
     Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…  
Dovolte mně zhodnotit a informovat o uplynulém roce v naší litické pozemkářské rodině:   
Pozemní hokej - hraný o 11-ti hráčích, na venkovních hřištích: 

- máme další tituly Mistr ČR ve dvou dlouhodobě našich nejúspěšnějších kategoriích starších a mladších žáků. U 
mladších žáků stojí za zmínku, že to byl jejich celkově šestý titul získaný popáté v řadě. Velká gratulace klukům a jejich 
trenérům. 
Dalším úspěchem je obhajoba druhého místa dorostenců, ale je zde potřeba zmínit fakt, že soutěž byla degradována nízkým 
počtem přihlášených družstev. Muži bohužel tradičně doplatili na velmi špatný začátek. Jarní část soutěže jsme hráli lépe a 
porazili oba finalisty. Bohužel jsme nezvládli dvě klíčová utkání v Hradci Králové a proti Prezidentům, která jsme prohráli o 
branku. K postupu do play-of nám chyběla větší zkušenost s takovými zápasy. Tým je mladý a hned v současné sezóně může 
útočit na vyšší příčky. Stabilní je výkon mužského béčka, kterému se sice nepodařilo obhájit vítězství v druhé nejvyšší soutěži, 
ale skutečnost, že za vítězným Bolevcem zaostalo jen o skóre je uspokojující. Z ženské složky zaznamenaly nejlepší umístění 
mladší žákyně, které po výborné první části, kdy tabulku suverénně vedly ukončily sezonu se ztrátou 1 bodu na 2.místě. Ženy 
a starší žákyně obsadily ve svých soutěžích poslední místa. Přípravka a benjamínci nadchli nejen výbornými výsledky na 
jednotlivých turnajích, ale hlavně živelností tohoto pozemkářského potěru.  
Loni velkou změnu zaznamenali veteráni, u kterých na náš popud byla založena veteránská liga, která se hraje s měsíčním 
intervalem turnajovým způsobem. Přihlášeno je 9 týmů a po 2 turnajích naši borci drží 3.místo. 
Halový hokej : 

-  historicky nejúspěšnější halová sezona našeho oddílu. Dorostenci a starší žáci získali tituly Mistr ČR. Zde bych chtěl 
vyzvednout speciálnost situace, která spočívá v tom, že u obou kategorií byl jedním z trenérů Jarda Vrkoč. Když připočtu 
trenérský titul v pozemním hokeji se staršími žáky, tak si tímto trenérským hetrikem po právu vysloužil ocenění osobnost 
oddílu 2015, které se bude vyhlašovat na 2. hokejovém plesu konaném tento pátek v Praze. Gratuluji!  
Mladším žákyním unikl titul neuvěřitelným kolapsem v posledním zápase s papírově nejslabším týmem o jednu branku. Do 
bojů o titul se ještě zařadí áčko mladších žáků, které v oblastní části obsadilo 2. místo a tím si vybojovalo účast v 
celorepublikovém finále, které se bude hrát 19.3. Zpět tam kam patříme se vrátili muži. Áčko, jako staronováček v nejvyšší 
soutěži obsadilo skvělé 2.místo po základní části, ale v play-of i díky velké nervozitě prohrálo semifinále s Rakovníkem a 
obsadilo 4.místo. Husarský kousek se podařil mužskému béčku, které opanovalo 1.ligu a bez ztráty bodu suverénně vyhrálo 
druhou nejvyšší soutěž. Céčko obsadilo v třetí nejvyšší soutěži 3.místo. Posun do vyšších pater tabulek zaznamenaly 
dorostenky 3.místem, čímž zúročují taktickou a herní připravenost. Bohužel u žen se herní progres nedaří přesunout do 
výsledků a umístění v tabulce. Kategorie benjamínků a přípravky se účastnily jednorázových turnajů na kterých nešlo ani tak 
o umístění jako o to, aby si všichni pořádně zahráli. 
 

Získali jsme tedy čtyři tituly Mistr ČR. Starší a mladší žáci byli vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími 
sportovními kolektivy města Plzně a od Plzeňské sportovní unie a ÚMO Plzeň 6 převzali, z rukou pana starosty, ocenění 
za zisk mistrovských titulů.  

 Litickou stopu jsme zanechali také na reprezentační scéně. Na kvalifikaci na OH v JAR, která bohužel skončila 
nezdarem, reprezentovali Kuba Koryťák, Lukáš Benda a Adam Uhlíř. Na ME skupiny B v Praze Kuba Koryťák, Lukáš Benda 
a Michal Bárta. Na  halovém ME opět Kuba Koryťák. V kategorii U 18 na ME ve francouzském Calais postoupili Češi do A 
divize. Z našeho oddílu reprezentovali Adam Uhlíř, Jarda Kasl, Ondra Hes a Venca Kozák. 
Všem výše jmenovaným děkuji za reprezentaci naší TJ.  
      Kromě soutěží jsme již tradičně pořádali XXIII. 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. Pořádali jsme 
několikadenní herní kempy pro naše mladé hráče konané v termínech školních prázdnin. Hlavní akcí byl letní tábor 
v Melchiorově Huti, kterého se účastnilo téměř 100 mladých pozemkářů.   Zimní soustředění všech věkových kategorií, 
soustředění v Nepomuku, dovolenou na kolech. Pomáhali jsme při pořádání Bredlykapu a Běhu osvobození, účastnili 
jsme se akce Sporťáček, užili si tradiční fotbalový přátelák v Kolinci, účastnili jsme se turnajů v německém Aalenu, Bad 
Kreuznachu, Würzburgu, Drážďanech, Schwabachu, Erlangenu, Mnichově a v italské Padově. Organizovali jsme dětský 
den na hřišti v Hliništi, Mikulášskou nadílku v litickém LD, 10.ročník turnaje v malé kopané „O pohár předsedy TJ“  a 
výlety našich nejmenších po litickém okolí. Rádi se účastnili únorové zabíjačky, předvánoční společné večeře trenérů v LD 
Litice a vánoční besídky s nefalšovaným Ježíškem. 
     Dalším zásadní událostí loňského roku byla naše neúspěšná žádost o dotaci na rekonstrukci našeho areálu. Tedy na 
výměnu UT a rozšíření šaten řešené nástavbou nad klubovnou. Otřepali jsme se z neúspěchu, dotáhli některé dílčí věci  
a samozřejmě požádali MŠMT o dotaci i v letošním roce. Je zahájeno stavební řízení o stavební povolení a v naší 
dobrovolné sbírce přátel a členů PH se ke dnešnímu dni nachází 450tis. korun určených na dofinancování projektu. 
V této souvislosti bych rád zmínil úpravu ročních pozemkářských příspěvků: dospělí 4000Kč, dorost 3500Kč, st. žactvo 
3000Kč, ml. žactvo 2500Kč, přípravka 2000Kč, benjamínci 1500Kč, veteráni 1000Kč, ostatní 200Kč. 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům v čele s firmou Robstav. Největší dík však patří našim trenérům 
a jejich asistentům. Jménem mým i všech svěřenců oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice děkuji: Michalovi Soukupovi, 
Honzovi Dolejšovi, Ríšovi Doležalovi, Tomáši Levému, Tomáši Nečasovi, Lukáši Nocarovi,  Jardovi Vrkočovi, Lukáši 
Bendovi, Standovi Bendovi, Aleši Hofmanovi, Adamu Uhlířovi, Zuzce Dvořákové, Monice Koryťákové, Kubovi Kordíkovi, 
Michalu Homolkovi, Honzovi Kordíkovi, Liboru Šestákovi, Vencovi Čvančarovi ml., Honzovi Malátovi, Adéle Tušlové, 
Veronice Doležalové, Tereze Levé, Míše Šmídové, Evě Prokýškové a Markovi Houškovi. 
                                                                                         Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví.. 


