Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…
..mistři, mistři, mistři. Tak jsme se dočkali. Po gradujících výkonech a výsledcích v minulých sezonách, sen mnoha z nás
došel k naplnění. Srdce starších, kocouří zkušenosti, individuální technika mladších hráčů, a v první řadě cílevědomost,
rozhodnost, vzdělanost, neústupnost, výchovné schopnosti a spousta obětavosti našeho Savce (Tomáše Levého) nás
dovedly na samý vrchol pozemkářského snažení, kterého je možno dosáhnout v české kotlině. Mistrovský titul však není
jen úspěch, ale je to hlavně velký závazek. Jako na mistry na nás bude pohlíženo minimálně v blízké budoucnosti.
Zvýšený zájem a úsilí - samozřejmě. Mistrovská morálka, nejen tréninková, ale i lidská – rozhodně. Nejsem si jist, zda
některým našim chlapcům toto došlo. Věřím, že je to jen přechodné sebeuspokojení a že se hlavně mladším hráčům brzy
rozsvítí.
I zde, před plénem, gratuluji našemu áčku chlapů, k po sportovní stránce nejúspěšnější sezoně v historii našeho klubu.
A jak na tom byly ostatní kategorie:
Benjamínci - rozděleni na dva týmy, jeden Litický a druhý z 11.ZŠ. Litičtí obsadili 4. a 11.ZŠ 7.místo v ČR. V hale
odehrály několik otevřených turnajů se střídavými úspěchy. Díky trenérům Terce Levé, Lukáši Nocarovi, Tomovi Levému,
Honzovi Laierovi a Liboru Šestákovi.
Přípravka - rozdělena také na Litice a 11.ZŠ a nejmenší holčičky - Myšky. Litičtí obsadili 3., 11.ZŠ 4. a Myšky 9.místo
v ČR. Hala obnášela otevřené turnaje. Myšky již jako mladší žákyně sbíraly zkušenosti. Díky trenérům Michalu Homolkovi,
Aleši Hofmanovi, Lukáši Nocarovi, Tomáši Nečasovi, Ondrovi Rollingerovi, Ríšovi Doležalovi, Zuzce Dvořákové, Bětce
Nedvědové a Pepíkovi Kudličovi.
Mladší žákyně – venku hrály jen turnaje. V hale již jako starší žákyně začaly ochutnávat i vítězství a skončily na
6.místě. Dík patří trenéru Ríšovi Doležalovi.
Mladší žáci – i oni rozděleni do dvou týmů na bílé a červené, obsadili 5. a 7.místo. V hale po vítězství v přeboru
Čechy venkov nezvládli srovnání s vítězem pražské oblasti Slávií a po dvou prohrách skončili 2. Dík patří trenérům Jardovi
Vrkočovi a Standovi Bendovi.
Starší žáci – bohužel venku se jim obhájit titul Mistr ČR nepodařilo a těsně skončili 2. Smutným faktem však je
konstatování, že v této kategorii loni soutěž neměla patřičnou úroveň a v podstatě jediným vyrovnaným soupeřem nám
byl právě finálový přemožitel Bohemians. V hale obsadili 3.místo. Díky Standovi Strakovi, Vencovi Čvančarovi a Renému
Nicklasovi.
Mladší dorostenci – jedna z nejlepších paret se loni sešla v této věkové kategorii. Pro kluky s opravdovým zájmem o
hokej bylo 2.místo zklamáním. V hale si o místečko pohoršili a skončili 3. Dík trenérům Tomovi Levému, Michalu
Soukupovi, Liboru Strejcovi a Vencovi Čvančarovi.
Starší dorostenci – již třetím rokem ohraná písnička. Suveréni základní části bez ztráty bodu. V play-off ve finále
prohráli s pražskou Slávií na penalty. V hale se situace opakovala s tím rozdílem, že na Slávii kluci narazili již v semifinále
a i zde prohráli o gól. V utkání o 3.místo byli suverénní. Díky trenérům Peťovi Míkovi, Tomovi Levému a Vencovi
Nocarovi.
Ženy – 6.místo se ztrátou 3 bodů na 3. je dobrým důkazem stále pevnějšího a lepšícího se týmu. V druhé nejvyšší
soutěži v hale holky obsadily 5.místo. Díky trenérům Lukáši Poustkovi a Tomovi Nečasovi.
Muži „B“ – snoubící zkušenost a mládí, v druhé nejvyšší soutěži obsadili 3.místo. Hala bohužel nevyšla a tak po
velkém dramatu opouštějí druhou nejvyšší soutěž. Dík trenérům Tomáši Levému a Martinovi Vokurkovi.
Muži „A“ – venku nejen titul, ale i představení se ve třetí výkonnostní skupině evropského poháru tzv. Challenge I ve
Vídni. Přesto, že jsme vyhráli jen jedno utkání cíl udržet tuto skupinu se podařil. Navíc se kolektiv semkl a ujasnil si herní
systém. V hale po špatném začátku jsme zabrali a postoupili do play off, kde jsme v semifinále porazili pražskou Slávii, ale
bohužel finálový soupeř Rakovník byl nad naše síly.
Mistrovský titul v Extralize nám zaručil postup do evropského poháru druhé výkonnostní skupiny tzv. Trophy, který se bude
hrát koncem dubna v Římě. Věřím, že zúročíme zodpovědnou přípravu a dvouletou zkušenost s evropskými soutěžemi a
budeme důstojnými soupeři. Dík trenérům Tomáši Levému, Michalovi Soukupovi, Petru Míkovi.
Veteráni – užívajíce radosti vjemů sportovních a společenských absolvovali několik turnajů v Čechách i zahraničí.
S pýchou musím konstatovat, že tato kategorie zažila největší vzestup. K obnoveným premiérám se přidali ještě tzv.
veteránští benjamínci, kteří patřičně život „dědků“ okořenili a přidali další rozměr. Jsem hrdý na to, že mohu patřit mezi
tuto skupinu lidí jež litický pozemní hokej spojuje. Dík celoživotnímu trenérovi Standovi Bendovi.
Získali jsme tedy jeden titul Mistr ČR. Muži budou vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími sportovními kolektivy
města Plzně roku 2010. Zapsali jsme se také i na reprezentační scéně. Halového ME juniorů v Praze se aktivně účastnili
naši členové Radek Sochor, Kuba Koryťák, René Nicklas. Venku v U21 ve skupině B ve Vídni reprezentovali René Nicklas a
Radek Sochor. V U16 v Barceloně Michal Bárta, Honza Polata, Lukáš Nocar a Radek Kalvas. Všem jmenovaným děkuji za
reprezentaci našeho oddílu a celé TJ.
Kromě soutěží jsme nezapomněli ani na ostatní činnost. Již tradičně pořádáme VC Plzně v kategorii ml. žáků, žákyň a
benjamínků kde se potkalo přes 200 účastníků v 21 týmech, turnaj seniorů O plzeňský korbel, a několik dalších
přípravných turnajů. Hlavní prázdninovou akcí je letní tábor, tentokrát v Liblíně, kterého se účastnilo 75 mladých
pozemkářů, 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, Norimberku, Lipsku, Jeně a Bietigheimu. Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi,
Mikulášskou nadílku v litickém LD, herní kemp pro děti s mezinárodní účastí, turnaj v malé kopané v rámci litického
festivalu sportů a výlety našich nejmenších po litickém okolí. Podařená byla i oslava narozenin při které se uskutečni
exhibiční fotbalový zápas sávatýmu proti hofrtýmu za hojné účasti bývalých pozemkářů.
Chtěl bych ještě jednou co nejupřímněji a nejopravdověji poděkovat všem našim trenérům a jejich pomocníkům,
bez kterých by pozemní hokej v Liticích nemohl existovat.
Závěrečný dík též našim sponzorům, v čele s firmou Robstav.
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví…

