.

A když vstanu, namouduši,
hned to v lese rozsvítím!

Starší žákyně
Tu je cesta, tu je smrk, na Karkulku číhá vlk.
Jak ti sluší šatičky, čepeček a střevíčky.
Jak jsi milá, roztomilá. Karkulka ho pohladila.

Ty můj milý vlčku, já vím, žes můj kamarád.
Vlk olízl její ručku.

To jsem šťastná, to jsem rád. 
Že mne někdo pomazlí.
Dnes nebudu vůbec zlý, 
honem skočil do křoví,
Radši zůstal hladový.

Mladší žáci
Vzhledem ke svazové úpravě věkových katego-
rií  zůstali až na výjimky mladší žáci ještě jednu 
sezónu pohromadě.Ale změnili jsme názor na 
jejich rozdělení do dvou týmů.“A“ tým – čer-
vení -  je složen z těch mladších a méně zkuše-
ných, z nichž většina bude hrát za mladší žáky 
ještě další sezónu , a „B“tým – bílí -  jsou ti zku-
šenější, kteří na podzim 2015 přejdou do star-
ších žáků. A ti také potvrdili svou výkonnost 
ve finále MČR ve Kbelích, když po nevydaře-
ném vstupu do závěrečného turnaje nakonec 
dokázali obhájit titul Mistrů ČR, a to počtvrté 
v řadě a popáté celkem. Družstvo žáků patří i 
v ostatních činnostech mezi nejaktivnější: absolvovalo zimní soustředění na Lipce/ bohužel bez sněhu, 
běhalo jarní i podzimní Litické míle, zapojilo se do sběrové soutěže, skoro všichni absolvovali letní 
soustředění v Melchiorově Huti, absolvovali i 
fyzickou přípravu na  podzim a někteří  se při-
dali k listopadovému výletu přípravek na Rady-
ni.Tréninková morálka je výborná, průměrně 
14 hráčů je na každém tréninku, také účast na 
turnajích je velmi dobrá.Aby „nezpychli“, při-
hlásili jsme zkušenější „B“ tým do republikové 
halové soutěže staršího žactva a „A“ tým hra-
je oblast Čechy – venkov.Velkým přínosem je 
účast Adama Uhlíře na našich  trénincích, pře-
ce jen klukům dokáže prakticky více  pomoci 
ve výkonnostním růstu, než to dokážeme my  s 
Alešem Hofmanem.
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Starší žáci
Halová soutěž: 
V hale jsme měli postavené dva týmy, oba s šan-
cí na dobré umístění. Realita však ukázala, že až 
na pár výjimek většina hráčů celou halu vzdala a 
přestala jezdit i na zápasy. Tomu také odpovídalo 
umístění obou týmů, kde jsme se podělili o 5-6 
místo. V nadcházející sezóně si ovšem věříme!
Sestava –  O. Sochor (kapitán), O. Hes, T. Ho-
molka, E. Gerlický, M. Chocholoušek, J. Šiman, 
M. Šimek, M. Urban, J. Špilar, M. Freisleben, V. 
Kilián, J. Štál
Venek:
Jaro: Po spanilé podzimní jízdě devíti výher se skórem 68:11 pokračoval na jaře výborný výkon. Výsledek 
je impozantní! Výhra mistrovského titulu, s 11ti výhrami a pouze jednou prohrou, kterou jsme jak se patří 
oslavili. Všem hráčům patří veliká gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci oddílu.
Po krátké odmlce jsme se sešli na letním soustředění, které bylo opět zpět v Melichiorově Huti. Velkým 
pozitivem byla kombinace tréninků pozemního hokeje v Nečtinech s dalšími sporty a aktivitami přímo v 
táboře. To dodalo celému soustředění šťávu a všichni jsme si ho užili. Oživením bylo natáčení televizního 
měsíčníku Hokej na zemi, pro který naši kluci udělali rozhovor.
Na podzim začala nová soutěž na rok 2014/2015. Vstup do této se-
zóny jsme zvládli perfektně. Kluci odehráli všechny zápasy zodpo-
vědně a s plným nasazením Po dobrém výkonu si s lepším skórem 
drží první místo v tabulce před druhými Mnichovicemi. V nepo-
slední řadě je nutné zmínit zařazení atletické části do tréninkového 
programu. To přináší pro kluky fyzickou i všestrannostní výhodu.
Na jarní pokračování připravuje tréninky více zaměřené na různé 
herní situace a postupnou přípravu na hru v jedenácti. Samozřej-
mě budeme dál pokračovat v atletické přípravě, která měla velmi 
dobrou odezvu.

Zdraví Vás trenéři: Jaroslav Vrkoč, Petr Hošek, Lukáš Benda



Magdalénko má panenko neplakej
když odcházím tak neutíkám,
když usínám, tak neumírám, neplakej
život je takovej, neplakej.

Magdalénko má panenko neplakej,
když do očí ti slunce svítí
slzy se na tváři třpytí, neplakej
život je takovej, neplakej.

Magdalénko má panenko neplakej,
když se večer stmívá ráno svítá
nic nekončí, nic nezačíná, neplakej
život je takovej, neplakej.

Magdalénko má panenko neplakej
když odcházím tak neutíkám,
když usínám, tak neumírám, neplakej
život je takovej, neplakej
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Dorostenci
Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.

Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.

Muži B
Soupeři ubývají, ale i tak B-tým stále šlape. Uvidíme, co nám řeknou na technický u revizáka.
Halová sezóna dopadla uspokojivě. Jeden tým skončil první, druhý poslední. Přesto je halová soutěž stále 
hratelnější a koukatelnější, než venek. 
Muselo to samozřejmě přijít. Prvotní nadšení není bezedné. Proto už je v béčku vidět trochu nejednotnost 
a nespolehlivost. Pro tým nastává složité období, při kterém bude tým doplněn mladými hráči, kteří oscilují 
mezi A a B, příp. ještě dorostem. Výsledek takovýchto změn není jednoznačný.
Po klasických podzimních překvapeních se složením týmů v naší soutěži nakonec došlo k pozitivnímu čtyř-
kolovému systému, který zaručuje minimálně 8 kvalitních zápasů. Kvalita, kterou  zaručuje Slavia B, Bolevec 
i Kadaň při domácích zápasech nahradila kvantitu s problémovými B týmy ostatních soupeřů v soutěži.

Ženy a dorostenky
Ne příliš početná složka litického hokeje, která zatím svými výsledky nepřináší sportovní vavříny, byť přede-
vším při domácích zápasech, a to mohou věrní diváci jen potvrdit, je již vidět zásadní posun k výraznějším 
úspěchům. Ale svým klubovým působením nás zásobují nevšedními zážitky. Organizují tematické ukončení 
sezóny, přebírají od pana Bendy štafetu mikulášské nadílky a podílejí se na zajištění dětského dne. 
Děvčata tvoří skvělou partu na hřišti i mimo ně. Proto si už jen mohu přát, aby se kádr našich žen dál rozrůs-
tá o další talentované hráčky, aby se při trénincích a zápasech scházejí vždy v plné sestavě a aby naše obrana 
byla na hřišti neprostupná a muška našich střelkyň cílila vždy do odkrytého rohu branky soupeřek. 

Béčkaři přejí všem našim týmům i soupeřům 
správné sportovní srdce a jiskrného životního ducha! 



Muži A
Hala 2014 nedopadla pro muže A v extralize vůbec dobře.  Z 8-mi zápasů jsme vytěžili jen 4 body, a to po 
výhře v prvním zápase se Slavií 6:3 a remíze s Bohemians 3:3. Po dlouhé době tedy Litice skončily v hale 
na 5. - tedy posledním možném místě a sestoupily do 1. ligy. 

Hráči: L. Benda, A. Uhlíř, M. Bárta, O. Rollinger, J. Koryťák, T. Nečas, M. Vokurka, L. Nocar, J. Kudlič, M. 
Soukup, L. Poustka, J. Dolejš, M. Dvořák.

Po halové sezóně se muži zúčastnili tradičního zimního soustředění v Hojsově Stráži. (Tento ročník jsem 
bohužel vynechal, tak budu doufat, že se o něm zmíní někdo další – pozn. autora.)
Na přelomu března a dubna jsme odehráli několik přípravných utkání, přičemž jsme se účastnili turnajů 
v Norimberku, v Hradci Králové a u nás v Liticích.  Nejen, že se na těchto akcích fyzicky připravujeme na 
podání co nejlepších výkonů v lize, ale také tím spouštíme skvělý stmelovací mechanismus a užíváme si 
akce pořádně jako parta.

Venek – jaro 2014
Do druhé poloviny venkovní soutěže jsme nevkročili dobře. V utkání s Hradcem Králové jsme podlehli 
2:4 a opustili jsme tak postupové pozice do Final-four. Po zbytek sezony jsme hráli s velkými výkonnost-
ními výkyvy a naneštěstí se nám do postupových míst vrátit nepodařilo. Na konci sezóny jsme zůstali pátí 
o 1 bod za Hradcem Králové a po několika letech jsme si o medaile vůbec nezahráli.

Hráči: T. Nečas, M. Karnold, M. Soukup, L. Strejc, O. Rollinger, S. Straka, T. Levý, J. Koryťák, L. Benda, 
L.Nocar, J. Kudlič, V. Čvančara ml., J. Kordík ml., M. Dvořák, A. Uhlíř, J. Dolejš, P. Heger, R. Sochor, M. 
Bárta a J. Vyleta.

V sezóně 2015 tým povede na trenérském postu Petr Bodnár z Kadaně, tak jsme všichni zvědaví, co nové-
ho nás bude čekat. Doufáme, že venkovní i halovou sezonu zvládneme lépe, než ty předchozí, a vrátíme se 
mezi extraligové týmy v hale a také do Final-four venku.

Reprezentace
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Rozhovor - LUKÁŠ NOCAR, kapitán „21“, hráč ČR reprezentace

1. Jsi jedním z mála z litických hráčů, kteří prošli reprezentacemi ČR a přitom byli i kapitány.Pokud se 
nemýlím, tak jediným byl před Tebou Jakub Koryťák. Jaký to byl pocit, když ses tuto informaci dozvěděl? 
Volili Tě hráči nebo trenéři? A jaké bylo srovnání představ o pozici kapitána po skončení turnaje oproti 
představám před turnajem?
Volili mě spoluhráči na soustředění před 
turnajem v šatně, ale pocity se přesně po-
psat nedají(radost, strach,...), to člověk 
musí zažít. Pozice kapitána se nijak moc 
neliší od pozice hráče, jste spíš takový me-
zičlánek mezi trenérem a týmem samot-
ným, máte na starosti rozcvičení apod.  

2. Skončili jste druzí a splnili tak do jisté 
míry povinnost tohoto týmu - vybojovat 
nazpět pro ČR druhou divizi, kam výkon-
nostně patříme. Jak Ti bylo po zápase s 
Tureckem, které Vás přejelo 4:0 a Vy jste 
druhý den museli minimálně remízovat se 
Slováky?
Byli jsme hodně zklamaní, protože jsme si 
na Turecko věřili. Chtěli jsme celý turnaj 
vyhrát, což se bohužel nepovedlo. Částečně 
v tom hrál roli i „dobrý“ den Turků, proto-
že když jsem je viděl hrát druhý den proti Litvě, tak to byl docela jiný tým. 

3. Jaký jste byli jako tým? Co bylo předností tohoto výběru ?
Určitě jsme byli výborná parta, známe se už od U16. Zažili jsme na turnaji hodně legrace, ale vždy jsme se 
dokázali koncentrovat na daný zápas, což bylo velice důležité. 

4. S Tebou patřilo do výběru celkem pět hráčů z plzeňských Litic. Což je úctyhodný počet, když si vezmeme 
,že tým tvoří celkem 18 hráčů. Zapadli jste mezi ostatní nebo jste si tvořili litickou buňku?
Určitě jsme zapadli, jak jsem říkal, známe se v týmu dlouho, takže jsme drželi jako parta, ne jednotlivé partičky. 

5. Zkus, prosím, popsat přednosti všech plzeňských hráčů , tak jak je ukázali na tomto turnaji . 
V obraně hrál Lukáš Benda, který posbíral mnoho balonů a byl taková ta jistota před naším brankářem. V 
záloze hrál Adam Uhlíř, který je velice silný v osobních soubojích a dokáže vybojovat spousty balonků a má 
výborný přehled na hřišti. Další záložník byl Václav Čvančara, který se na kraji zálohy prosazoval jednoduchou 
kličkou a svou rychlostí. A v útoku Michal Bárta, který svou technikou dělal problémy všem protihráčům, a i 
když se prosadil až v posledním zápase, vytvořil spousty gólových příležitostí.

6. Jaká byl atmosféra přímo na hřišti v Hradci? Hráli jste v novém areálu, který zde město postavilo za téměř 
50 miliónů korun. Líbilo by se Ti, aby Tvý následovníci podobný turnaj zažili i u nás v Plzni ? ( V Plzni se 
ještě žádný turnaj tohoto charakteru nekonal, zázemí a umělá tráva v Liticích v současnosti neodpovídá 
požadavkům Evropské federace).
Atmosféra byla vynikající, diváci dokázali ocenit každou naši příležitost, vybojovaný balonek nebo úspěšný 
zákrok brankáře, což vás při hře hodně podpoří, já osobně jsem to zažil poprvé. Samozřejmě by to bylo o to 
příjemnější, kdyby se taková akce konala na půdě mého mateřského klubu. 

7. Vstřelil jsi celkem tři góly, což je určitým překvapením. Přeci jen nejsi typickým střelcem. Popiš je trochu 
s nadhledem.
Je to velkým překvapením hlavně pro mě. Všechny branky byly z trestného rohu, první, kdy jsem se jako třetí 
střelec národního týmu dostal ke střele, druhý z dorážky a třetí z teče, ale k těmto gólům se mohl dostat kdo-
koliv z týmu.
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8. Jací byli soupeři ? Kdo nejvíce hrozil, jaké měli ty lepší týmy přednosti ?
Soupeři byli pro mě noví až na Slovensko. Nejlepší z nich určitě Turci, kteří byli vyspělí hlavně fyzicky, asi nej-
víc na turnaji. Zajímavá byla i hra Ázerbajdžánců, kteří byli techničtí. Naopak oproti Litevcům, kteří celý turnaj 
odbránili ve vlastní čtvrtině v 9 lidech, tím hůř pro nás, když jsme s nimi po prvním poločase prohrávali 0:1.

9. Od podzimu bude v Plzni působit nový trenér z Kadaně Petr Bodnár. Má za sebou více než dvacetiletou 
profesionální kariéru v zahraničí ( Itálie, Německo, Holandsko ). Co si od této nové éry slibuješ ? Na co se 
těšíš ? Co si myslíš, že se změní ?
Jako každou sezonu chci vybojovat titul a hrát pohárové zápasy. Rozhodně se těším na novou atmosféru, jiný 
pohled na hru, doufám v přímočařejší pojetí. Doufám, že se změní konkurence v týmu a dostanou více šancí 
mladší, protože to do budoucna může týmu hodně prospět. 

10. Co děláš, kde pracuješ či studuješ? Jaké jsou Tvé výhledy do budoucna v této sféře ? Co ty a volný čas ?
Momentálně užívám prázdniny, ale jinak studuji na fakultě stavební na ČVUT, ale vzhledem k tomu, že jsem 
ve druhém ročníku, mám na pár let dopředu výhledy jasné - dokončit školu. Ve volném čase relaxuji, pokud 
zrovna nejsem na tréninku.



REKONSTRUKCE NAŠEHO HŘIŠTĚ
Původní umělý povrch našeho hřiště již dosloužil. Jako poslední oddíl v ČR, i my budeme 
muset vyměnit pískovou umělou trávu. Její životnost již dávno překročila únosnou mez, což 
potvrzují také hlasy soupeřů a svazových pracovníků. 

Nastal čas jí vyměnit za novou a kvalitnější. Tréninky, hráčská technika i zápasy pak dovolí 
divákům pohled na jinou herní úroveň našeho sportu a hráče lépe připraví na konfrontaci se 
soupeři, kteří mají tuto výhodu již několik let. 

Jaká je realita?
Oddíl podal  na MŠMT žádost o dotaci na tuto rekonstrukci. Na dofinancování celého projek-
tu máme přislíbenou částku od Plzeňského kraje a města. Sami však musíme sehnat přibliž-
ně 500.000,-Kč. V roce 2011 byl vytvořen oddílový fond. V současné době jsme naspořili již 
243.000,-Kč.

Každý může pomoci!
Podpořte i vy litické sportovce zakoupením 1m2 nové umělé trávy v hodnotě 1000,-Kč.
Vaše děti se mohou podílet na přispění např. sběrem papíru. Povzbuďte je.
Pokud máte jiný nápad, jak nám v této záležitosti pomoci, kontaktujte prosím Vás pana Tomá-
še Levého, nebo jakéhokoliv člena výboru.

Vysvětlivky

Jak poslat peníze do oddílového fondu hřiště?
ČS Plzeň
č.ú. 721774399/0800
v.s. 2015
do zprávy pro příjemce uvést své jméno

Stav fondu hřiště  za období 2011 - 2014
Co políčko, to 1000,-Kč

Pomozte nám podpořit rozvoj pozemního hokeje také vy!
 Děkujeme!
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oddílová kasa -
zahraniční spoluhráči -

oddílové dražby -
sběr (papír, kovy) -

- adidas
- zábavné oddílové akce
- prodej suvenýrů
- hráči



AKCE pro děti v roce 2015

Letní soustředění Melchiorova Huť 2015
Termín : 

 Benjamínci až starší žactvo - sobota 8.8.- pátek 14.8.
 Dorosty – sobota 8.8. – pondělí 10.8. hřiště - Litice

                              pondělí 10.8. – pátek 14.8. Melchiorka

Cena :   2.600,-Kč
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA ( papírová ) do 31.3. trenérům :

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ‚ zaplatit do 15.5. na účet :
účet TJ Plzeň Litice : č.ú.721774399/0800, var.symbol - 2915

Zpráva pro příjemce : jméno a příjmení hráče/ky + MELCHIORKA

Turnaj v Bad Kreuznach
KLUCI - Přípravka – Dorost - 3.6. - 7.6.2015

Cena : 1.000,- Kč

KLUCI: Přihlášku s poplatkem 200,- Kč odevzdat do 30.4. trenérovi

HERNÍ KEMPY - Hliniště
Termíny:

Velikonoční prázdniny (čt.-pá.)
Poslední týden srpen
Podzimní prázdniny

Kategorie: 
Přípravka - Dorost

Více u trenérů a na webových stránkách 
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Lyže dorost, muži
Dorostenci
Za špatných sněhových podmínek chlapi absolvovali čtvrteční přesun z Lipky na Nové Hutě. V pátek Nové Hutě-
-Borová Lada-Knížecí Pláně-židovskou cestou na Bučinu-Holubí skála-Hraběcí Huť-Kvilda- Přilba- Nové Hutě. 
V sobotu po noční oblevě ve znamení turistiky s lyžemi v rukou či na ramenou: NH-Pláně-Churáňov – Zlatá 
Studna – Horská Kvilda- Jezerní slať– Přilba – Nové Hutě. 
V neděli přesun na Lipku. Kluci potvrdili, že jsou nejen dobří sportovci, ale i dobří lidé. Díky, bylo to fajn.
Čvančara, Kordík, Karnold, Matoušek, Dráb, V.Nocar ml., Vyleta, Peš,  vedoucí Vrkoč, Hofrichter a V.Nocar st. 

Muži
Velmi příjemná účast na zimním soustředění na šumavské Hojsově Stráži. Po večerním příjezdu slavnostní 
zahájení a představení tréninkových dávek. Data jely, tak se ostošest smažil Aladin. Nikomu se totiž nechtě-
lo umřít ve vánici. Jen Mušky byl v pohodě, protože měl nové termoprádlo od Supermana. 
Ani Jarda Jágr (a to je nějakej kabrňák) nás druhý den ráno nedonutil zůstat přilepený k obrazovce a den 
jsme začali žabákama nejdřívě z kopce k nádraží, později do kopce na Jezerní horu. Přechod hraničního 
hřebene pěšky či kolmo popsat nejde, pro to není slov. Přeživší se posetkávali v Hamerských hospůdkách 
odkud nás Neči s Vajskyčem stáhli do tepla k další suché přípravě. Delťáky pálily jak čert. Ale vydrželi jsme. 
Další den škádlení kvadráků na kolech až u Fleků a čertovo prkýnkách na Javoru. Večer zhodnocení, kon-
trola objemů a viskozity krve. Trenéři byli spokojení, jen dva kusy vyřazeni z další přípravy pro porušení 
životosprávy a nemístných poznámek na Jardu Jágra. To správný sportovec totiž nedělá…
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Pozemkářské desatero
1. Respektuj svého soupeře. Nemusíš ho mít rád, ale musíš jej respektovat! 
I když je z Prahy.

2. Respektuj svého trenéra. I když se svým postřehem zrovna netrefí do tvé 
nálady. 

3. Respektuj své spoluhráče. Bez ohledu na úroveň jejich dovedností. 
Všichni jste součástí týmu, sám si nezahraješ. 

4. Respektuj rozhodčí. Oni 
pískají, ty hraješ. 

5. Buď týmový hráč. Hra 
není o tom, jak dobře vypa-
dáš nebo kolik bodů získáš. 
Týmový hráč ví, jak týmu 
pomoci a obětuje se pro své 
spoluhráče.

6. Rychle se pouč z minu-
lých chyb. Většina situací se 
při hře stále opakují. Proto ber svou chybu jako překážku k překonání a 
budeš výkonnostně růst.

7. Bav Se hrou. I přes tvrdý trénink, pokud tě hra netěší, nemá cenu hrát! 

8. Vyhýbej se srovnávání s ostatními. Vždy budou existovat sportovci, kteří 
jsou lepší než ty. Soustřeď se na své vlastní zlepšení a tvůj přínos týmu a 
hře. 

9. Oslavuj každé malé vítězství. Jsou to věci, které patří ke hře i životu. 
Oslava tě bude motivovat a posouvat dál. 

10. Vždy se snaž dělat vše co nejlépe. Vědět, že jsi ze sebe vydal to nejlepší, 
bez ohledu na výsledek zápasu, ti pomůže bez výčitek přečkat těžší herní 
období, ve kterém se týmu nedaří. 
Protože jde o pozemní hokej – tvůj sport, který tě baví! 
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Konečné tabulky 2013/2014
M

U
ŽI

 A
ST

.Ž
Á

C
I

ST.ŽA
Č

K
Y

M
L.

ŽÁ
C

I

M
L.

ŽÁ
C

I

M
L.ŽAČK

Y

M
L.ŽAČK

Y

M
U

ŽI
 B

ŽEN
Y

ST.D
O

R
O

ST

VENEK - základní část

HALA - základní část
VENEK
1. Bohemians      42:21 27
2. Slavia B            38:33 21
3. Mnichovice     40:25 18
4.Litice                    7:48   3

VENEK
1.Litice B         53:25  21
2.Slavia B        52:23  18
3.Hradec B     42:26  18
4.Kadaň          33:30  15
5.Bolevec         30:31 15
6.Kbely               5:80  0

HALA
1.Litice C      41:15  18
2.President   51:18  16
3.Bohem. B   60:35 16
4.Litice B       44:25 15
5.Praga B      36:49    7 
6.Slavia B      31:47    6
7.Kbely          20:64    4
8.Litice D      35:65    0

HALA
1.Kadaň              34:16  16
2.Bohemians     29:15  16
3.Slavia B           31:22  12
4.Hradec C        27:18  11
5.Hradec B        23:35    9
6.Mnichovice    29:41    8
7.Litice               20:28    4
8.Litice B           20:38    3

VENEK
1.Hostivař           38:19 28
2.Litice                 50:28 22
3.Slavia               36:19  20
4.President        35:23  17
5.Hradec            11:81    0
6.Rakovník      odstoupil

VENEK
1.Slavia                87:21   29
2.Litice                55:31   26
3.President         68:58   12
4.Bolevec            22:122   3

HALA
1. President
2. Hostivař
3. Slavia
4. Bolevec
5. Mnichovice
6. Litice
7. Litice B 
8. Bohemians
9. Rakovník
10.Kadaň

HALA
1. Bohemians  51:17 15
2. Litice            32:14 10
3. Slavia           24:24   9
4. President    20:26   6
5. Bolevec       14:42   3
6. Hradec        16:34   1

Konečné pořadí: 
1. Bohemians
2. Hostivař 

3. Litice 

4. President
5. Bolevec
6. Hradec

1. Slavia             61:18   41
2. Bohemians   74:37   34
3. Rakovník      53:31   30
4. Hradec          49:43   26
5. Litice             37:25   25
6. Hostivař       28:44   23
7. President      30:43   17
8. Mnichovice  24:57     8

 9. Praga             16:74     2

1. Rakovník      51:27   19
2. Bohemians   37:28   17
3. Slavia             32:35   10
4. Hradec          35:43     7
5. Litice             23:45     4

VENEK
1. Litice           113:28  51
2. President    113:24  45
3. Bohemians   80:48  34
4. Mnichovice  89:49  31
5. Bolevec         50:75  24
6. Hostivař        39:51  19
7. Hradec          34:71  19
8. Kadaň          52:122 18
9.Rakovník       35:86 15
10. Kbely           41:92 11

VENEK
1. Slavia            53:8   30
2. Hostivař       55:19 21
3. Rakovník     32:33 18
4. Mnichovice 33:36 12
5.Litice              26:43  9
6.Praga                9:69  0

VENEK
1. Slavia           73:17   37
2. Rakovník     44:17  27
3.Dubnica        48:34  26
4. Hostivař       48:45  21
5.Litice              33:53  13
6.Praga                9:89   0

VENEK
1. Rakovník         15
2. Hostivař          13 
3. Praga                10  
4. Bohemians      10
5.Litice                   8
6.Slavia                   4
7. Kadaň                0

HALA
1. Hostivař     23:9 16
2. Hradec       20:6  15
3. Praga          30:9  13
4. Rakovník   20:12  9
5. Slavia          15:15  6
6. Bohemians  5:33  3
7. Litice            5:34  0

HALA
1. Slavia          60:3  18
2. Rakovník  20:10 13
3. Hostivař    25:11 12
4. Litice          15:20 10
5. Praga          13:35   6
6. Mnichovice  7:35  3
7. Bohemians   1:27  0

VENEK
1. Litice B
2. Kbely
3. Slavia Praha
4. President
5. Rakovník
6. Litice A
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Partnerství Adidas a klubu TJ Plzeň Litice
 Nová smlouva mezi naším oddílem a firmou  Adidas přináší všem našim 
členům možnost objednávat si ze skladů Adidas rovnou zboží z katalogů 
vystavených na našich stránkách se slevou 40%.Využijte tuto možnost!

Objednávky přes : levy@ph-litice.cz



Fotoreportáž z ukončení letní sezóny
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Fotoreportáž z ukončení letní sezóny Litice 26.6.2013 př.n.l.

Milé děti,
víte, že v dávných dobách byla Dubovka 
ostrovem a všude kolem bylo moře? Ano, 
ano. Je to tak. A právě k 250 milióntému 
výročí ústupu mořské hladiny byla na Hli-
niště svolána véééliká mořská tryzna. Po-
zvaná byla nejodvážnější, nejpovolanější, 
a také nejvyčůranější rasa, jakou mořská 
hladina zažila. Piráti a námořníci.
Bárky sice již vyměnili za SUVéčka, vesla 
za kokabůry, kudly a mačety za Nokie a 
Samsungy, ale ta touha dokázat, kdo byl na 
moři pánem, je neopustila,… Alespoň ně-
které… No a pokud ty ano, tak alespoň ne 
pro toto odpoledne.
Modrobílé pruhy, kérky, pirátské vlajky, 
korzárské obleky, ostré mačety a samozřej-
mě rum a víno v sudech. Tak to na hřišti 
vypadalo.
Po vypití tří sudů se rozjela pravá neotřelá 
pirátská zábava. Šermířské souboje, dělo-
střelecké přestřelky, vázání uzlů a tahání 
kotvy. Kdo prohrál, byl z prkna hozen přes 
palubu. 
I na nože došlo. To když bylo potřeba po-
škrábat se na chodidle a už nebyla síla si 
rozvázat tkaničky. A když došel posled-
ní rum a zem se houpala jak při kvílení 
řvoucích padesátek, začaly se z okolí ozý-
vat hlasy sirén. To bylo znamení, že Litice 
chtějí spát. Zbývalo povolit lana, stáhnout 
plachty, hodit kotvu a za zvuků garmošky 
se uložit do vínem vyvoněných sudů. 
Noc proměnil den a Hliniště vypadalo jak 
cikánská osada u Lijónu. Špínu na palubě 
a bahno v podpalubí bylo třeba vycídit vo-
dou a rejžákem. Ta pak stekla Dubovkou 
do Radbuzy, a dál Berounkou, Vltavou a 
Labem přímo do moře.
Ano, ano milé děti. Všechen sajrajt totiž 
skončí v moři. A v tom pak žijí nejen ryby, 
ale i duše mrtvých pirátů a námořníků. Pe-
pek, Sindibád, kapitán Hook, Robert Sur-
couf, Jonh Silver nebo i pan Povondra Vám 
o tom mohou zase někdy vyprávět…
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Hodně štěstí v roce 2015
Uvidíme se na hřišti!!!


