Dobrý večer dámy a pánové, přátelé, kamarádi…
Informace o činnosti litických pozemkářů v uplynulém roce:
Pozemní hokej (hraný o 11-ti hráčích, na venkovních hřištích):
máme další titul Mistr ČR. Starší žáci obhájili mistra počtvrté v řadě, když v soutěži prohráli pouze jednou. Tato kategorie je
naším historicky nejlepším sběratelem titulů. Má jich na svém kontě již 11.
Parádní výkon v základní části předvedlo mužské áčko, které skončilo v Extralize 2. za suverénem soutěže pražskou Slávií a
v play-off se utkalo s Rakovníkem. Bohužel jsme opět semifinále nezvládli a sen o finále se nám rozplynul. Bronzová medaile je
však s mladým týmem úspěchem. Druhé místo po základní části nás nominovalo do evropského poháru EuroHockey Club
Challenge I v Ženevě. Pikantností bude, že se v základní skupině utkáme se Slávií Praha, která jako loňský mistr sestoupila
z 2.nejvyšší soutěže Trophy. Turnaj se bude hrát mezi 18. a 21. květnem. Začátkem června se chlapi účastnili evropského
poháru v ukrajinském Vinnitse. Po dvou výhrách jsme se dostali k utkání s domácími o postup do 2. nejvyšší soutěže, ale
bohužel zápas se nepovedl. I tak je skvělým úspěchem udržení skupiny pro další rok, což bylo před odjezdem naším nesmělým
cílem.
Mužské béčko obsadilo v 1.lize 2. místo. Ženy po zlepšení se ve druhé části soutěže obsadily v extralize 9.místo. Dorostenci jen
na skóre skončili 3. Dorostenky obsadily 4.příčku. Mladší žáci rozděleni na „A“ a „B“ vybojovali stříbrné medaile, to v případě
„A“ týmu, a béčko obsadilo 11. místo. Mladším žákyním se se značně pozměněným týmem titul obhájit nepodařilo a skončily
na krásném 3.místě. Přípravka a benjamínci nadchli nejen výbornými výsledky na jednotlivých turnajích, ale hlavně živelností
tohoto pozemkářského potěru. O jedno místo si pohoršili veteráni, kteří ve veteránské lize obsadili 4.příčku.
Halový hokej :
Vzhledem k MS a ME se letos nehrálo play-off a mužské áčko obsadilo 4.místo. Mužské béčko opanovalo druhou nejvyšší
soutěž bez jediné porážky. Céčko tuto soutěž udrželo a skončilo 5. Ženy si odbyly premiéru v extralize, kde zatím nestačily na
ostatní soupeřky a opět spadly do 2.ligy. Béčko se ve 2.lize umístilo na posledním 6.místě. Dorostenci přes velké ambice
skončili až 3. a béčko 5. Starším žákům, jako obhájcům titulu, se nepodařilo probojovat do finálové šestky a tak obsadili 7. a9.
místo. Starším žákyním se nepodařilo navázat na loňský bronz a skončily na 6.místě. Áčko mladších žáků suveréně prošlo
oblastí a ve finálovém turnaji nestačilo na Mnichovice a bralo stříbro, béčko se v oblasti umístilo na 5.místě. 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 čtyř turnajů, z nichž dva vyhráli.
Na reprezentační scéně se představili: Michal Bárta a Jakub Koryťák na ME mužů ve skotském Glasgow, na ME juniorů
v ruském Petrohradu- Lukáš Benda, Václav Kozák, Jaroslav Kasl, Adam Uhlíř a Ondra Sochor, na ME juniorek v Hradci
Králové- Lucie Dolívková a Duchková, Adéla Kožíšková a jako hlavní trenér Lukáš Nocar. V halové sezoně se náš Adam Uhlíř
účastnil ME mužů v belgických Antverpách. Všem víše jmenovaným děkuji za reprezentaci naší TJ. Jakub Koryťák byl
nominován mezi 8 nejlepších sportovců města Plzně, odkud si však ocenění odnesl fotbalista Hubník.
Kromě soutěží jsme pořádali halový turnaj seniorů O plzeňský korbel, vánoční pozemáček, zimní soustředění všech
věkových kategorií, dovolenou na kolech a znovu obnovený sjezd řeky Berounky . Hlavní akcí byl letní tábor v Machově
Mlýně u Rakovníka, kterého se účastnilo 110 mladých pozemkářů na které dohlíželo 18 trenérů. 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, Norimberku a
v chorvatském Záhřebu. Organizovali jsme dětský den na hřišti v Hliništi, Mikulášskou nadílku v litickém LD, 12.ročník
turnaje v malé kopané „O pohár předsedy TJ“ a 3. ročník SávaKapu, tradiční vandr starších žáků, toulky této kategorie po
Šumavě a výlety našich nejmenších po litickém okolí s názvem EKO pochod, protože byl spojený s úklidem lesa. Rádi se
účastnili lednové zabíjačky, předvánoční společné večeře trenérů a vánoční besídky s nefalšovaným Ježíškem.
Co se rekonstrukce našeho areálu týče, tak vloni jsem vám zde říkal o neúspěchu naší několik let se opakující žádosti,
doufaje ve vypsání druhého kola. Druhé kolo roku 2017 bylo skutečně vypsáno, ale ku zděšení žádajících sportovců
s podporou ne 80, ale jen 60% finančních nákladů jednotlivých projektů. Šli jsme do toho s vědomím, že bude tedy
potřeba sehnat více peněz na dofinancování. Podařilo se. MŠMT nám přiřklo možnost na dotaci dosáhnout, za
předpokladu splnění specifikovaných podmínek. Doufám, že se vše splnit podaří. Nyní jsme ve fázi VŘ a je stěžejní najít
dodavatele za cenu, kterou bychom dokázali akceptovat.
Když jsem u financí, tak z důvodů vypočtení reálných ročních nákladů jednotlivých kategorií, cen pronájmů v zimní halové
sezóně a ukončení příjmu některých svazových dotací na podporu oddílů jsme byli nuceni přistoupit na zvýšení oddílových
příspěvků následovně. Do kategorie mladšího žactva 3 000,-Kč, 4 000,-Kč starší žactvo a dorostenci, dospělí 5 000,-Kč. I přes
toto zvýšení, příspěvky pokrývají z dosavadních 25 "pouze" 45% ročních nákladů oddílu. Zbylých 55% nákladů se bude výbor
oddílu a TJ i nadále snažit získat z grantů a sponzorských darů.
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 členů oddílu pozemního hokeje TJ Plzeň-Litice děkuji: Tomáši Levému, Michalům
Soukupovi a Homolkovi, Ríšovi Doležalovi, Lukáši Nocarovi, Jardovi Vrkočovi, Lukáši Bendovi, Standovi Bendovi, Aleši
Hofmanovi, Adamu Uhlířovi, Adéle Tušlové, Monice Koryťákové, Kubovi Kordíkovi, Honzům Kordíkovi, Dolejšovi a Malátovi,
Liboru Šestákovi, Tereze Levé, Markům Houškovi a Skálovi, Kamile Doležalové, Nikole Bendové, Kláře Průchové, Václavům
Nocarovi, Čvančarovi a Čvančarovi ml., Jirkovi Kudrnovi, Petrovi Jurkovi, Láďovi Čechovi a Pavlu Opavovi.
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví..

