Zpráva o činnosti oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice v roce 2007
…buk, který roste a sílí. Takový příměr mě napadá při psaní této zprávy…
Již tradičně začínám konstatováním, že uplynulý rok byl pro náš oddíl tím v historii nejúspěšnějším. Došlo
k zhodnocení práce všech našich trenérů a naše „vlajková loď“ – družstvo mužů - získalo stříbrnou příčku
v Extralize, která oddíl pozemního hokeje TJ Plzeň – Litice katapultovala do pozemkářské Evropy. Stabilní místo
v reprezentaci si svými výkony vybojoval Láďa Čech, který se účastnil v elitních skupinách ME v pozemním hokeji
v anglickém Manchesteru a ME v halovém hokeji v ruském Jekatěrinburgu. Získali jsme dva tituly Mistr ČR. A to
v kategorii mladšího dorostu a mladších žáků. Vzhledem k tomuto úspěchu byli mladší žáci i dorostenci vyhlášeni na
plzeňské radnici mezi nejlepšími mládežnickými kolektivy města Plzně v roce 2007. Podařilo se naplnit sen několika
pozemkářských generací, tím že jsme postavili šatny. Dnes má tedy každý pozemkář možnost trénovat pod kvalitním
vedením, na kvalitním povrchu, s kvalitním zázemím.
Málokým uvědoměným faktem je, že zmíněné skutečnosti se promítají do chodu našeho oddílu zvýšeným
nárokem na financování. Vzhledem k vyrovnanosti rozpočtu jsme byli nuceni přistoupit k výraznému navýšení
členských příspěvků.
Máme však co nabídnout:
Kuzmíky – na třetí pokus založená tzv. přípravka přípravky, která k dnešnímu dni čítá 15 předškoláků
Benjamínky – hrající otevřené turnaje venku i v hale
Mladší žákyně – otrkávající se a postupně si zvykající na chuť vítězství
Mladší žáky – dvojnásobné mistry ČR, bojující každý rok o mety nejvyšší
Starší žáky – trojnásobné mistry ČR, loni druhé venku, čtvrté v hale
Dorostenky – sbírající zkušenosti, zatím na chvostu tabulek venku i v hale
Mladší dorostence – pětinásobné mistry ČR, vloni titul venku, třetí místo v hale
Starší dorostence – čtyřnásobné mistry ČR, uplynulý rok vicemistři venku, pátí v hale
Ženy – výsledkově nejnáladovější složku, minulou sezonu čtvrté v I.lize venku, bez bodu v I.lize v hale
Muže „B“ – snoubící zkušenost a mládí, po vítězné baráži zachránivší se ve druhé nejvyšší soutěži, a v hale opět
nepostoupivší z II.ligy
Muže „A“ – vicemistry ČR v pozemním hokeji a po dramatickém průběhu opouštějící elitu v hale
Veterány – upřednostňující radost ze shledání s ostatními před sportovními výsledky
Každý si u nás může vybrat. Stačí jen chuť něčeho dosáhnout, chuť pobejt mezi kamarády.
Kromě soutěžní jsme nezapomněli ani na ostatní činnost. Již tradičně pořádáme VC Plzně v kategorii ml. žáků, loni
za účasti 10 týmů, a v kategorii benjamínků, loni 12 týmů, turnaj seniorů a seniorek O plzeňský korbel, letní tábor
v Melchiorce (kterého se účastnilo 59 žáků a žákyň), zimní a letní soustředění všech věkových kategorií, kola.
Účastnili jsme se fotbálku v Dobřanech a na Košutce, byli jsme ve sklípku v Boleradicích, pomáhali při pořádání
Bredlykapu, zúčastnili jsme se turnajů v německém Aalenu a Ludvigsburgu, veteránských turnajů v Brně
a Rakovníku. Jako novinku pro nejmladší jsme loni organizovali dětský den na hřišti v Hliništi a Mikulášskou
nadílku v litickém LD.
Nebylo a není však vše ideální. Černou šmouhou loňského roku byl incident po utkání Chance extraligy
s Bohemians Praha, kdy náš hráč napadl po utkání hráče soupeře. Hráč od DK ČSPH dostal trest zastavení činnosti na
osm měsíců a výborem oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice byl podmínečně vyloučen. I když byla tato
odsouzení hodná věc zbytečně zveličena, jsem přesvědčen, že se nic podobného v litickém pozemním hokeji nikdy
opakovat nebude.
Pokud jsem u kritiky je třeba zmínit i nechuť a neochotu některých dělat cokoli navíc. Hlavně mladší generace bere
vše čeho se jim dostává jako samozřejmost. Je potřeba zapracovat, aby pochopili, že velký hráč může vyrůst jen
z velkého člověka. Proto bych se přimlouval na navýšení, a důsledném dodržování, povinností pro každého
jednotlivce. V duchu příměru ze začátku této zprávy si musíme dát pozor, aby onen buk nezetlel zevnitř.
Závěrem mně dovolte poděkovat všem našim trenérům:
Tereze Levé, Lukáši Poustkovi, Standovi Bendovi, Jardovi Vrkočovi, Monice Koryťákové, Ireně Szoczové, Láďovi
Čechovi, Michalu Soukupovi, Petru Jurkovi, Martinu Bradovi, Liboru Strejcovi a Tomáši Levému, kteří mohou za to,
co jsme pozemním hokejem v Liticích zatím dokázali, a kteří svůj um a čas věnují bez jakéhokoli nároku na odměnu.
Díky kamarádi…
S konstatováním, že jsme ve všech bodech splnili usnesení VH PH z 9.3.2007, Vám všem přeji mnoho úspěchů,
nejen sportovních, a hlavně hodně zdraví…
Michal Hofrichter – předseda oddílu

