
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi… 
 
..loni okusilo trénink pozemního hokeje 153 žáků a žákyň… Chci poděkovat našemu doyenovi Standovi Bendovi, díky 
kterému pozemák existuje a který ve spoustě z nás probudil sportovní smysl života. V loňském roce byl Kuzma za 
tuto činnost vyznamenán cenou Křesadlo. Křesadlo je cena, kterou se oceňují dobrovolníci, kteří pracují 
v neziskovém sektoru. Je to cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Díky… 
A jak si stáli pozemkáři: 
     Přípravka, benjamínci, žačky -  dva týmy přípravek a dva týmy benjamínku/ z toho jeden z Litic/ a také dva týmy 
žaček bojovaly na několika turnajích se střídavými úspěchy.Zde je třeba pochválit nejen dospělé trenéry Levou, 
Poustku, Bendu, Homolku, Hofmana, Doležala, ale i mladé asistenty Sochora, Nečase, Nicklase, Rollingera, J.Koryťáka, 
L.Nocara, Vyletu, Šmídovou, Nedvědovou, Dvořákovou, Layera a další.V široké základně žactva je naše oddílová 
budoucnost. 

Mladší žáci – dvojnásobní mistři ČR. Loni jim jen těsně utekly mistrovské tituly. Venku, rozděleni do dvou 
týmů, obsadili 2. a 6.místo. V hale se situace opakovala. Dík patří trenérům J.Vrkočovi a Bendovi. 

Starší žáci – pětinásobní mistři ČR. Po vynikajícím bojovném výkonu ukořistili hoši venku další titul Mistr ČR. 
V hale jim mistrovský titul unikl a obsadili 2.místo. Tímto se kluci stali potřetí v řadě naším nejúspěšnějším 
oddílovým týmem. Díky Láďovi Čechovi a T. Vrkočovi. 

Dorostenky – o 1 příčku si polepšily a obsadily 5. místo. Zlepšení přispívá fakt, že trenérské kormidlo převzal 
Lukáš Poustka. 

Mladší dorostenci – šestinásobní mistři ČR. Po třech letech kralování českým pozemkářským vodám venkovních 
soutěží v této věkové kategorii je loňské 4.místo venku i v hale neúspěchem. Novým impulsem pro hochy bude snad 
výměna na postu trenéra, kdy M.Soukupa střídá T.Levý a S.Straka. 

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. 
Vzhledem k totožnému výsledku i v předloňské sezoně jsem přesvědčen, že uchopení trenérských otěží Tomášem 
Levým, Tomášem Koryťákem a Petrem Míkou, zlomí naše prokletí pražskou Slávií. 

Ženy – rok od roku lepší. Výkonnostní posun v 1.lize venku, byl korunován vítězstvím na tradičním halovém 
turnaji v německém Aalenu. V druhé nejvyšší soutěži v hale však stoupající trend nepotvrdily a obsadily 6.místo. 
Úspěšným trenérem je Martin Brada. 

Muži „B“ – snoubící zkušenost a mládí, v klidu proplouvající druhou nejvyšší soutěži a v hale opět těsně 
nepostoupivší z II.ligy. Trenéři Michal Soukup a Tomáš Levý. 
     Muži „A“ – tři roky po sobě na bedně, to je výsledek tvrdé práce a promyšlené přípravy tohoto týmu,ve kterém 
„klobouk dolů“ před příkladným přístupem těch nejstarších hráčů a hlavně trenéra Tomáše Levého, kterého před 
sezonou 2009/10 vystřídal M.Soukup. 
2. místo v Extralize nám zaručilo postup do evropského poháru, který se bude hrát v květnu ve Vídni. Tam budeme mít 
šanci složit reparát z nepovedené premiéry v této soutěži z před dvou let v italském Miláně. V halové Extralize se od 
nás, jako od nováčka, nečekaly zázraky. Oč větším překvapením bylo, že po postupu do play-off se nám podařilo 
proklouznout až do finále, kde jsme popili z pověstného kalichu hořkosti a sen o titulu se rozplynul až v závěrečných 
penaltách. 

Veteráni – kategorie vychutnávající směsici vjemů sportovních a společenských absolvovala několik turnajů 
v Čechách i zahraničí, kde nezklamala na hřišti, na parketu, ani u stolu. 

 
Získali jsme tedy jeden titul Mistr ČR. Starší žáci byli opět vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími 

mládežnickými kolektivy města Plzně roku 2009. Zapsali jsme se také i na reprezentační scéně. Kvalifikace na MS 
v Indii hrající se v argentinském Buenos Aires se úspěšně účastnil Jakub Koryťák, ME B skupiny ve Waleském 
Wrexhamu Láďa Čech a ME U18 v Praze odehráli Rollinger, Nicklas a Majer.  
 
      Kromě soutěží jsme nezapomněli ani na ostatní činnost. Již tradičně pořádáme VC Plzně v kategorii ml. žáků, 
žákyň a benjamínků (loni za účasti 267 hráčů a hráček ve 4 kategoriích), turnaj seniorů a seniorek O plzeňský 
korbel, a několik dalších přípravných turnajů. Dále letní tábor v Melchiorce, kterého se účastnilo rekordních 70 
žáků a žákyň a 21 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, Osternienburgu, Norimberku, Lipsku a Bad 
Kreuznachu. 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 byli někteří naši členové za činnost v oddíle 
odměněni plaketou u příležitosti 90-ti let TJ Plzeň-Litice. 
Nesmím zapomenout na údržbu a zvelebování našeho areálu. Zapískování UT a vystavení skluzavky a houpačky pro 
nejmenší bylo minimum, kterým jsme mohli rozšířit náš areál. Škoda neochoty a neutěšené finanční situace, která 
nedovoluje uskutečnit další plány rozvoje areálu naší TJ. 
 
      Chtěl bych co nejupřímněji a  nejopravdověji poděkovat všem našim trenérům a jejich pomocníkům, bez 
kterých by pozemní hokej v Liticích vůbec neexistoval a kteří svůj um a čas věnují bez jakéhokoli nároku na 
odměnu. 
Závěrečný dík též patří našim sponzorům, v čele s firmou Robstav. 
 
      Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví… 


