
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi… 
 

2008. Osudová osmička v letopočtu, která byla tolikrát za loňský rok zmiňována, na náš oddíl neměla žádný 
vliv. Alespoň ne v negativním slova smyslu. K posouzení dle jednotlivých kategorií: 

Kuzmíci – litická přípravka přípravky a 
Benjamínci -  hráli otevřené turnaje v halovém i venkovním hokeji se střídavými úspěchy, jak je obvyklé u 

tohoto sportovního potěru. 
Mladší žákyně – i přes lepšící se výkony skončily páté na turnaji předsedy ČSPH – což je jakýsi finalový 

turnaj mistrovství ČR. V hale hrály turnaje společně s chlapci, na kterých se vůbec neztratily. 
Mladší žáci – dvojnásobní mistři ČR. Loni jim jen těsně utekly mistrovské tituly. Venku, rozděleni do dvou 

týmů, obsadili 2. a 3.místo za pražskými Bohemians. V hale se situace opakovala včetně stejného přemožitele. 
Starší žáci – čtyřnásobní mistři ČR. Po vynikajícím bojovném výkonu ukořistili hoši venku další titul Mistr 

ČR. V hale po vítězství v základní části pražské skupiny se bohužel museli sklonit ve finále před Hostivaří. Tímto 
se kluci stali naším nejúspěšnějším oddílovým týmem roku 2008. 

Dorostenky – konečně se odlepily ode dna ligové tabulky a několik těsných proher ve vyrovnaných utkání 
nás do budoucna naplňuje nadějí. 

Mladší dorostenci – šestinásobní mistři ČR. Loni obhájili titul a tak již tři roky po sobě kralují českým 
pozemkářským vodám venkovních soutěží. V hale, po generační výměně, hoši obsadili až sedmou příčku, což je 
nejhorší umístění této kategorie v historii 

Starší dorostenci – čtyřnásobní mistři ČR. Po kolísavých výkonech se hoši nechali v závěru sezony 
překonat pražskou Slavií a tak obsadili zbytečně druhé místo. V podstatě stejný scénář přineslo jejich působení 
v halové lize. 

Ženy – zlepšující se tendence se začala naplňovat venku, aby v halové 1.lize mohla dostoupit vrcholu a 
děvčata po postupu ze základní části okusila atmosféru finálových bojů o extraligu, kde zatím vyšla naprázdno. 

Muži „B“ – snoubící zkušenost a mládí, v klidu proplouvající druhou nejvyšší soutěži a v hale opět těsně 
nepostoupivší z II.ligy. 

Muži „A“ – premiéra v evropských pohárech se nevydařila. V italském Miláně kluci makali, ale cíl, udržení 
se ve třetí nejvyšší evropské soutěži, jsme pro český pozemní hokej nesplnili. Určitě to byla pro pokračování 
v pohárové Evropě nutná zkušenost. Budeme držet letos palce Rakovníku, aby tuto soutěž vybojoval zpět. Právě 
za tímto týmem a suverénem extraligy Slávií Praha dosáhli hoši loni na bronzové medaile. Halová soutěž nás 
vyzývala ke splnění předsezónního cíle – k návratu zpět mezi českou elitu. Po suverénní základní části cíl splněn, 
i když finále nás stálo spoustu nervů a sil s dobře hrajícím Bolevcem. 

Veteráni – kategorie vychutnávající směsici vjemů sportovních a společenských. 
 
Získali jsme tedy dva tituly Mistr ČR. Starší žáci byli vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími 

mládežnickými kolektivy města Plzně roku 2008. 
 
      Kromě soutěží jsme nezapomněli ani na ostatní činnost. Již tradičně pořádáme VC Plzně v kategorii ml. žáků 
a žákyň (loni za účasti 12 týmů) a v kategorii benjamínků (loni 11 týmů), turnaj seniorů a seniorek O plzeňský 
korbel, a několik dalších přípravných turnajů. Dále letní tábor v Melchiorce, kterého se účastnilo 58 žáků a žákyň 
a 27 dorostenců a dorostenek, zimní a letní soustředění všech věkových kategorií, soustředění na kolech. Zahráli 
jsme si fotbálek na tradičním turnaji v Dobřanech, byli jsme ve sklípku v Boleradicích, pomáhali při pořádání 
Bredlykapu, účastnili jsme se turnajů v německém Aalenu, Ludvigsburgu, Norimberku, Lipsku a rakouské Vídni. 
Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi a Mikulášskou nadílku v litickém LD, turnaj v malé kopané a 
výlety našich nejmenších po litickém okolí. Koncem roku se naše delegace účastnila slavnostního večera u 
příležitosti 100. výročí založení pozemního hokeje v Čechách. 
 
      Závěrem bych chtěl co nejupřímněji a  nejopravdověji poděkovat všem našim trenérům: 
Tomáši Levému, Standovi Bendovi, Jardovi Vrkočovi, Tereze Levé, Lukáši Poustkovi, Láďovi Čechovi, Michalu 
Soukupovi, Martinu Bradovi, Liboru Strejcovi, Radkovi Sochorovi, Tomáši Vrkočovi a všem jejich pomocníkům, 
bez kterých by pozemní hokej v Liticích vůbec neexistoval a kteří svůj um a čas věnují bez jakéhokoli nároku na 
odměnu. 
 
      Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví… 


