
     
 Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…  
Rád bych Vás informoval o činnosti litických pozemkářů v uplynulém roce:   
Pozemní hokej - hraný o 11-ti hráčích, na venkovních hřištích: 

- máme další 3 tituly Mistr ČR. U starších žáků jsme si již rádi na tituly zvykli, ale fantastické je, že loni, v historii 
našeho oddílu poprvé, se z titulu mohly radovat a to hned hned dvě, dívčí kategorie. Starší i mladší žákyně. Zmiňovaným 
a jejich trenérům patří velká gratulace. 
Parádní výkon předvedlo mužské áčko, které skončilo po základní části v Extralize 2. za suverénem soutěže pražskou 
Slávií a v play-off se utkalo s Bohemians Praha. Bohužel vyřazovací zápasy klokani rozhodli ze standardních situací a po 
prohrách 3-1 a 3-2 jsme museli sen o finále vzdát. Bronzová medaile je však s mladým týmem skvělým úspěchem. 
Druhé místo po základní části nás nominovalo do evropského poháru EuroHockey Club Challenge I v ukrajinské Vinnitse, 
což je třetí nejvyšší úroveň z šesti klubových soutěží v Evropě. Turnaj se bude hrát mezi 2. a 5. červnem letošního roku a 
naším cílem bude udržení místa v této soutěži pro ČR. 
Mužské béčko s pouhou jednou prohrou opanovalo druhou nejvyšší soutěž, ale vzhledem k tomu, že dle řádů v Extralize 
nemohou hrát dvě družstva ze stejného oddílu, do této soutěže nepostoupilo. Ženy po sjednocení soutěže do jedné i 
přes jejich velké obavy s nejlepšími odehrály vyrovnané zápasy, ale zatím to stačilo jen na předposlední místo. 
Dorostenci obsadili krásné druhé místo, když se suverénní mistrovskou Slávií dokázali 2x remizovat. Mladší žáci 
rozděleni na „A“ a „B“ vybojovali bronzové medaile, to v případě „A“ týmu, a béčko obsadilo 10. místo. Přípravka a 
benjamínci nadchli nejen výbornými výsledky na jednotlivých turnajích, ale hlavně živelností tohoto pozemkářského 
potěru. Úspěch zaznamenali i veteráni, kteří ve veteránské lize dosáhli na  3.místo. 
Halový hokej : 

- přidáváme do sbírky další titul a opět zásluhou starších žáků, kteří v soutěži neztratili ani bod. Díky hoši. 
Podobnou zápletku jako venku zopakovali muži, kteří suverénně prošli do play-off, kde však v semifinále nestačili na 
pražskou Slávii, ale i tak jsme se mohli radovat z bronzových medailí. Mužské béčko ve druhé nejvyšší soutěži obsadilo 
2. místo, když jako jediné dokázalo porazit jasně postupující Bolevec. Céčko druhou ligou prošlo bez ztráty bodu a 
v příští sezoně se můžeme těšit na vzájemné souboje béčka s céčkem v 1. lize. Ženské áčko v 1.lize skončilo 3. a béčko 6. 
Dorostenci dosáhli na 4. místo a starším žákyním jen o skóre uteklo stříbro, takže braly bronz. Mladší žáci rozděleni do 
třech vyrovnaných týmů obsadili v oblasti 2. až 4. místo. Tím se druhé céčko mohlo utkat na finálovém turnaji o titul. 
Tam kluci nestačili na ostatní finalisty a obsadili 4. místo. Omlazené mladší žákyně dosáhly na krásné bronzové medaile. 
Kategorie benjamínků a přípravky se účastnily jednorázových turnajů na kterých nešlo ani tak o umístění jako o to, aby 
si všichni pořádně zahráli. Veteráni se účastnili jednoho turnaje v Kadani, který vyhráli a ještě jeden je čeká v příštím 
týdnu. 

Získali jsme tedy čtyři tituly Mistr ČR. Ale pozor! Máme i titul Mistra Evropy. A to z ME v halovém hokeji juniorek 
ve Vídni. Jako hrající naši jednotu reprezentovala Aďa Kožíšková, jako asistent trenéra Lukáš Nocar a jako 
fyzioterapeut Standa Straka. Gratuluji..  Na reprezentační scéně nás ještě reprezentovali: Lukáš Benda, Adam Uhlíř a 
Reinhard Nicklas v seniorské kategorii na Světové lize, Kozák, Sochor, Matoušek, Hes, Bystřický a Kasl na ME 18-tek 
v Irsku, Kožíšková a Dolívková na ME 18-tek ve Skotsku a opět trio Kožíšková, Duchková, Dolívková a hoši Sochor, 
Gerlický a Bystřický na ME 16-tek v Praze. Všem výše jmenovaným děkuji za reprezentaci naší TJ. 
Dorostenci a starší žáci budou vyhlášeni na plzeňské radnici mezi nejlepšími sportovními kolektivy města. 
      Kromě soutěží jsme již tradičně pořádali XXIV. VC Plzně v kategorii ml. žáků, žákyň, přípravek a benjamínků, 
které se účastnilo více jak 200 mladých sportovců. Dále halový turnaj seniorů O plzeňský korbel, vánoční 
pozemáček. Pořádali jsme několikadenní herní kempy pro naše mladé hráče konané v termínech školních prázdnin, 
zimní soustředění všech věkových kategorií, dovolenou na kolech. Hlavní akcí byl letní tábor v Machově Mlýně u 
Rakovníka, kterého se účastnilo 105 mladých pozemkářů. Pomáhali jsme také 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, Drážďanech, Schwabachu, Ulmu, Mnichově a v rakouském Welsu. 
Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi, Mikulášskou nadílku v litickém LD, 11.ročník turnaje v malé kopané 
„O pohár předsedy TJ“, tradiční vandr starších žáků a výlety našich nejmenších po litickém okolí. Rádi se účastnili 
lednové zabíjačky, předvánoční společné večeře trenérů v LD Litice a vánoční besídky s nefalšovaným Ježíškem. 
     Další zásadní událostí loňského roku byla naše opakovaná žádost o dotaci na rekonstrukci našeho areálu. Podle 
čerstvých informací jsme nebyli úspěšní, ale v květnu by mělo být vyhlášeno 2.kolo ve kterém by jsme měli mít 
velkou naději. Doufejme… Uvidíme… 
     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: 
Tomáši Levému, Michalovi Soukupovi, Honzovi Dolejšovi, Ríšovi Doležalovi, Lukáši Nocarovi,  Jardovi Vrkočovi, 
Lukáši Bendovi, Standovi Bendovi, Aleši Hofmanovi, Adamu Uhlířovi, Monice Koryťákové, Kubovi Kordíkovi, Honzovi 
Kordíkovi, Liboru Šestákovi, Vencovi Čvančarovi ml., Honzovi Malátovi, Tereze Levé, Markovi Houškovi, Kamile 
Doležalové, Markovi Skálovi, Nikole Bendové, Kláře Průchové,  a Václavům Čvančarovi a Nocarovi.                                                
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví.. 


