
Dobrý večer dámy a pánové,  přátelé, kamarádi… 
 

…musím začít, a věřte velmi rád, konstatováním, že rok 2006 byl pro náš oddíl rokem 
historicky nejúspěšnějším. Zisk čtyř mládežnických titulů, postup „A“- týmu mužů do 
nejvyšší soutěže venku i v hale a po podzimu průběžně vedoucí postavení v extralize nás 
právem může naplňovat hrdostí. Na základě těchto výsledků byla družstva mladších 
dorostenců a starších žáků vyhlášena mezi čtyřmi nejlepšími kolektivy města Plzně pro rok 
2006. Výkonnostní  vzestup vidím v obětavosti všech trenérů a jejich svěřenců a hlavně v  
koncepčnosti práce Tomáše Levého. Dalším aspektem, který na úspěchu má nesporný podíl, 
je možnost trénovat i hrát na UT v Liticích. 
Co se tedy v uplynulém roce odehrálo: 
     Přípravka, trenéři: Tereza Levá, Lukáš Poustka - v halovém i pozemním hokeji sehráli 
benjamínci několik otevřených turnajů s účastí nejen družstev naší oblasti(Rakovník, 
Bolevec), ale i pražských týmů. V této kategorii o výsledky určitě nejde - zahráli si všichni. 
     Mladší žákyně, trenér: Stanislav Benda, Monika Koryťáková – třetí místo v oblasti 
v halové soutěži by mohlo být motivací pro nově vznikající složku našeho oddílu. 
     Mladší žáci, trenéři: Stanislav Benda, Jaroslav Vrkoč rozdělili hochy do dvou družstev 
nikoli podle výkonnosti, ale s důrazem na vyrovnanost. V pozemním hokeji se hoši účastnili 
otevřených turnajů, ze kterých postoupili do závěrečného finále, kde obsadili 5. a 6.místo. 
V hale v oblastním přeboru skončili bílí 1. a červení 2. a bílí postoupili do finále přeboru ČR, 
kde vybojovali titul Mistr ČR.  
     Starší žákyně, trenérka: Monika Koryťáková – nově vzniklý tým skončil v pražské 
skupině v halovém hokeji na 5.místě. Děvčata potřebují získat dravost a techniku, chuť do hry 
mají. 
     Starší žáci, trenéři: Ladislav Čech, Lukáš Mádr – Podařil se husarský kousek a hoši 
obhájili v pozemním hokeji titul Mistr ČR. Po letním odchodu některých opor o kategorii 
výše, již výsledky nejsou tak excelentní. Výkony a přístup některých k halové sezoně byl 
spíše zklamáním. Po podzimu jsou hoši na čtvrtém místě, s minimálním bodovým odstupem 
na vedoucí tandem Hostivaře a hradecké Slavie. 
      Dorostenky, trenéři: Martin Brada, Libor Strejc - šikovná děvčata, trpící malou 
základnou a ne ideálním přístupem jednotlivkyň ke svým povinnostem. Určitý náznak 
úspěchu zaznamenala děvčata v hale, kde skončila na třetím místě, i když je nutno 
podotknout, že soutěž byla poznamenána nepravidelnou účastí všech družstev v zápasech.  
      Mladší dorostenci, trenér: Michal Soukup – už je nebavilo dívat se na záda pražské 
Slavie a po sérii druhých míst přišla možnost vychutnat si pocit Mistra ČR. Suverénní 
vítězství venku dalo impuls k rozdělení do dvou týmů pro halovou soutěž. Vlastní 
nedisciplinovaností se „áčko“ připravilo o postup mezi nejlepších šest týmů a ve skupině o 
7.místo odehrálo suverénně, ale 7.. Postoupivší „béčko“ ve finálové skupině nezklamalo a po 
velkém dramatu na palubovce v Kostelci nad Černými lesy skončilo na 3.místě.  
      Starší dorostenci, trenér: Tomáš Levý – Mistr ČR již potřetí!!! v řadě. Neotřesitelná 
pozice našich juniorů je nasnadě - většina týmu má zkušenosti z extraligových bojů. Trošku 
polevení ve výkonnosti jsme zaznamenali v hale, kdy mužstvo nebylo tak koncentrováno jak 
by bylo potřeba a skončilo na 4.místě s devítibodovou ztrátou na mistrovskou pražskou Slavii. 
Po podzimu je mužstvo na druhém místě s tříbodovou ztrátou a už se těšíme na jarní boje. 
Dokáží borci získat titul i počtvrté v řadě? 
      Ženy, trenéři: Libor Strejc, Martin Brada -  dá se říci, že naše ženy se začínají 
odlepovat ode dna. Po letech uctivého odstupu od soupeřek, si začínáme zvykat na klidné 
vody středu tabulky… Jsem si jist, že vzestup bude pokračovat. 



      Muži „B“, trenér: Michal Hofrichter -  výborným finišem si tým zajistil postup do 
I.ligy. V hale, už podruhé za sebou, „béčko“  skončilo na nepostupové druhé příčce, což lze 
hodnotit jako neúspěch, protože tým složený ze starších borců doplněný nadějnými dorostenci 
ve věku jejich synů určitě měl na to, aby se o postup do první ligy ucházel. Po podzimu ve 
venkovní soutěži v I.lize je „béčko“ s tříbodovou ztrátou na 3.-5.místě. V kuloárech optimistů 
se šeptá o postupu do extraligy, ale realisté ví o vyrovnanosti soutěže a tyto řeči potlačují. 
Vždyť od sestupové příčky nás dělí pouhé 4 body.   
      Muži „A“, trenér Tomáš Levý - pokud jsem mluvil o mládežnických kategoriích jako o 
výkladní skříni našeho oddílu, tak zde je na místě hovořit o bídě s nouzí… Takto začínal můj 
komentář loni. Dnes vše beru zpět. Vizitka našeho oddílu už přestala býti ušmudlanou a 
začíná snad opět zářit. K povinným návratům do Extraligy venku i v hale se přidalo i 
průběžné 1. – 3. místo po podzimní části letošní nejvyšší soutěže. Snad nastává doba, o které 
moje generace jen snila, že cílem nebude nesestoupit, ale být nejlepším… 

 Senioři , trenérem je každý sobě sám - odehráli turnaje v Rakovníku a v Plzni, ve 
kterých bylo důležitější než výsledek, sejít se a dobře si zahrát a pobavit. To se podařilo. 
Příjemným zjištěním je fakt, že základna veteránů se rozrůstá. Ne toliko příchodem 
zestárnuvších, ale více návratem bývalých hráčů. 

 
Nesmazatelnou stopu jsme vmáčkli také do reprezentace. Byla to účast Petra Petreka na 

ME juniorů sk.A v Praze, kde náš tým v konkurenci opravdových pozemkářských velmocí 
skončil na 7.místě.  
Dále byli: Jakub Koryťák, Reinhard Nicklas, Radovan Sochor, Josef Krásný a Tomáš 
Rumplík na ME U16 sk.B v Chorvatsku, kde obsadili 5.místo. Tento výsledek byl určitě nejen 
pro ně zklamáním.  
Nejvýraznější otisk se povedl děvčatům při ME U16 sk.B která skončila druhá a k tomuto 
úspěchu přispěly Zuzana Hanzlíková, Alžběta Nedvědová a Miroslava Baštová, která navíc 
byla vyhlášena nejlepší brankářkou celého mistrovství. 

 
     Ani loni nechybělo pořádání tradičních aktivit jako jsou: mládežnický turnaj VC Plzně, 
turnaje seniorů a seniorek O Plzeňský korbel (který byl letos premiérově dvoudenní), letní 
tábor v Melchiorce, zimní a letní soustředění všech věkových kategorií, kola, fotbálek 
v Dobřanech a na Košutce, pomoc při pořádání Bredlykapu, Aalen. 
Bohužel loni z tohoto výčtu vypadla Morava. Doufám, že nedopatřením… 
 
     Brigádnická činnost v areálu Hliniště také neustala. Vybudovalo se osvětlení, dodělalo 
oplocení a prováděly se udržovací práce ploch a zařízení. Pro mě osobně je však velkým 
zklamáním, že ne všichni si uvědomují, že co si sami neuděláme to mít nebudeme. 
Rozladěnost a kritika ze skutečnosti která není dle představ, komentovaná slovy: „…to ještě 
neni hotový, to ještě nikdo neudělal, dyť na to bylo takovýho času…“, je pouze nadutostí 
autora… 
 
      Závěrem mi dovolte poděkování všem jmenovaným trenérům, bez jejichž obětavosti 
bychom neexistovali,   předsedovi a výboru TJ Plzeň-Litice za podporu,  všem členům za 
angažovanost. 
S konstatováním, že jsme ve všech bodech splnili usnesení VH PH z 16.3.2006, Vám všem 
přeji mnoho úspěchů (nejen sportovních) a hlavně hodně zdraví… 
 
    …díky za pozornost. 
   


