
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…     
 
       Pokud jsem vloni mluvil o kvantitě nejmenších jako o největší parádičce roku, tak rád i letos konstatuji, že alespoň 1 trénink 
absolvovalo v sezóně 2012/13 126 dětí kategorie benjamínků, přípravek a ml.žactva. Za starost o ně a jejich výchovu patří dík 
Michalu Homolkovi, Aleši Hofmanovi, Tomáši Levému, Ondrovi Rollingerovi, Standovi Strakovi, Veronice Doležalové, Adéle 
Tušlové, Janu Laierovi, Liboru Šestákovi, Michaele Šmídové a Janu Kordíkovi.  

Mladší žákyně – při obnovené premiéře kategorie v MČR obsadila děvčata skvělé 3.místo a v loňské sezoně byly 
největším překvapením. V hale děvčata potvrdila skvělou hru dalším bronzem. Dík patří trenérkám Monice Koryťákové, 
Zuzce Dvořákové a Andree Kolínkové. 

Mladší žáci – litické áčko se opět stalo Mistrem ČR, čímž zkompletovalo mistrovský hattrick, protože od roku 2011 
vládneme v této věkové kategorii českým pozemkářským vodám. Navíc béčko vybojovalo bronz. V hale áčko postoupilo do 
finálového turnaje MČR, který se uskuteční (zítra) 15.3. Dík patří trenérům Jardovi Vrkočovi, Standovi Bendovi a Aleši 
Hofmanovi. 

Starší žákyně – 5. místo ne zcela vypovídá o stále se lepšící herní a střelecké výkonnosti. V halové sezoně skončila 
děvčata na 4.místě. Dík patří trenéru Ríšovi Doležalovi a Lukáši Nocarovi. 

Starší žáci –obsadili ve venkovní soutěži 4.místo. V hale po rozdělení na dva vyrovnané týmy obsadili 6. a 7.místo. Díky 
Standovi Strakovi, Vencovi Čvančarovi, Michalu Dvořákovi a Jaroslavu Vrkočovi. 

Starší dorostenci – loni jsme sloučili mladší a starší dorostence do jedné kategorie. Nad síly chlapců byla jen pražská 
Hostivař a tak stříbrné medaile s daleko nejvyšším počtem vstřelených branek je solidním počinem. V halové sezoně hoši 
potvrdili vysoký standard a brali opět stříbro. Dík patří trenérům Tomáši Levému, Michalu Soukupovi a Petru Míkovi. 

Ženy – 5. a vlastně poslední místo v 2. nejvyšší soutěži. Dokud si většina ženstva neuvědomí, že za výsledky stojí pot, 
dřina a čas mám obavy že zlepšení se nedostaví. Hala poplatná venkovní sezoně a herně vyrovnané dva týmy obsadily 
v druhé nejvyšší soutěži 5. a 6.místo. Doufám, že impulsem ke zlepšení bude zařazení tréninkově poctivých děvčat z řad 
dorostenek. Trenéři Doležal a Hofrichter. 

Muži „B“ – 2. místo v druhé nejvyšší soutěži  je pro chlapy svým věkovým průměrem blížícím se ke kategorii veteránů 
parádním úspěchem. Je třeba podotknout, že s vítězem soutěže jsme byli bodově stejně a druzí jen díky horšímu skore. 
Pokud nám v halové sezoně v minulosti po dva roky k postupu chyběl jen jediný gól ve skore, tak letos jsme 3.nejvyšší soutěž 
s přehledem vyhráli. Nesmyslné pravidlo, že v jedné soutěži nemohou být dva týmy z jednoho oddílu a tím, že áčko 
sestoupilo s extraligy, je vítězství dotřetice opět bez postupu.  Dík trenéru Tomáši Levému. 
       Muži „A“ – omlazený litický tým neobhájil senzační stříbro, ale zisk bronzových medailí je parádním úspěchem. Po 
vynikajícím podzimu přišel herní a tím logický bodový útlum na jaře, takže po základní části soutěže jsme ze 3.místa ztráceli na 
pražskou Slávii 2 body. V play off jsme porazili Hradec Králové. Účastnili jsme se také jako druhý český zástupce evropského 
poháru 3.výkonnostní skupiny, tj. 25. – 33.tým Evropy. Cíl, který byl před účastí stanoven – tedy nesestoupit – se nám podařilo 
splnit. Ve skupině jsme sice prohráli všechny tři zápasy, ale v tom nejdůležitějším o sestup se slovinským Mladosť Lipovci jsme 
zvítězili na nájezdy po remíze 3-3 v základní hrací době.  V hale již tradičně nepatříme mezi týmy bojující v nadstavbě. Letos jsme 
ale bohužel museli halovou pozemkářskou elitu po sedmi letech opustit. Dík trenérům Pavlovi Opavovi, Tomáši Levému a 
Michalu Soukupovi. 

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 byli oceněni v rámci klubu za přítomnosti zástupce ÚMO Plzeň 6 pana 

Janouška a dále na plzeňské radnici vyhlášeni mezi nejlepšími sportovními kolektivy města Plzně. Při této sváteční příležitosti 
byl na radnici z rukou primátora města Plzně pana Baxy oceněn i Stanislav Benda jako zasloužilý trenér mládeže. 
Gratulujeme..  

 Zapsali jsme se také na reprezentační scéně. V přípravě na ME v Belgii byli: Jakub Koryťák, Michal Bárta, Lukáš Nocar a 
Reinhard Nicklas. Mistrovství se nakonec účastnil jen posledně jmenovaný. Na ME U18 v Praze reprezentovalo 7! našich 
hráčů: Lukáš Benda, Jakub Pecháček, Jakub Kordík, Jakub Kondrát, Václav Čvančara ml., Adam Uhlíř a Matěj Karnold. Po 
výhře v turnaji dokázali hoši přispět k postupu této věkové kategorie mezi 16 nejlepších týmů Evropy. Všem jmenovaným 
děkuji za reprezentaci našeho oddílu a tím i celé TJ. Dalším milníkem loňského roku bylo pořádání historicky 1. mezistátního 
utkání ČR-Rakousko. Za velmi chladného počasí se do Hliniště přišlo podívat 220 diváků. 
      Kromě soutěží již tradičně pořádáme XXI. VC Plzně v kategorii ml. žáků, žákyň, přípravek a benjamínků. Dále jsme 
pořádali halový turnaj seniorů a seniorek  O plzeňský korbel. Dobrým a úspěšným nápadem je vánoční pozemáček což je 
turnaj rodinných týmů v litickém LD. Výborně se osvědčily několikadenní herní kempy pro naše hráče pořádané v termínu 
školních prázdnin. Hlavní akcí byl letní tábor v Melchiorově Huti, kterého se účastnilo více jak 100 mladých pozemkářů. Dále 
zimní soustředění všech věkových kategorií, soustředění na kolech. Pomáhali jsme při pořádání Bredlykapu, účastnili jsme se 
turnajů v německém Aalenu, Norimberku, Bad Kreuznachu, Jeně, Drážďanech a Schwabachu. Organizovali jsme dětský den 
na hřišti v Hliništi, Mikulášskou nadílku v litickém LD, 8.ročník turnaje v malé kopané „O pohár předsedy TJ“  a výlety našich 
nejmenších po litickém okolí. Zkusili jsme si jaké je to uspořádat pravou zabijačku a doufáme, že se zařadí mezi naše tradiční 
akce jako se povedlo zavedení společné večeře trenérů v LD Litice a opravdu tradiční vánoční besídky. 
      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… 


