
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…     
 
       Největší parádičku roku 2012 vidím v kvantitě nejmladších kategorií. Těžko jsme si mohli ještě před pár lety představit, že 
v každé z kategorií benjamínků a přípravky budeme mít tři nezávislé tréninkové skupiny. Jedná se o Lvíčata jejichž základnou 
jsou Litice, Myšpulíny soustředěné kolem 11.ZŠ a Dráčata, která mají základ na 2.ZŠ. V uplynulé sezoně vybojovali kluci 
z přípravky stříbro a děvčata bronz na MČR. Dohromady tyto dvě kategorie sdružují přes 90 kluků a děvčat, mezi kterými jsou 
budoucí naděje litického pozemního hokeje. Za starost o ně a jejich výchovu patří dík Michalu Homolkovi, Aleši Hofmanovi, 
Tomáši Levému, Ondrovi Rollingerovi, Standovi Strakovi, Radku Kalvasovi, Veronice Doležalové, Adéle Tušlové, Janu Laierovi, 
Liboru Šestákovi, Michaele Šmídové, Lukáši Nocarovi, Janu Kordíkovi a Tereze Levé.  

Mladší žákyně – venku děvčata oficiální soutěže nahrála. Namátkově se účastnila otevřených turnajů, kde projevovala 
obrovskou chuť a nadšení. Bohužel nebylo v silách Myšek většinu větších a starších soupeřek překonat. V hale děvčata hrála 
nad očekávání, ale v play off MČR bohužel na medaile nedosáhly a skončily 4. Dík patří Zuzce Dvořákové, Monice 
Koryťákové, Andree Kolínkové. 

Mladší žáci – bílí myšáci obhájili mistrovský titul, červení myšáci zakončili sezonu na 8.místě. V hale postoupili do 
finálového turnaje MČR, který se uskuteční 17.3. Dík patří trenérům Jardovi Vrkočovi a Standovi Bendovi. 

Starší žákyně – 4. místo je bohužel odrazem střelecké nemohoucnosti, ale semifinále s Hostivaří a zápas o 3.místo na 
domácím hřišti naznačily, že se blýská na lepší časy. V halové sezoně skončila děvčata na 5.místě. Dík patří trenéru Ríšovi 
Doležalovi. 

Starší žáci –obsadili ve venkovní soutěži 3.místo. V semifinále nestačili na President a v boji o bronz deklasovali Bolevec.  
V hale obsadili 2.místo poté, co ve finále ani po zlepšeném výkonu nestačili na pražské Kbely. Díky Standovi Strakovi, 
Vencovi Čvančarovi a Michalu Dvořákovi. 

Mladší dorostenci – 2. v solidně odehrané soutěži se museli sklonit jen před pražskými Bohemians. Do halové sezony 
byli hoši povýšeni do staršího dorostu. Dík trenérům Michalu Soukupovi, Petru Míkovi a Václavu Čvančarovi. 

Starší dorostenci – obhájit titul se nepodařilo, ale třetí místo po neuvěřitelně dramatickém zápase s pražskou Slávií, 
který jsme rozhodli až na trestné údery, je v asi nejvyrovnanější soutěži, krásným počinem.  Podtrženo faktem, že jsme 
v hale dosáhli na stejnou příčku, stali se dorostenci jednou z nejúspěšnějších kategorií uplynulé sezony. Dík patří trenérům 
Tomovi Levému a Vencovi Nocarovi. 

Ženy – 3. místo v 2. nejvyšší soutěži trochu kazí skutečnost, že po odhlášení se Slávie Praha se tato stala téměř 
neregulerní. Začátek loňského roku provázel fakt, že v podstatě dvojnásobně narostla základna děvčat. Proto jsme si mohli 
dovolit do halové sezony přihlásit dva týmy, které v druhé nejvyšší soutěži obsadily 5. a 6.místo. 

Muži „B“ – 4. místo je pro chlapy svým věkovým průměrem blížícím se ke kategorii veteránů solidním úspěchem. V hale 
k postupu již druhý rok chyběla pomyslná kulička a opět díky o gól horšímu skóre jsme nepostoupili do druhé ligy. Dík 
trenéru Tomáši Levému. 
       Muži „A“ – omlazený litický tým vstoupil do loňské sezóny bez řady klíčových hráčů a pod novým trenérem Pavlem Opavou.  
V sezóně se vystřídalo 26 hráčů! Přecházeli jsme na nový styl hry a hlavně na nový styl přístupu k tréninku a ke sportu jako 
takovému. Přesto vše skončilo nad očekávání! Postoupili jsme do play off. Tam jsme po semifinálovém vítězství 4-3 nad 
Rakovníkem nestačili ve finále na pražskou Slávii 6-2. Možná i proto, že po nesmyslném rozhodnutí vedení našeho sportu se celá 
nadstavbová část extraligy hrála formou turnaje v Praze. Nemohli jsme tedy využít domácího hřiště a naši diváci přišli o 
vyvrcholení bojů. V hale se nám již podruhé za sebou do play off postoupit nepodařilo a obsadili jsme 5. místo. Dík trenérům 
Pavlovi Opavovi, Tomáši Levému a Václavu Nocarovi. 

Veteráni – příjemně se rozrůstající kategorie, která účast na turnajích v Čechách i zahraničí povyšuje na malé oslavy 
sportu a přátelství. Dík celoživotnímu trenérovi Standovi Bendovi. 

 
Získali jsme tedy jeden titul Mistr ČR. Mladší žáci budou 14.3. vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími sportovními 

kolektivy města Plzně roku 2012. Zapsali jsme se také na reprezentační scéně. Na olympijskou kvalifikaci v Japonsku byl 
nominován Reinhard Nicklas a Michal Soukup, kterému bohužel kvůli zranění účast unikla. Na ME U21 skupiny „B“ 
v italském Miláně, ze kterého český nároďák bohužel sestoupil do skupiny „C“ nás reprezentovali Bárta, Kalvas a Nicklas, na 
ME U16 v chorvatském Zábřehu Čvančara, Uhlíř, Matoušek a Benda. Na halovém ME U21 skupiny „A“ ve Vídni hráli Polata, 
Kalvas, Bárta a Jakub Koryťák, ale bohužel ani tam se juniorům nepodařilo elitní skupinu udržet. I přes dílčí neúspěchy všem 
jmenovaným děkuji za reprezentaci našeho oddílu a tím i celé TJ. 
      Kromě soutěží již tradičně pořádáme VC Plzně v kategorii ml. žáků, žákyň, přípravek a benjamínků. Celkem se XX.VC Plzně 
zúčastnilo 249 hráčů a hráček ve 32 týmech, z toho bylo našich dětí 86 ve 12 týmech. Dále jsme pořádali turnaj seniorů a 
seniorek  O plzeňský korbel, a několik dalších přípravných turnajů. Hlavní prázdninovou akcí je letní tábor v Liblíně, kterého 
se účastnilo více jak 120 mladých pozemkářů. Dále zimní a letní soustředění všech věkových kategorií, soustředění na 
kolech, vandr mladších žáků do okolí Konstantinových Lázní. 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, Bad Kreuznachu, Bietingheimu a Drážďanech. Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi, Mikulášskou 
nadílku v litickém LD, turnaj v malé kopané „O pohár předsedy TJ“  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… 


