
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…  
Dovolte mně zhodnotit uplynulý rok. Letos nikoli po kategoriích, ale podle druhu pozemáku..    
Pozemní hokej – ten který všichni známe. Hraný o 11-ti hráčích, na venkovních hřištích: 

- máme další titul Mistr ČR a to hned ve dvou, dlouhodobě našich nejúspěšnějších, kategoriích. Mistři, mistři si mohli 
zaskandovat starší a mladší žáci. Prvně jmenovaní po suverénním ovládnutí soutěže se šestibodovým náskokem, pouhou 1 
prohrou z 18-ti zápasů a impozantním skóre 113-28. Mladší žáci ovládli soutěž již počtvrté za sebou, což je kousek opravdu 
husarský.. Velká gratulace klukům a jejich trenérům: Jardovi Vrkočovi, Petrovi Hoškovi, Standovi Bendovi a Sašovi Hofmanovi. 
Mezi další úspěchy bych mohl zařadit druhé místo dorostenců, ale způsob resp. tréninkový a zápasový přístup, který nás 
zařadil za pražskou Slávii je poněkud podivný.. Muži bohužel doplatili na velmi špatný začátek soutěže a tak v sezoně s novým 
renomovaným trenérem, od které jsme si hodně slibovali, jsme skončili na 5.místě a tak boje o titul sledovali jen zpovzdálí. 
Slabou útěchou byl výkon mužského béčka, které vyhrálo druhou nejvyšší soutěž, ale vzhledem k pravidlu, že Extraligu 
nemohou hrát dva týmy z jednoho oddílu, do nejvyšší soutěže nepostupují. Z ženské složky zaznamenaly nejlepší umístění 
mladší žákyně, které po výborné základní části ukončily sezonu po smolném finálovém turnaji na 5.místě. Ženy a starší 
žákyně obsadily ve svých soutěžích poslední místa. Přípravka a benjamínci mě nadchli nejen výbornými výsledky na 
jednotlivých turnajích, ale hlavně živelností tohoto pozemkářského potěru. Vždyť ve třech týmech benjamínků bojovalo 
celkem 44 holek a kluků a ve stejném počtu družstev přípravky 41 mladých sportovců.  
Halový hokej – nejen v hodnocení a pravidlech zcela samostatná soutěž, ale hlavně tím, že se hraje v zimním období a 
v halách: 

-  největší radostí a překvapením byly mladší žákyně, které ještě dvě kola před koncem soutěži kralovaly. Bohužel 
v přímém souboji o Mistra ČR podlehly pražské Hostivaři a obsadily druhé místo. Velmi zajímavá byla i koncovka soutěže 
starších žáků, kde béčko, tvořené v kategorii nejmladšími, se posledním utkáním vyhouplo na 4.místo a v zápase o bronzové 
medaile bylo vyrovnaným soupeřem našemu áčku, kterému podlehlo 5-3. Dalším ve výčtu úspěchů je druhé místo 
dorostenců, kteří doplatili na nepříliš podařenou základní část a probudili se až v play-off. Do bojů o titul se ještě zařadili 
mladší žáci, když v základní části áčko skončilo 2. a béčko 6. Tím se áčko probojovalo do závěrečného turnaje o Mistra ČR, 
kde však nestačilo na ostatní a zbylo na něj 4. místo.  
Zpět tam kam patříme se vrátili muži. Áčko s přehledem kralovalo druhé nejvyšší soutěži a po roce se vrací do Extraligy. 
Podobným způsobem ze třetí do druhé nejvyšší soutěže postoupilo béčko a céčko obsadilo ve třetí lize 6.místo. Bohužel 
z posledních míst se zatím neodlepilo naše ženstvo, ale jak u dorostenek  tak i u žen je zřejmé zlepšení, které je poznat 
z těsných výsledků a ze zlepšeného taktického pojetí. Kategorie benjamínků a přípravky se účastnily jednorázových turnajů 
na kterých nešlo ani tak o umístění jako o to, aby si všichni pořádně zahráli. 
Doposud nezmíněni zůstali veteráni, tedy kategorie, která účast na turnajích a soustředěních v Čechách i zahraničí 
povyšuje na malé oslavy sportu a přátelství. 

 
Získali jsme tedy dva tituly Mistr ČR. Mladší žáci byli oceněni z rukou olympijské vítězky Kateřiny Emmons na plzeňské 

radnici a vyhlášeni mezi nejlepšími sportovními kolektivy města Plzně.  
 Zapsali jsme se také na reprezentační scéně. Na MS v halovém hokeji v německém Lipsku reprezentoval náš Jakub 

Koryťák. Členy seniorského nároďáku v pozemním hokeji v rámci Světové ligy v Hradci králové byli: Lukáš Nocar, Lukáš 
Benda a Adam Uhlíř, který byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem tohoto turnaje. U úspěchů, jak v halovém tak i 
pozemním hokeji, v podobě postupů do vyšších skupin ME v kategorii U21 byli: Lukáš Nocar v roli kapitána, Michal Bárta, 
Lukáš Benda, Adam Uhlíř, Václav Čvančara ml. a Matěj Karnold. V kategorii U16 na ME ve Vídni reprezentovali Tomáš 
Homolka, Jaroslav Kasl a Pavel Matoušek. Bohužel se jim nepodařilo udržet elitní A-skupinu. 
Všem jmenovaným děkuji za reprezentaci naší TJ.  
      Kromě soutěží jsme již tradičně pořádali XXII. VC Plzně v kategorii ml. žáků, žákyň, přípravek a benjamínků. Dále 
halový turnaj seniorů O plzeňský korbel, vánoční pozemáček což je turnaj rodinných týmů v litickém LD. Smekám před 
obětavostí trenérů při pořádání několikadenních herních kempů pro naše mladé hráče konané v termínech školních 
prázdnin. Hlavní akcí byl letní tábor v Melchiorově Huti, kterého se účastnilo téměř 100 mladých pozemkářů. Dále zimní 
soustředění všech věkových kategorií, soustředění na kolech. Pomáhali jsme při pořádání Bredlykapu a Běhu osvobození, 
užili si tradiční fotbalový přátelák v Kolinci, k sedmdesátce, hojnou účastí v Břeclavi, povinšovali Slávkovi Ostřížkovi,  
účastnili jsme se turnajů v německém Aalenu, Norimberku, Bad Kreuznachu, Würzburgu, Drážďanech, Schwabachu a 
rakouském Welsu. Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi, Mikulášskou nadílku v litickém LD, 9.ročník turnaje 
v malé kopané „O pohár předsedy TJ“  a výlety našich nejmenších po litickém okolí. Krásnou tradicí se stala únorová 
zabíjačka, předvánoční společná večeře trenérů v LD Litice a vánoční besídka s nefalšovaným Ježíškem. 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům v čele s firmou Robstav. Avšak největší dík patří všem našim 26 
trenérům a jejich asistentům. Jménem všech členů oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice děkuji: Petrovi Bodnárovi, 
Michalovi Soukupovi, Honzovi Dolejšovi, Ríšovi Doležalovi, Tomáši Levému, Tomáši Nečasovi, Lukáši Nocarovi, Anetě 
Tomanové, Jardovi Vrkočovi, Petru Hoškovi, Standovi Bendovi, Aleši Hofmanovi, Adamu Uhlířovi, Monice Koryťákové, 
Kubovi Kordíkovi, Michalu Homolkovi, Kamile Doležalové, Zuzce Dvořákové, Honzovi Kordíkovi, Liboru Šestákovi, Vencovi 
Čvančarovi ml., Honzovi Malátovi, Adéle Tušlové, Veronice Doležalové, Míše Šmídové a Evě Prokýškové. 
                                                                                         Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví.. 


