Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…
Loni jsme oslavili 40 let od založení našeho oddílu. Oslava to byla důstojná, nebojím se říci velkolepá, přátelská,
kamarádská. Sešlo se nás opravdu hodně. Celým věkovým spektrem pozemkářů. Byla to velká událost. Proč však mám
pocit, že v době dávno minulé naše společné soužití bylo daleko samozřejmější a snazší. Byli jsme spolu, ať už to byly
brigády, soustředění nebo hospody. Ne proto, že to někdo vyhlásil, nebo si někdo vzpomněl. Byli jsme proto, že jsme
chtěli, že jsme se na to těšili a že jsme si život bez toho nedokázali představit. Dnes to takto cítí jen minimum členů. Jak
jinak si vysvětlit tristní účast áčkařů na přípravě v Norimberku, mizernou na brigádách při budování osvětlení na našem
hřišti, strašidelnou na zimním soustředění všech věkových kategorií a pro mě osobně zcela nepochopitelnou po odehrání
mistrovských zápasů…
Je to tím, že v porovnání s dřívějškem se podstatně častěji trénuje? Nebo tím, že dnes se lidi tolik nepotřebují a každý si
jede jen na sebe? Podle mého názoru víc než na výsledky, bychom se měli zaměřit na příčinu tohoto, zdánlivě
nepodstatného, stavu. Já si myslím, že potřeba být spolu a radost z toho, že spolu jsme, je základem kolektivního
sportování, potažmo i sportovního úspěchu.
A jak jsme na tom byli v roce 2011:
Zde je potřeba zmínit založení pozemkářského kroužku na 2.ZŠ Schwarzova vedeným Standou Strakou. Doufám, že nadšení
a přísun nových pozemkářů Standovi dlouho vydrží.
Benjamínci - rozděleni na dva týmy, jeden Litický a druhý z 11.ZŠ tzv. Myšpulíni. Venku i 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. Litičtí obsadili 3., 11.ZŠ 4.místo v ČR. Hala obnášela otevřené turnaje. Díky
trenérům Michalu Homolkovi, Aleši Hofmanovi, Tomáši Nečasovi, Ondrovi Rollingerovi.
Mladší žákyně – venku skončily na 5.místě. Halu děvčata nehrály. Dík patří Zuzce Dvořákové, Bětce Nedvědové.
Mladší žáci – vybojovali mistrovský titul. V hale po vítězství v přeboru Čechy venkov obsadili v MČR ?. místo. Dík patří
trenérům Jardovi Vrkočovi a Standovi Bendovi.
Starší žákyně – venku skončily na 5., v hale na 6.místě. Dle mého názoru naše nejaktivnější kategorie co se přístupu
k tréninkům týče. Dík patří trenéru Ríšovi Doležalovi.
Starší žáci – obsadili ve venkovní soutěži 3.místo. V hale obsadili 4.místo. Díky Standovi Strakovi.
Mladší dorostenci – v dramatickém třízápasovém finále neměli kluci tolik štěstí jako pražská Slávia a museli se spokojit
se stříbrnými medailemi. V hale si umístění zopakovali a stali se tak naším, zatím, nejúspěšnějším týmem. Dík trenérům
Michalu Soukupovi, Liboru Strejcovi a Vencovi Čvančarovi.
Starší dorostenci – konečně se klukům podařilo vyhrát finále a po čtyřech letech vrátit do Litic dorostenecký
mistrovský titul. V hale si tato kategorie nejvíce pohoršila a propadla se na 6.místo. Dík patří trenérům Peťovi Míkovi,
Tomovi Levému a Vencovi Nocarovi.
Ženy – 7.místo v 2. Nejvyšší soutěži. Lepšící se výkony naznačují, že by děvčatům měly patřit vyšší příčky. V druhé
nejvyšší soutěži v hale holky obsadily 5.místo. Díky trenérům Tomovi Nečasovi a Michalu Hofrichterovi.
Muži „B“ – snoubící zkušenost a mládí, v druhé nejvyšší soutěži obsadili 4.místo. Hala bohužel nevyšla a rozděleni do
dvou týmů chlapi na kýžený návrat do druhé nejvyšší soutěže nedosáhli. Dík trenéru Tomáši Levému.
Muži „A“ – venku bronzové medaile, ale i představení se ve druhé výkonnostní skupině evropského poháru tzv. Champions
Trophy v Římě, kterou jsme bohužel po čtyřech porážkách pro ČR neudrželi. V hale se nám do play off postoupit nepodařilo a
obsadili jsme 5. místo. Dík trenérům Tomáši Levému, Michalovi Soukupovi a Pavlovi Opavovi.
Veteráni – užívajíce života absolvovali několik turnajů v Čechách i zahraničí. Dík celoživotnímu trenérovi Standovi
Bendovi.
Získali jsme tedy dva tituly Mistr ČR, o třetí se ještě poperou ml. žáci o nadcházejícím víkendu. Mladší dorostenci a
mladší žáci byli vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími sportovními kolektivy města Plzně roku 2011 a obdrželi
zlatou a stříbrnou plaketu. Zapsali jsme se také na reprezentační scéně. Na ME mužů skupiny „B“ v ukrajinské Vinnytsji, ze
kterého český nároďák postoupil do elitní skupiny, reprezentovali Michal Soukup a Reinhard Nicklas, na ME „U18“
v italském Cernuscu Michal Bárta, Honza Polata, Lukáš Nocar, Radek Kalvas, Ondra Rollinger a Kuba Kondrát. 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 během dvou dní předvedlo své umění 250 nejmenších pozemkářů ve 24 týmech, turnaj seniorů O
plzeňský korbel, a několik dalších přípravných turnajů. Hlavní prázdninovou akcí je letní tábor v Liblíně, kterého se
účastnilo 81 mladých pozemkářů. Dále 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 a Drážďanech. Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi,
Mikulášskou nadílku v litickém LD, turnaj v malé kopané v rámci litického festivalu sportů a výlety našich nejmenších po
litickém okolí.
Díky všem našim sponzorům a hlavní dík patří všem našim trenérům a jejich pomocníkům, bez kterých by pozemní
hokej v Liticích neexistoval!
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví…

