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ÚVODNÍ SLOVO

Ahoj Petr, ahoj vsem,
dekuju moc za tento zprava. Jsem rad ze mam
Tome vedle sebe a zaroven vazim moc vase
podpora ale hlavne prace ktery delate pro
Litice. Nemohl jsem to rict vcera ale mam
hodne silny predstava jak ma a muze fungovat
upravdovy klub. Vy jste jeden ze malo KLUBY
v.cechach, kde ostatni jsou pro mne ODILY. Pro
mne je mezi ty 2 pojmy obrovsky rozdil: oddil je
sbirka jednolivy lidi. Club je misto kde cleny se
zdruzujou, kde kazdy citi zodpovednost
dobrovolny prispet k fungovani. Klub ma jasne
poznatelny kultura a hodnoty. A ten rozdil
delate vy a vase cleny v Litice.
Jsem se vedom ze nejsem kazdy vikend u vas
ale mate i moje podpora a muzete byt jisty ze
mnoho lidi (i kdyz to nepriznaji , mluvi o Litice
se respektem a obdiv.
Jeste jednou dekuju a preju krasny vikend
Gino Schilders
prezident Českého svazu pozemního hokeje
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V uplynulých dvou letech jsem se v úvodním slově zabýval našimi
neúspěšnými pokusy o sehnání peněz na rekonstrukci našeho hřiště
a klubovny. Je těžké vysvětlovat někomu, kdo to nezažil, kolik úsilí
a.času to stojí funkcionářům oddílu a TJ. Jsou to přece jen
dobrovolní pracovníci, ne profesionálové. Když jsme konečně mohli
dostat dotaci od MŠMT, museli jsme sehnat 40% financí z celkové
hodnoty akce, ne jako dříve 20% . To si může dovolit například
město, těžko však tělovýchovná jednota bez vlastních příjmů. Přesto
jsme do toho šli. Snad v příští ročence se dozvíte, jak rekonstrukce
našeho areálu úspěšně dopadla.
.

K letošnímu zamyšlení v úvodníku mě inspirovala slova od presidenta Českého svazu pozemního
hokeje Gina Schilderse, který v gratulaci na opětné zvolení do čela našeho svazu mimo jiné řekl: “ Mám
silnou představu, jak má a může fungovat opravdový klub. Vy jste jeden z mála KLUBŮ v Čechách, kde
ostatní jsou pro mne jen ODDÍLY. Pro mě je mezi těmi dvěma pojmy obrovský rozdíl: ODDÍL je sbírka
jednotlivých lidí. KLUB je místo, kde se členi sdružují, kde každý cítí odpovědnost dobrovolně přispět
k.jeho fungování. KLUB má jasně poznatelnou kulturu a hodnoty. A ten rozdíl děláte vy a vaši členové
v.Liticích. Můžete si být jistí, že mnoho pozemkářů (i když to nepřiznají), mluví o Liticích s respektem
a.obdivem.“
.

Proto se v obsahu letošní ročenky zaměříme především na naše „společenské“ akce, následovat
budou sportovní akce, pak tabulky, a nakonec rozhovory.
Stanislav Benda

PŘEDSEDNICTVO ČSPH
Ahoj Tome,
chci Ti pogratulovat ke zvolení do předsednictva ČSPH. Jsem rád, že
jsi se k tomu ještě odhodlal a.našel čas a hlavně psychické síly. Byl
by to krok zpět a silné ubrání drajvu rozvoje mládežnického PH
v.ČR, kdybys vzdal. Není asi nic příjemného vést diskuze
a.prosazovat návrhy mezi občas sebevědomými a samolibými
zástupci, jejichž samotné domovské oddíly mají velké problémy
a.nemají kolem sebe lidi a hráče jako máme my v Liticích. Pro mě je
to motivace a.velká vzpruha oddílu pomáhat.
Ta samá gratulace a poděkování platí i pro Gina. Je to osobnost
a.mezi ostatními, kteří včera byli na konferenci přítomni, jediný možný kandidát.
Přeji Vám hodně síly! Máte nové, dobře, že ořezané složení předsednictva. Jste ti správní
reprezentanti PH v ČR s velkým přehledem a zkušenostmi, které ostatním prozatím chybějí. Držím
palce, ke zvolení vhodného GS, což bude pro další vývoj také klíčové a je jasné, že to nebude volba
vůbec jednoduchá!
Dělejte tu práci tedy i nadále jak nejlépe to jde, u nás máte určitě podporu a velké zastání.
Petr Míka
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NOVOROČNÍ FOTBÁLEK
Již tradičně vítáme Nový rok přátelským fotbálkem.
Jsme rádi pospolu, na Nový rok obzvlášť. S radostí
přivítáme mezi sebou nové tváře věkově od dvanácti let
výše z řad hráčů, hráček, rodičů …
.

Výkop vždy 1. ledna v 15:00 na našem hřišti.

5. ROČNÍK TRADIČNÍ ZABIJAČKY
V sobotu 7. 1. proběhla již tradiční zabijačka s „naším“ řezníkem Špejlíkem a se sviní, letos
o.váze 195 kg. Na zabijačku přišlo pomáhat 16 dobrovolníků, kteří během celého dne prase
pod vedením Špejlíka rozporcovali a pod vedením Korďase částečně zpracovali. Myslím, že
mohu za všechny říci, že jsme si to jako každý rok, užili. Zase za rok!
Lukáš

PLZEŇSKÝ KORBEL
Očima Opuse: turnaje se celkem zúčastnilo 7 týmů, které hrály systémem každý s každým po
15 minutách. Domácí borci sestavili hned 2 týmy, k nim přibyly týmy z Rakovníka, Chomutova,
Kbel, Kadaně a Bolevce. Hned v úvodním utkání si to domácí rozdali mezi sebou
v.bratrovražedném souboji, který neměl vítěze a oba týmy pokračovaly ve famózních výkonech
i nadále, takže při konečném zúčtování domácí obsadili první dvě příčky. Jinak se celý turnaj
nesl ve znamení vyrovnaných mačů, v duchu fair play a hlavně plné pohody, protože v první
řadě šlo o to se sejít, zahrát si hokej, užít si to a až v poslední řadě o výsledky. Chtěl bych
4

poděkovat všem aktérům, hráčům,
domácím za organizaci, Vrkymu, Mákovi
a.Carovi za support.
Očima Jendy: proběhl další ročník
tradičního litického veteránského turnaje
Plzeňský Korbel. Celý turnaj se odehrál ve
velmi přátelském duchu,bez zbytečných
excesů a potíží – snad jen zamrzí zranění
hlavy V. Nocara, které snad nebude
vážnějšího charakteru a nezanechá trvalé
následky. Naši veteráni dosáhli skvělého
výsledku, kdy Áčko turnaj vyhrálo a Béčko
obsadilo druhé místo – takový parádní výsledek se v uplynulých ročnících ještě nepodařil!!!
Poděkování patří také M. Hofrichterovi ml., který celý den „trpěl“ v bufetu a dobře postaral se
o.náš pitný režim. Nás těší, že to dělal s láskou a s úsměvem.

VETERÁNI PŘÁTELSKY S NORIMBERKEM
Veteráni se utkali v přátelském utkání se stejně mladým družstvem HG Nürnberg Allstars, a to
v tradičních jedenáctkách. Pro litické to byla premiérová zkušenost v této kategorii, protože
všechna předešlá utkání byla ve formátu 5+1 nebo v hale. Soupeři jsme vyšli vstříc a půjčili jim
do brány Vokura, což se nám hned vymstilo v prvním poločase, kde jsme měli mírnou převahu
a několik gólových příležitostí, bohužel všechny skončily na Martinovi. Ve druhé půlce byla hra
vyrovnanější. Hosté se dostali do vedení po rohu. Zhruba po pěti minutách jsme odpověděli
stejnou mincí a to záslouhou Šmajchla. Stav 1:1, i přes několik šancí na obou stranách, zůstal
i.do závěrečného hvizdu, takže se stal i konečným výsledkem. V přátelském duchu se pak
neslo i pozápasové posezení s hosty, které vyústilo v pozvání na odvetu do Německa.
Poděkování patří dvojici rozhočích z řad dorců, Biziho a Adama a stejně tak i Báře a Kondrymu
za "catering".
Sestava: Vokurka, Kordík, R. Doležal, Hofrichter, Královec, Houška, Vrkoč, Michal, Vozár, Dolejš,
Vychron, Levý, Opava, Nocar, Malát, Voráček, Hofman.
S pozdravem veteráni žijou !
Pavel Opava
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LITICKÁ MÍLE
Letos už potřiatřicáté proběhla Litická míle. Čtyř jarních a čtyř podzimních běhů se zúčastnilo
346 běžců, z toho 92 si alespoň jedenkrát míli zaběhlo. Nejpilnější byli: P. Beran, L. Hofman,
J..Červený, O. Gerlický, V. Královec, kteří absolvovali všech 8 mílí. Čtyři jarní míle mají za cíl po
zimě se rozhýbat, podzimní míle mají za cíl po sezóně odstranit únavu. Jsme rádi, že s námi
Litickou míli absolvují také litičtí biatlonisté.

48. BĚH OSVOBOZENÍ
Za velmi chladného počasí se konal 19. 4. další ročník Běhu osvobození. Na startu se sešlo 171
závodníků a závodnic. Hlavní pořadatelskou práci vykonali členové našeho pozemkářského
oddílu, pomáhali také členové litického biatlonu a také Martin Dezort. Z našich členů byli
úspěšní Bedřich Polanský v kategorii nejmladších (3. místo), David Strejc (6. místo) a ve starší
přípravce Ondřej Polanský na 10. místě .

SLÁVA OSTŘÍŽEK - VZPOMÍNKA
S hlubokým zármutkem oznamuji,
že 3. dubna t. r. zemřel náš dlouholetý
hráč a kamarád Sláva Ostřížek. Kdo jste
jeho éru zažil, vzpomínejte se mnou.
Slávku, budeš nám chybět: ve sklípku,
při zpěvu, na Šumavě, prostě všude.
Ve vzpomínkách zůstaneš s námi.
Kuzma
6

KOLINEC

7.5. veteráni tradiční fotbalový přátelák v.Kolinci KOLINEC – LITICE 7:2 (4:0) – v přátelském „
družebním“ utkání v kopané jsme nastoupili v této sestavě: Vokurka, Ovčák, Opus, Hofr,
Kudy, Malát, Darida, Nocar, Doležal, Růžička, Strejc a Levý. Oba naše góly dal Car (dycinky),
ten první lobem ála Poborský. Porážka nemrzí, v dané sestavě a v prudkém dešti na plovoucí
ploše si zaslouží všichni aktéři pochvalu. Následující přátelské posezení opět nemělo chybu.
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2. 6. DĚTSKÝ DEN V HLINIŠTI
V pátek 2. 6. se na hřišti pozemního hokeje v Liticích uskutečnil dětský den. Pro děti bylo
připraveno na 20 stanovišť, děti si mohly vyzkoušet různé sporty, dostaly odměnu, kterou si
samy vybraly a nakonec bylo připravené ohniště, kde si děti mohly opéct buřtíka. Děkujeme
všem třiceti pomocníkům a Markovi Hnátovi za muziku.
Terka

CYKLOVÝLET
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 jsme v rámci tréninku vyjeli na
kolech do Dobřan. Jeli jsme kompletní - to znamená
čtrnáct žáků a já. V Dobřanech si kluci dali zmrzku
a.zpátky jsme to jeli přes lesy kolem letiště u Nové Vsi.
Výlet byl pěkný a všichni si ho chválili. Další čtvrtek 22. 6.
2017 jsme trošku přitvrdili a vydali se na hrad Radyně.
Zde již v omezeném počtu sedmi vlčáků a mé maličkosti.
Výjezd na Radyni jsme zmákli v poho - až jsem byl
překvapen jak kluci jeli. Zpátky jsme to vzali přes Štáhlavy, kde jsme navštívili naší nejvěrnější
fanynku - Byziho babi. Zpátky přes Plzenec do Černic a tam jsme se rozjeli každý svým směrem.
Bylo to krásné odpoledne. Dík!
VRKY

BEROUNKA
Letošního již tradičního sjíždění Berounky
se zúčastnilo 15 lodí. Začali jsme opět
v.pátek Dolanech, během soboty jsme
dopádlovali až na liblínskou Kobylku
a.v.neděli jsme končili na tábořišti U Mloka
v.Třímanech. Počasí nám letos přálo
a.vody bylo více, než na stejném úseku
před dvěma lety, takže se nám jelo
výborně. Během cesty jsme obdivovali krásu horní Berounky, která je opravdu jedinečná a cestu
jsme si i vzhledem k parnému letnímu počasí pravidelně zpestřovali zastávkami na občerstvení.
Sobotních víc jak 21 km řeky nám sice dalo docela zabrat, ale zvládli jsme to všichni. Na celém
úseku jsme přenášeli jen tři jezy, ostatní jsme sjížděli. Jako každý rok i.letos se ve zrádných
peřejích Berounky někteří nedobrovolně vykoupali, ale to už ktomu patří, alespoň je na co
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vzpomínat. Navíc je voda je v Berounce
rok od roku čistší a letos byla i krásně
teplá, takže na koupání optimální... Příští
rok začneme U Mloka a budeme
pokračovat krajinou Oty Pavla až ke
Křivoklátu, stejně jako loni. Ahoooj!
Homolís - Michal Homolka
O víkendu 23. - 25. 6. se uskutečnilo již
tradiční pozemkářské sjíždění Berounky.
Tentokrát se ho zúčastnilo 15 lodí, takže
všude, kde jsme se zastavili na
občerstvení, byla u okýnka fronta. :-)
Začínali jsme v pátek přenocováním na
tábořišti u Dolanského mostu, v sobotu jsme se utábořili na Kobylce, kde jsme mj. opět lovili
s.nejmenšími účastníky čudly a v neděli jsme dopluli do tábořiště U Mloka.
Na zrádném krašovském jezu se několik posádek nedobrovolně vykoupalo
v Berounce, jedné posádce se dokonce podařilo převrátit i jinak
nepotopitelnou 4 místnou kanoi typu Sioux. Vše ale dobře dopadlo,
užili jsme si spousty legrace, sluníčko nám svítilo, dobrá nálada
nechyběla a tak jsme si to opět, jako vždy, parádně užili.
Michal Bárta

ZAKOPÁNÍ HOKEJKY ANEB DIVOKÝ ZÁPAD

WESTERN TOURNAMENT

Tradiční akce na závěr sezóny se opět vydařila díky početným účastníkům. Téma westernu
přilákalo mnoho hezkých masek, z nichž byli vyhodnoceni: Terka, Šlahoun, Jan Kordík jun., malá
Kudrnka a malá kovbojka s oranžovou sukní.
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Sedm týmů se zúčastnilo obvyklého turnaje v pozemním hokeji,ve kterém bylo pořadí:
1. Tatanka Ilja
2. Kulhaví
3. Libana a spol.
4. Hofg
5. Yoko
6. Yoe Puerta
7. Cacoo Slep
S přispěním celého týmu se nejlepším střelcem turnaje stal Kuzma.

BRADLEY CUP
29. 7. 2017 proběhl další ročník oblíbeného Bredly cupu,
kde jsme opět zajišťovali občerstvení. Počasí fantastické,
velká účast závodníků a diváků, spousta lidí na startu
hlavního závodu a i na doprovodných akcích - závod
háčků a slalom. Jen škoda, že se nezúčastňují i ostatní
naši členové - tato akce již dlouhá léta patří mezi ty
nejoblíbenější a nejúspěšnější. Veškerý zisk šel na stavbu
hřiště a pozitivní bylo, že letos "přežily" všechny kytary :).
Jenda
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na osvěžení limonádou. Zde se odehrávala svatba v historických krojích. Byli jsme pozváni na
ohnivou šou a bylo to fajn. Letos nám nepršelo, a tak klidná noc pod širákem byla fajn. V neděli
jsme se přesunuli na nádraží do Strahova a odtud přímým spojem do Plzně. Pro většinu kluků
to byla poslední společná akce u starších žáků, protože přešli do dorostu. Myslím že to byla
parádní rozlučka a že si to všichni užili.
VRKY

KOLA 2017 (Hurá do Aše aneb hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš …)
Tradice jsou někdy zavazující. Stávají se i koulí na noze.
Naše tradice několika posledních let, že o směru, kam
pojedeme, rozhodne nádraží, nám zase (ještě) vyšla.
Měli jsme cíl. Tam jsme ještě nebyli. Dalo by se říci, že
jsme tam měli jet až … ale na co čekat?! Aš je náš letošní
směr!
Pojedeme vlakem do Aše a zpět na kolech. Plán je
jednoduchý. Paní v pokladně však měla jiný názor. Z nějakého ajznboňáckého důvodu
máme vyrazit do Aše přes Domažlice. Zase v tom hrají roli naše kola. Nějak ty dráhy
překvapujeme, že chceme kola do vlaku. Bereme tedy Domažlice, co nám zbývá. Ale, ono je
to jedno. My se nedáme. Cesta je přece cíl, a ta nám jde. Slovy našeho náčelníka Šedovouse:
„Kdomálžíce“! Jedem! Směr jihozápad.
Hora Svatého Václava. První nocleh. Nádherná noc venku. A ráno zase na kola a výhled na
Šumavu, sjezd do Rybníka, křičíme Jéňo, to je profil! při cestě do Bělé a dáme Sycherák?
Jasný.
Takže další spánek pod širákem zpestřený deštíkem a stálou přítomností bývalého
fotbalového reprezentanta Rady. Aby ne, vždyť mu to tady patří. Směr sever.
Musíme navštívit Hanku! Naše populární spoluhráčka se rozhodla zapustit kořeny v této
nejen přírodě zamilované oblasti, a tak naše předkolaudace byla samozřejmá. A další tip.
Sedmihoří, samá borovice, kámen, horko, kamenné hrnce a oblast bez hospod. Bože… .
Ještě, že jsme při zkratce přes louky ujeli tomu stádu krav. Jendo, ukaž jak se skáče s kolem
přes ohradník ! A hup za dálnici, čekají nás Kladruby. Směr severovýchod.
Královská etapa! Čeká nás Svojšín, Černošín, Vlčí hora, Kosí potok - to si užijeme! Co zkusit
červenou značku, ta cesta vypadá obstojně. Chaty, krásně posekaný trávník, cesta, cestička,
metr a kus vysoká tráva? To bude jen kousek. Dobrý dva kilometry, nahoru, dolů, přes
kořeny, skalky, tráva všude kam se podíváš, ještě, že si dáme ve Svojšíně náš oblíbený
životabudič! Ani je sympatická prodavačka v místní cukrárně nestačila chladit. Nabuzení
naší nezničitelností razíme dál. Vysíláme horského vůdce a strážce všech parků sledovat
okolí z Vlčí hory, zda za námi někdo neslídí. Jsme sami! Nuže vzhůru, tedy, pardon, dolů ke
Kosímu potoku. Míjíme jedny indiány, druhé indiány a tehdy se to stalo. Náš nejpraktičtější
spolujezdec a známý vlasový chameleon s islandskou přezdívkou Richardsson vybuchl jako
jemu blízká sopka Eyjafjalla…kull! Co se stalo? Indiáni mu nenápadně strčili větev do kola,
Richardsson ve svém zaujetí cyklistikou si ničeho nevšiml a jeho blanco horse zaúpělo.
Výsledek se brzy dostavil. Richardsson, věrný svému umu, rychle sestrojil
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ze svého bílého oře koloběžku a jelo se dál! A.když už i jemu docházely síly, do té doby líně
se.ploužící stíny spolujezdců, ožily. Vytvořily národní gardu, která se poctivě střídala při tlačení
Richardssonovo maličkosti směrem do Plané. Směr severozápad.
Po vlhké noci na louce nad Planou a ranní nezbytné koupeli v místním koupališti našeho šerifa
a dopolední gastronomické show v místní vietnamské hospůdce jsme se rozhodli vyrazit do
turisticky velmi zajímavého místa. Kladská nad Mariánkami nás zajímala hlavně kvůli pěknému
hanku, který nás cestou čekal. Užili jsme si jej cestou vzhůru (20% z nás) a cestou dolů (80%)
a.Kladská byla najednou za námi. A byli jsme tam. Hit našich nocí se odehrál v Lázních Kynžvart.
Nejdřív nás paní hospodská nechtěla, vše vypadalo kdovíjak a pak … spánek v šenku, vajíčka se
slaninou k snídani, zahrádkáři Kersku, Šedovousovo návrat do mladších let při obsluhování
movitých cizinek a mnoho dalšího. Ještě, že jsme utekli! Lehce by se zvykalo. Opět kontrola naší
stopy z nedaleké Dyleně vyslanou dvojicí šerif and strážce a už nás vítá Jesenice. Přespíme,
přeplaveme a jsme v Chebu! A z Chebu je do Aše, co bys pumpičkou dohodil! Směr
severozápad.
Chyběl nám den. Jeden jediný den, abychom dorazili do cíle. Cheb nás dál nepustil, chlapci
začali býti nervózní a dokonce jsme zažili i jednu dezerci. Tak jsme dezertovali všichni. Ale po
pravdě. Až jednou přijedeme do Aše, už dále nebude žádné až. A to nesmíme dopustit.
Ať žijí kola 2018 a až přijedeme na nádraží a až nám zase prodají lístky jinam než chceme a až
se.rozvinou zase nové zážitky … milé děti, zvonek zazvonil a je čas se zachumlat pod peřinu
a.nechat si něco zdát. A až … .

12. 11. POHÁR PŘEDSEDY
Jako každý rok se konal na pozemkářském hřišti turnaj
v.malé kopané o pohár Předsedy TJ Plzeň - Litice.
Tradičně se mezi sebou střetly týmy pozemní hokej A,
pozemní hokej B, kopaná, pinčes a házená. I přes velice
nepříznivé počasí turnaj proběhl bez jediného zádrhelu,
hráči i rozhodčí se po závěrečném hvizdu rádi odebírali
do útrob pozemkářského zázemí, aby se občerstvili
a.hlavně dostatečně zahřáli, pro další zápasy. Letos si
pohár předsedy odnáší "domácí" tým pozemního hokeje
A, který bez jediného zaváhání proklouzl turnajem s 12
body. O dva body méně měla kopaná na druhém místě,
na třetím pak pozemní hokej B s 6 body. Předposlední,
se 3 body, se umístil pinčes a na posledním místě, bez
bodu, házená.
12

TOULKY ŠUMAVOU - NOVÉ HUTĚ
Od pátku 24. 11. do neděle 26. 11. se starší
žáci a starší žačky zúčasnili soustředění na
Šumavě. V.pátek jsme vyjeli z Plzně na
Lipku, odkud s plnou polní a čelovkami
proběhl přesun na Nové Hutě do penzionu
U Krtka. V.sobotu výšlap na Kvildu a odtud
na Borovou Ladu, kde jsme se
naobědváme. Cestou ke Krtkovi jsme se
podívali na Chalupskou slať a za mírného
deště dorazili na Hutě. Hlavní večerní úkol
pro všechny byl společně uvařit večeři. Kluci loupali brambory (12 kg) a.holky uňahňaly
karbanátky (4 kg mletého).Po hoďce a půl byla véča jak fík! Večer proběhl turnaj dvojic ve
stolním fotbálku a noční koulovačka před chatou. V neděli po snídani pro velký úspěch proběhl
turnaj ve fotbálku nazvaný mistroství "Krtka" a i tento turnaj vyhráli Eli Nocarů a Kája Bystřická.
Po přesunu na Lipku za stálého sněžení a obědě v penzionu jsme vyjeli směr Plzeň. Jsem
přesvědčen, že se soustřeďko povedlo a všichni mají zážitek. Starších žáků jelo 17 z.19!!!
a.starších žaček 6. Spolu s Vénou Nocarů a Vrkym nás dohromady bylo 25!!! Takže Supr.
VRKY

DOROST TUŽIL PARTU V SUŠICI
Z balíku … balíků … sedmnácti dorostenců
na nádraží dorazilo nakonec z různých
důvodů jen devět, ale o to hezčí víkend
zažili v Sušici na tmelícím soustředění.
Fotbal, volejbal, bowling, bazén, výšlap
z.Kašperek přes Kašperk do Sušice, bazén,
karetní partičky a mnoho dalšího zažila tato
prima partička.
PS: od soustředění se s námi táhne
výsledkový marast. Na jednu stranu se
lehce řekne, k čemu to je? Na druhou
stranu doufáme, že je to vklad do
budoucna.
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VINOBRANÍ
Tradiční litické vinobraní se povedlo skvěle.
Hojná účast, díky výborné přípravě, kdy jsme spojili síly muži A,
ženy a také naše stále opory - výbor klubu.
Zahrála nám živá kapela Hop & Šavani, tombola beznadějně
vyprodaná.
Opět jsme zavedli některé dovednostní soutěže s hokejkou
jako střela na terč, tentokrát to byl výběr ze.tří lahvinek, nebo
párový slalom (muž + dívka, objevily se i týmy stejného
pohlaví). :-)
Na příští rok opět připravujeme soutěže společně a ještě něco
navíc, ale to si necháme pro sebe.
Děkuji všem za účast a těším se na další ročník!
Michal B.

6. 12. VEČEŘE
Společná večeře výboru oddílu a trenérů
Tentokrát jsme opustili tradiční Lidový dům v Liticích (většina
trenérů je z Plzně) okusili jsme „baštu“ u Radka Sochora v jeho
restauraci U Švejka v Plzni. Přátelské povídání, hodnocení roku,
plány do nového roku, vše, co k tomu patří.

MIKULÁŠSKÁ
Tradiční mikulášská nadílka pro děti se tentokrát konala netradičně v pátek 8. 12. 2017. Děti si
zasoutěžily v procházení močálem, sbírání brambor a zametání uhlí. Po celou dobu Mikulášské
si mohly nechat namalovat na obličej zvířecí masku, byl pro ně připraven malovací koutek, kde
si mohly vybarvit obrázek nebo namalovat něco podle své fantazie. Jako vždy přišel mezi děti
Mikuláš se svými strašlivými čerty a s nádhernými andílky. Rozdaly se dětem dárečky a mohlo
se pokračovat v čertovské diskotéce. Kdo měl odvahu,
mohl se nechat s Mikulášem a jeho
pomocníky vyfotit. Chci opravdu poděkovat
za pomoc: Verče, Kaku, Adél, Anet, Zuzce, Kamče,
Lůce, panu Reiserovi (Mikuláš), dorostencům:
Markovi S., Kubovi H., Filipovi a Michalovi T.
(čerti), Lucce D. a Niki (andílci) a samozřejmě
Markovi Hnátovi za pomoc s muzikou.
Terka
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VÁNOČNÍ MATINÉ
V tradiční, uvolněné a kamarádské atmosféře se
uskutečnilo Vánoční matiné, tentokrát v.pátek. Při té
příležitosti oslavil Kuzma své 80. narozeniny, Čvanča 50.
a.Vokur 36. narozky. Radek Sochor oslavil ve velkém stylu
narození své 1. dcery Josefínky (prý budoucí pozemkářky doufám, že příště se mu podaří i pozemkář). Prostě celý
večer se slavilo! Jen Ježíšek přišel zkrátka! Po příšerném zpěvu koled byl i přesto do
klubovny přilákán, což asi neměl dělat. Celý rok pravděpodobně všichni zlobili,protože se
pod stromečkem objevily jen 4 (slovy čtyři) dárky!!! To byla veliká ostuda a jestli to bude takto
pokračovat, tak se Ježíšek příští rok na litické pozemkáře vybodne! I přesto stačil přeplněnou
klubovnu řádně pobavit Hejhalovo příhodou na „P“ a odletěl k hodnějším občanům.

29. 12. VÁNOČNÍ POZEMÁČEK
Již sedmého ročníku vánočního
pozemáčku se zúčastnilo 7 týmů.
Konečné pořadí:
1. Mamlasové
2. Samešovi
3. Mečouni
4. Tygři
5. Korďasové
6. Houdkovi
7. Donátovi
V dovednostech soutěžích zvítězili
Kordík Jan (žactvo) a Martin Houdek
(dospělí). Dík všem, kdo se zasloužili
o hladký průběh akce.

VÁNOČNÍ DEN PRO DĚTI
21. 12. 2017 se konal dětský vánoční den v Liticích. Děti stavěly sněhuláky, hráli hry venku
i.vevnitř, tančili na diskotéce a uvařili si vlastní polévku. Domů si odnesli vánoční litický dárek
a.mnoho krásných zážitků. Den si užili jak trenéři, tak i děti.
.....
Niki B. 15

NAROZKY
Kromě řady méně významných narozenin našich hráčů můžeme připomenout 3 významnější
oslavy:
.

Monča
Krásné narozky oslavila Monča 27. 10. v klubovně při nečekané hudební produkci: Petra na
harmoniku, Tamara na housle, Eda na kytaru a Kuzma na saxofon. Přejeme hodně zdraví a štěstí
do dalších let a věříme , že nadále zůstane v naší pozemkářské rodině!
.

70 Bohouše
V sobotu 13. 10. jsme spolu oslavili 70-tiny našeho bývalého hráče a trenéra Bohouše Opavy.
Sešla se skoro celá stará garda. Hezky jsme si poklábosili a spolu zabékali. Bylo to příjemné.
.

80 Kuzmy
29. 12. v předvečer osmdesátin se sešla celá „stará garda“. Pro oslavence
byla největším překvapením účast hostů z ostatních pozemkářských
oddílů: Rakovníka, Kadaně i Michala Soukupa z Prahy. Přinesli bohaté
dary, ovšem největším darem byla jejich přítomnost a přátelské popovídání.
Při muzice dua PERLA nám bylo veselo. Na závěr předal pan Benda všem
účastníkům odznaky „Staré gardy“. + foto odznaku. A ještě krátký proslov pronesený při oslavě:
Vážení,
dovolte mi, abych při svých osmdesátinách lehce
vzpomenul na uplynulá léta. Více než polovinu
svého života jsem prožil v pozemkářské rodině.
Vzpomínám na začátky: šestky v divizi, v Kovářské
i jinde, svolávání hráčů telefonem v předvečer
zápasu. Dnes je oddíl jedním z nejlépe fungujících
v republice.
Vezměte si náš areál a srovnejte to s minulostí. Popelák u řeky, hledání různých hřišť na Slavii, na
Vodních stavbách a jinde. Je to zázrak , že jsme dokázali toto uskutečnit. A bude ještě líp.
Kromě sportovních úspěchů – a není jich málo – jsme vždy dbali na partu. Ať už šlo o brigády,
vzpomeňte na mrkev, pálení klestu nebo sázení stromků na Šumavě, vždy šla celá parta.
Vzpomeňme na další společné akce: expedice Boubín, pochod kolem Střely, soustředění ať už
v.Žinkovech, na Lipce,ve Hvozdě, v Melchiorce – nově na Machově mlýně. Nezapomeňme na maškarní
v Borovkách i cesty tam a zpět na Lipku. Bylo by toho hodně,ostatně sedm dílů kroniky to dokazuje.
Jen bych chtěl zdůraznit jednu – a to zásadní věc. Dalo by se říci fair play. Ano, to je ono. Vždy jsme
vycházeli soupeřům vstříc. Chovali jsme se většinou jako kamarádi, přátelé. Nikdy jsme nějakým
nečestným způsobem nechtěli získat nějakou výhodu, případně body kontumací. A to je právě to, proč
k nám jezdí soupeři rádi. A moc bych si přál, aby
k.nám soupeři rádi jezdili, i když je třeba
porazíme. Každý oddíl má určitého ducha,
určitou vlastnost sobě vlastní. Mám dojem že je to
to, že držíme pospolu, vyhýbáme sporům uvnitř
i.navenek. Kéž to tak zůstane!
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SOUSTŘEDĚNÍ LIPKA
Ve čtvrtek 2. 3. vyrazilo na Lipku na
zimní soustředění 41 žákyň a žáků.
Podle předpovědi tam mělo
napadnout asi 20 cm nového
sněhu, ale když jsme tam přijeli,
řekli nám místní, že celý čtvrtek
pršelo a po sněhu nebylo ani
památky. Vedoucí rozhodli, že
v. pátek pojede mladší žactvo
vlakem na Kubovu Huť a starší
pěšky přejdou na rozcestí pod
Světlou horou, kde by mohl být
sníh. Pro jistotu tam ráno jeli
autem a zjistili, že se lyžovat dá.
Nejen starší přešli pěšky pod
Světlou horu, ale šli i mladší,
protože „nejel vlak“ (viďte, Honzo
s.Vrkym). Nakonec jsme si parádně
zalyžovali, neboť tam byly stopy
kolem Obrovce projety. V sobotu za
nádherného počasí jsme
zorganizovali biatlon a v neděli na
tradičním místě fotbálek, ne na sněhu, ale na pěkném vyschlém terénu. Ubytováni jsme byli
v.penzionu (dívky) a v lesácké ubytovně (chlapci), z toho vedoucí ve spacákách. O vydatnou
a.chutnou stravu celkem za 225 Kč na osobu se postaraly Saša s Radkou, za což jim patří
neskonalý dík. Stejně tak chceme poděkovat i všem vedoucím, kteří se o všechny po celou
dobu starali (dokonce i medik Honza ošetřil řadu puchýřů). Byli to: Benda, Hofman, Homolka,
Malát, Nocar a hlavní vedoucí Vrkoč. Za dopravu všech báglů a lyží děkujeme Vaškovi
Nocarovi. Večery proběhly v klubovně. Soutěžilo se v kolektivech i v jednotlivcích, byly
připraveny vědomostní soutěže, ale i zajímavé hry. Překvapili starší žáci, kteří v čele s Markem
Skálou připravili oslavnou píseň na Sašu.
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MUŽI NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ
Muži opět na běžkách v údolí Zelenského potoka nad Zelenou
LhotouTradiční sestava veteránů, béčkařů a i několika áčkařů
navštívila opět po roce úžasnou chalupu "U Vajskyče". Přes
hodokvasy jsme se dostali i na oblíbené běžky a příděl čerstvého
sněhu nám umožnil zdolávat masív Prenetu, Můstku, Habru
a.Pancíře z různých směrů. Součástí výpravy byla opět i výprava
sjezdařů, kteří svá prkénka krotili opět s velkým gustem.

SOUSTŘEDĚNÍ ŽEN V NEPOMUKU
Jako každý rok jsme jely na soustředění do Nepomuku, kterého se
zúčastnilo jen 8 žen a.děvčat. Celý
víkend byl plný sportování,
odpočinku a nově i.deskových
her. V pátek večer jsme místo
fotbálku hrály deskové hry, při
kterých se ukázalo kdo z.našeho
týmu zná filmové postavy nebo
kdo má básnické vlohy. Sobotní ráno jsme zahájily výběhem, který vedl po okolí Nepomuku a po
výborné snídani jsem se přesunuly do bazénu v Horažďovicích, kde jsme sbíraly síly na večerní
fotbálek. Bohužel počasí nám nepřálo, proto jsem po dlouhém rozmýšlení nedělní běh
přesunuly na venkovní umělku, kde jsme hrály opět fotbálek a pak se přesunuly na turnaj v pingpongu. Soustředění se opět povedlo i v tak malém počtu. Užily jsme si srandu, výborné hry
a.hlavně jsme byly spolu.
Anet Tomanová

VC PLZNĚ PŘÍPRAVEK A BENJAMÍNKŮ
Benjamínci měli svoji VC Plzně již 6. 5.. Na 80 mladých pozemkářů z Litic, 11. ZŠ, 2. ZŠ,
z.Rakovníka a Kadaně – celkem v 16 týmech – hrálo s nezměrnou chutí a velkým bojovným
srdcem. Nejlepší byli Vlci z Litic, Rakovník, 11. ZŠ a Kadaň. Jak řekla jedna malá hráčka: “Nám je
jedno, že jsme nevyhráli, hlavně že nás trenérka pochválí, že jsme makali..“
Přípravka měla svou VC Plzně 11. 6.. Zúčastnily se týmy z Litic, Hostivaře, Č. Budějovic, Bolevce
a.Pragy, celkem 7 týmů. Nejlepší byli pozemkáři z Bolevce. Nás reprezentovali v A týmu:
Houška, Paroubková, Gerlický, Veselý, T. Nágr, Zimla, Kropáček a Rut, v B týmu: V. Šimek,
V..Svoboda, Brejchová, Fiala, J. Poupa, M. Hofman, Bartovský a O. Polanský.
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LITICE NA UKRA JINĚ
31. května jsme ze základny v Liticích
vyrazili směr Ukrajina. Večer na Ruzyňském
letišti jsme zhlédli ukázku práce pyrotechniků a pak jsme již v pořádku doletěli do
Kyjeva. Po přesunu do cílového města
Vinnitsa, mimochodem cesta připomínala
chvílemi tankodrom, jsme se nasnídali,
ubytovali a uložili se k odpočinku.
O d p o l e d n e j s m e s e p ře s u n u l i d o
sportovního areálu, obsadili šatnu a absolvovali krátký trénink.
Další 3 dny byli jako přes kopírák. Ráno
výběh, snídaně, porada před zápasem,
zápas. Po té následoval společný oběd,
který nám zajištovaly naše překladatelky ty
jsme mimochodem vyfasovali od pořadatelů. Následoval odpočinek, regenerace
a masáže. Večeře, až na jednu, kdy nás naše
průvodkyně vzali do typické místní
restaurace na steak, byli jen v naší režii.
První hrací den jsme také absolvovali
zahajovací ceremoniál s mnoha Ukrajinskými politiky a olympioniky.
Poslední hrací den se Kocourovi se splnilo
přání. Nehrát ráno - to znamená hrát
o.postup do vyšší divize. Jelikož jsme hráli
proti domácím, byl to poslední zápas
turnaje. Následoval závěrečný ceremoniál,
sbalit a hurá na večeři, která se malinko
zvrhla v párty, která pokračovala v autobuse
prakticky až do Kyjeva. Ráno jsme přistáli
v.Praze a pak domů do Litic.
Výsledky a celkově 3. místo je jistě
úspěchem, ale velmi důležité je, že celý tým
šlapal jako dobře namazaný (rozuměj
naolejovaný) stroj a celý turnaj kluci
ukazovali, že jsou jedna velká parta.
20

BAD KREUZENACH
Mládež v Bad Kreuznachu. Letošní herní kemp v Bad Kreuznachu se opět vyvedl.
Po.počátečních nesnázích s umístěním stanů jsme získali krásné místo, kde jsme mohli rozbalit
naší malou Litickou vesnici. Počasí nám přálo a až na malou přepršku se hrálo za slunného
počasí. Postavili jsme dvě družstva dorostu, jedno starších žáků a jedno mladších žáků. Jako
loni většina kluků a děvčat hrála o kategorii výše, tento systém jsme si už vyzkoušeli. Je to
mnohem lepší, což se také potvrdilo a výsledky byly výborné. Nejlepší na celém kempu bylo, jak
opět všichni bez rozdílu věku drželi při sobě. Nakonec bych chtěl poděkovat Michalovi
za.skvělou překladatelskou práci.
Aleš Hofman
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MACHŮV MLÝN
Nádherné údolí říčky Javornice nás
přivítalo v sobotu 5. 8., ale první dojem
nebyl nejlepší v kempu bylo plno
rekreantů. To má být místo našeho
sportování? Naštěstí během neděle
kemp opustili skoro všichni cizí
rekreanti, takže jsme měli klid pro
plnění našeho programu. 24 benjamínků, 14 přípravek, 5 ml. žákyň a 16 ml.
žáků dorazilo do tábora s rodiči auty, ale
16 st. žáků a 9 st. žákyň přijelo do tábora
na kolech s vedoucími Hofrichterem,
Vrkočem a.Hofmanovou. 8 dorostenek
a 15 dorostenců spolu s vedoucími
Levým a Doležalem zahájilo soustředění v sobotu v Rakovníku, kde
trénovalo ještě v neděli, aby pak
pokračovali ve společném programu se
žactvem. Mladší žáci byli 2 x v Kožlanech /asi 10 km/ na UT, starší žáci
2.x.v.Rakovníku na UT /asi 20 km/, kde
také sehráli turnaj v tenisu. Jinak
proběhl hlavní závod Brtník - cup: běh
s.celou řadou překážek /trenéři se
vyřádili!/ triatlon, cyklozávod, softbal,
bojovka, další sporty jako přehazovaná,
nohejbal, vybíjená atd. Sledovali jsme
film, přespali jsme v lese, absolvovali jsme disko, dorosty pak ve dvojicích soutěžily
v.orientační soutěži, aby po několika kontrolách dorazily do cíle. Adam Linhart se Denise
Vyletové ztratil a ta se s píchlým kolem dostala až ke Skryjím. Nakonec vše dobře dopadlo. Při
závěrečném táboráku s námi pobyla i manželka K. Gotta s dcerami, jež se zapojily i do
některých našich soutěží. Počasí vydrželo až na poslední den. V hustém, skoro
nepřestávajícím dešti se vydali na zpáteční cestu do Plzně dorostenci, dorostenky, st. žáci
a.st. žákyně spolu s Vrkym, Monikou a Richardsonem, aby tuto přes 5O km dlouhou trasu
absolvovali. Všichni vydrželi, nikdo to neodstonal.
Tábora se zúčastnil skoro celý oddíl: Levá, Kordík, Čvančara ml., Malát, Houška, Koryťáková,
Benda, Vrkoč, Hošek, V. Nocar, Levý, Doležal, L. Nocar, Míková, V. Doležalová, Hofmanová
a.Jana Huclová. Je však třeba vyzdvihnout dvě osoby: zdravotnici Janu Huclovou, která měla
každý den co dělat /naštěstí jsme byli v nemocnici jen jednou - šití tržné rány žáka Nágra/ a.hlavního vedoucího manažera Nečiho, který svou namáhavou úlohu řešil s klidem
a.nadhledem. Tak nashle za rok!
Kuzma.........
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POHLED Z HLEDIŠTĚ semifinále extraliga mužů Litice : Rakovník
Pár lidí z klubu se dohodlo, že pojedeme náš A tým podpořit svými hlasivkami. Je vždy těžké
sledovat spoluhráče z tribuny a vědět, že nemůžete naskočit do zápasu a pomoci jim.
Každopádně kluci začali skvěle, hned na začátku zápasu drželi míček, což vedlo prvnímu
trestnímu rohu, který náš kapitán střelou proměnil. 1:0. Za pár minut přišel další roh, kdy
tentokrát soupeře zachránila tyčka. Vše nasvědčovalo tomu, že Rakovník odjede domů
s.pěknou nadílkou. Tlak na soupeře byl velký, přesto jsme nedokázali z toho tlaku vstřelit
další uklidňující gól. Rakovníku jsme darovali jeden roh, když náš obránce chtěl v kruhu
backhandem nahrát k lajně a tento úder zahrál kulatou stranou. Srovnat se soupeři povedlo
zachycením přihrávky na čtvrtině a na podruhé dorazit v kruhu do brány. Poločas 1:1.
Druhý poločas se odehrával ve stejné režii. Náš tlak velký, vypracování spousty gólových
příležitostí, které však nebyly využity. Za to Seeman z Rakovníka dokázal jedno zaváhaní
našeho krajního obránce využít, sebrat mu míček a dovést ho do kruhu, kde nahrál volnému
23

spoluhráči, který střelou dokázal dát
vítěznou branku.
Shrnutí zápasu: Soupeř jeden roh a tak 4x
nebezpečný v kruhu. My nespočet rohů,
jedna tyčka, dva neuznané góly a enormní
tlak, kdy si opravdu tým z Rakovníka
nevěděl rady. Z toho plyne, že mít gólovou
produktivitu je víc než ovládat herně zápas.
Semifinále podle mě nevyhrál lepší tým, ale
šťastnější.
Stanislav Straka

STARŠÍ ŽÁCI 2x MISTŘI - V HALE I VENKU!

VÍTĚZNÉ MNICHOVICE
K poslednímu zápasu sezony jsme se vydaly do Mnichovic. Naše cesta byla rozdělena do
3.skupin. První skupina již začínala v Praze a byla jako předvoj dalším stíhacím skupinám,
které odjížděly z Plzně až po 16 h. Největší zážitek mělo první auto, protože cestou skrz celou
Prahu se dostalo do bouračky a zažilo několik objížděk. Ale do Mnichovic přijely všechny
auta v dobré náladě. Nejvíce překvapilo Terky auto s navigátorkou Kakunou, která si plete
pravou a levou stranu a přijelo jako druhé :D.
Do zápasu jsme nastupovaly s nadšením, úsměvem a dobrou náladou. Začátek zápasu
se.hrál ve vysokém tempu. Dávaly jsme si super balony, přihrávky. Holky z Mnichovic
se.nedostávaly tolik do šancí jako jindy. Jejich útoky vždycky skončily na naší obraně. Holky
v.záloze běhaly jako divé, získávaly cenné balony, které mohly rozdat naším úžasným
útočnicím, které měly obrovský tah na branku. Litickou radost odstartovala Lůca Duchková,
která prošla několik hráček a beckhandem nedala brankářce šanci. Tento gól pro nás byl
nakopávací. Naše převaha na hřišti byla znatelná.
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Ze začátku druhé půlky jsme se mohly
opět radovat. O naší radost se postarala
Lucka Dolívků, která stála v kruhu
a.dorážela odražený balon od brankářky.
Soupeřky se nechtěly smířit s tím, že by
prohály. Za velké podpory domácích
fandů, nás začala tlačit. Naše obrana
drobet opadla a z našeho nedůsledného
držení protihráček v kruhu padnul gól.
Nás to nepoložilo a my makaly dál.
Nejpohlednější akce byla k vidění ke
konci zápasu, kdy se zahrávala roh. Kde
skorovala do prázdné brány Kakuna. Rozhodčí pískla konec. Vyhrály jsme!!!
Dovolím si říct, že tohle byl jeden z nelepších zápasů v naší sezoně, ale i zároveň jeden
z.posledních zápasů pod vedením nejlepšího trenérského dua Toma a Ríši. Předvedly jsme
neskutečné akce, hrály jsme jak jedna. Hlavně nás podržela naše super golmanka Péťa,
která vychytala nemožné.
Jsem ráda, že máme tak super partu, ale bez našich nejlepších trenérů Toma a Ríši, bychom
toho nedosáhly. DĚKUJEME ZA SUPER SEZONU!!!!
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MLADŠÍ ŽÁCI STŘÍBRNÍ
Litice A Rakovník 1 : 1 (0 : 0) Lukáš Hofman
Litice A Č. Budějovice 7 : 1 (2 : 0) Jakub Homolka 2, Lukáš Hofman 2, Filip Kačírek 2, Kryštof
Šesták
V prvním utkání s Rakovníkem bylo od první minuty jasně vidět, že na sebe narazily dva
nejlepší týmy soutěže. Hra se přelévala na obě strany. Po té, kdy zazvonila tyč na obou
stranách přišla největší šance prvního poločasu v podobě nařízené penalty proti našim
klukům. Naštěstí pro nás, to byla další tyč. První poločas skončil bez branek. Na začátku
druhé půle se nám podařilo dorovnat skóre na tyče a pokračovala bitva dál. Když už se zdálo,
že zápas skončí bezbrankovou remízou, tak dvě minuty před koncem šel Rakovník do
vedení. V tu chvíli nám pomalu hasla naděje na 2. místo, protože byl proti nám odpískán roh.
„Rozkaz zněl jasně! Pokusit se získat rychle balon a posunout ho do předu na Lukáše“, což se
nám opravdu povedlo. Ten převzal balonek za půlkou a nekompromisní ranou ze shora
kruhu vyrovnal. V tu chvíli vypuklo nadšení a zároveň jsme velmi rozesmutněli všechny
Mnichovické diváky a hráče, kteří do té doby velmi hlasitě povzbuzovali tým Rakovníka.
Pokud bychom totiž tenhle zápas prohráli, zbylo by na nás 3. místo. Po zápase jsme se
dozvěděli, že vyrovnání přišlo dvě vteřiny před koncem. Ve druhém zápase jsme vítězstvím
nad Č. B. druhé místo potvrdili. V tomhle zápase jsme byli od začátku jasně lepší a výbornou
kombinační hrou jsme si došli pro zasloužené vítězství. Tyto dva zápasy byly pro většinu
kluků poslední v kategorii Mladších žáků a proto jim chci popřát a poděkovat za to, co celou
sezonu předváděli. Takže ať se vám daří i ve Starších. Díky.
Saša
Hráli: Litice A - Jakub Homolka, Jindřich Šimek, Matěj Bílek, Lukáš Hofman, Filip Kačírek,
Adam Malát, Kryštof Šesták, Tomáš Dudák, Patrik Beran, Šimon Levý, Max Batík (morální
podpora, má zlomenou ruku)
VRKY
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ME JUNIORŮ LISABON
Před dvěma lety jsme v chorvatském
městečku Sveti Ivan Zelina zvítězili
na.juniorském evropském šampionátu
skupiny B. A tak jsme se v lednu poprvé
s. Lukášem Bendou střetli v. nejvyšší
evropské halové skupině v portugalském
Lisabonu. Po příjezdu na hotel
a.následném odpočinku jsme navečer sehráli naše vůbec první přípravné utkání
s.Rakušany. Jakmile jsme dorazili do haly první věc, která nás všechny zarazila byla
palubovka. Nehráli jsme na parketách, ani na jiném podobném povrchu, na který jsme zvyklí
z českých hal, ale hráli jsme na plastových kostkách. Tento povrch byl daleko rychlejší, než ty,
na kterých jsme se připravovali. Nakonec největší problém, se kterým jsme se museli
vyrovnat, byly mantinely, které absolutně neodrážely a asi bychom se s nimi nesehráli ani
za.měsíc. Naším cílem bylo postoupit ze skupiny a následně se porvat o medailové umístění.
Ve skupině jsme se potkali s Rusy, Portugalci a Poláky. První zápas jsme s Rusy se štěstím
remizovali 3:3, s Portugalci jsme díky zlepšenému výkonu ve druhé polovině vyhráli 7:4
a.poslední zápas jsme odehráli s Poláky. Kdybychom v tomto zápase vyhráli nebo
remizovali, postoupili bychom do semifinále. Zápas to byl velmi vyrovnaný, ale nyní se k nám
štěstí spíše obrátilo zády a my prohráli o gól 2:3. Tento výsledek nás poslal do skupiny
o.udržení skupiny A, kam k nám z druhé skupiny připadly týmy z Chorvatska a Švýcarska.
Jako první jsme hráli s Chorvatskem. Soupeř to byl kvalitní, jejich první pětka patřila z mého
pohledu k nejlépe technicky vybaveným hráčům na turnaji. Zápas byl vyrovnaný od začátku
do konce a skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec jsme přes velký boj
prohráli 6:5. K tomu, abychom udrželi skupinu A, nám stále stačilo porazit Švýcary.
Do.zápasu jsme vstoupili agresivně a dostávali jsme se do mnoha šancí, ale ne a ne nějakou
proměnit. Z rohu se ujali vedení Švýcaři, my jsme dokázali vyrovnat, ale dvě minuty před
koncem nám opět soupeř vstřelil branku a my z následného tlaku na konci při hře bez
brankáře dokázali pouze srovnat na 2:2. Mrzelo nás to dost... Ale s každým národním
výběrem jsme dokázali hrát rovnocennou partii, ale bohužel po celý turnaj jsme potřebovali
trochu více štěstí, pár maličkostí, které by nám pomohly některé zápasy zvrátit. A tak jsme se
umístili na konečném 7. místě a sestoupili do skupiny B. Nezbývá než jen popřát další
juniorce, aby se dokázala vrátit zpět mezi elitu, kam určitě patříme.
Adam Uhlíř
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KOŽÍŠKOVÁ JE EVROPSKOU ŠAMPIONKOU
Adéla Kožíšková získala na halovém ME do 21 let ve
Vídni zlato spolu s celým českým týmem! Jako dosud
jediná litická hráčka se probojovala do sestavy a pod
vedením i litického asistenta Lukáše Nocara si
odvezla nejcennější medaili domů do Plzně.
Pořadí: 1. Česká republika, 2. Bělorusko, 3. Rusko,
4..Švýcarsko, 5. Polsko, 6. Rakousko, 7. Itálie,
8..Turecko

ŽENY ME U21 VÍDEŇ
Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl
zúčastnit v realizačním týmu ME U21
žen, jako fyzioterapeut. Poprvé, když
jsem viděl náš mladý tým, nevěřil
jsem, že bychom mohli nějaký
úspěch zvládnout.
Nicméně jsem hrozně rád, že mě
kluci Petr Novák s Lukášem Nocarem
a.s.manažerkou "Turky" vzali mezi
sebe. Byl to nespočet prožitků.
Na tomto turnaji si vše sedlo a klapalo ve všech směrech. Musím
vyzdvihnout práci trenérů. Jejich
filosofie se nesla ve stejném duchu
a.měli vizi, jak tým poskládat, aby měl
tu nejlepší chemii. Toho jsem si všiml
už při debatě o užší nominaci.
Snad všichni se mnou budou
souhlasit, že to byl turnaj, kde
kooperace byla úplně všude a na
velké profesní úrovni. Nejde vyzdvihnout jednu nejlepší hráčku, protože holky
vážně vyhrály týmově a vyhrály systémem, který jim naordinoval Petr s.Lukášem.
Dále manažerka odvedla vynikající práci, aby holky měly pohodlí, energii a byly
vždy informovány o aktuálních změnách. Na poslední článek v.tomhle vítězném
řetězu nesmím zapomenout, a to na Tomáše. Náš kameraman obětoval veškerý
čas a jídlo, jen abychom měli všechna videa soupeřů včetně našich.
Nejdůležitější na celém turnaji musím pokládat týmovou pohodu.
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Kvůli ní jsme se určitě prezentovali
na.turnaji sympaticky. Nikdy nezapomenu, jak najednou holky po vyhraném semifinále chtěly po realizačním
týmu tanec, který jsme jim údajně
slíbili. Nikdo z nás kromě Petra o slibu
nevěděl, protože tuhle domluvu si
nechal pro sebe a těsně před naší
exhibicí jsme se učili, co to je vlastně
za tanec. V té euforii po tanci jsme
říkali, že když vyhrají finále, tak to zatancujeme na hlavním hřišti před publikem.
Tušíte, jak to dopadlo?
Závěrem dost parádních zážitků, hezká napínavá předvedená hra a hlavně "ZLATO"
je po dvaceti letech doma.
Stanislav Straka

ME U 21 ŽENY HRADEC KRÁLOVÉ
Naše účastnice: Adéla Kožíšková, Lucie
Dolívková, Lucie Duchková
Hlavní trenér: byl náš Lukáš Nocar
Pohled Lucie Dolívkové:
Myslím si, že turnaj se nám celkově
povedl. Po vyhraném ME juniorek v hale,
kterého se od nás z Litic zúčastnila pouze
Áďa (Adéla Kožíšková), jsme cítily trochu
tlak a očekávání. To se nám ale podařilo
zvládnout a probojovat se až do
semifinále, kde na nás čekalo Bělorusko.
V.hale Česká republika porazila ve finále
právě zmiňované Bělorusky, a tak možná
cítily možnost nám to nyní vrátit. To se jim
bohužel povedlo, a na nás tak čekal zápas
o třetí místo s.Rakušankami. Rakousko
den předtím prohrálo s Ruskem vysokým rozdílem 11:1. Přesto jsme však věděly, že je
nesmíme podcenit, a že tento zápas nebude v žádném případě jednoduchý. Také jsme byly
odhodlány si pro bronzovou medaili dojít a poděkovat tím všem fanouškům, kteří poctivě
fandili a vždy zaplnili celou tribunu. Za to jim patří obrovské díky. Do zápasu jsme vstoupily
dobře, hned ze začátku proměnila trestný roh Anna Kolářová. Poté se ale Rakousku podařilo
vstřelit 2 góly a stav 1:2 trval většinu zápasu. Ve třetí čtvrtině se mi podařilo vstřelit
vyrovnávací gól a 4 minuty před koncem poté dávala gól na 3:2 naše kapitánka Veronika 30

Nováková. Po tomto gólu jsme začaly
velmi pečlivě bránit a naštěstí jsme zbylé
minutky přečkaly. Poté jsme už jen
uslyšely závěrečné hvízdnutí na píšťalku
a.probudila se v nás obrovská radost. Byla
to pro mě obrovská zkušenost, které si
moc vážím. Myslím si, že jsme dokázaly
vytvořit super partu a v týmu byla po
celou dobu skvělá atmosféra. I proto na
tento turnaj velmi ráda vzpomínám a se
svými spoluhráčkami z Litic si ho často
připomínáme.
Výsledky:
CZE x Turecko 5:2
CZE x Skotsko 1:1
CZE x Rusko 1:2
SEMIFINÁLE CZE x Bělorusko 1:3
O třetí místo :CZE x Rakousko 3:2
Pořadí ME divize B U21 ženy
- Hradec Králové:
1. Rusko - postupuje do divize A
2. Bělorusko - postupuje do divize A
3. Česká republika
4. Rakousko
5. Skotsko
6. Ukrajina
7. Turecko - sestupuje do divize C
8. Polsko - sestupuje do divize C
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DOROSTENCI A STARŠÍ ŽÁCI NA PLZEŇSKÉ RADNICI
Ve čtvrtek 23. 3. proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně na plzeňské radnici.
V.kategorii kolektiv starších žáků převzali cenu Adam Linhart a Marek Skála, vedeni
trenérem Jardou Vrkočem. V kategorii kolektiv dorostenců zastupovali náš klub Eduard
Gerlický, Tomáš Homolka a Lukáš Nocar.

PETROHRAD
Ve dnech 16. až 22. července 2017
proběhlo v Petrohradě Mistrovství Evropy
juniorů II. Česká reprezentace mužů do
21 let skončila na celkovém 4. místě.
Hlavní cíl byl splněn, tedy udržení v divizi B.
Na turnaji reprezentovali i Plzeňští hráči
z.Litic: Benda Lukáš (kapitán týmu),
Ondřej Sochor, Adam Uhlíř, Jaroslav Kasl
a.Václav Kozák. Z Bolevce: Denis Tomeš
a.Čeněk Zuna.
Příprava začala čtyřmi víkendovými
kempy v Nymburku a v Praze, završenými
fyzickými testy. Následovaly 2 přípravné zápasy s Polskem v Poznani a pětidenním kempem
v.Rakovníku, poté už nás čekal odlet do Ruského Petrohradu. Hned po příletu do Petrohradu
a.ubytování na hotelu, jsme měli přátelské utkání s Itálií, které skončilo nerozhodně 1:1,
soupeře jsme však po celé utkání přehrávali. V dalších dnech nás již čekaly utkání naostro.
V základní skupině se reprezentace ČR střetla s Tureckem, Francií a Ukrajinou. V semifinále
jsme se pak utkali s mužstvem z Polska. V boji o třetí místo jsme pak prohráli se Skotskem.
S Tureckem jsme v první a poslední čtvrtině hráli, co jsme měli, taky jsme Turky přehrávali.
Bohužel však v druhé a třetí čtvrtině jsme se přizpůsobili hře Turků, což jejich rychlým hráčům
vyhovovalo. Výsledek 5:1 je však spravedlivý.
Druhý zápas nás čekala Francie (1:4), pozdější vítěz celého ME. Hráli jsme dost otevřenou hru,
což se nám nakonec stalo osudným.
Dopředu jsme se nadřeli a nezbývaly síly
na defenzivní činnosti. Poslední zápas ve
skupině nás čekala Ukrajina (2:2). Bohužel
asi nejméně vydařený zápas z naší strany
z celého ME. Stačila nám však naštěstí
remíza na postup do semifinále. V semifinále jsme se utkali s týmem z Polska
(2:4), dle našeho názoru asi nejkvalitnějším týmem na turnaji. Se soupeřem
jsme po celý zápas docela drželi tempo,
na výhru to však nestačilo.
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V boji o 3. místo, jsme prohráli se Skotskem (3:4). Dle naší hry asi nejlepší zahrané utkání od
nás. V první půli, zjevně zaskočení Skotové tahali za kratší konec. Zápas však nakonec vyhrál
soupeř, který byl přeci jenom efektivnější v zakončení.
Do Ruska jsem se velmi těšil a ambice byly velké. Nejen pro mě, ale pro půlku týmu to byla
poslední šance hrát za U21 a nikdo se nechtěl loučit s ostudou. Bylo super, že kostru týmu jsme
tvořili hráči, kteří spolu již prošli reprezentacemi U16,U18 i U21. Na ME jsme sice skončili „až“
čtvrtí, ale i tak jsem jako kapitán na tým hrdý. Cíl, který jsme si stanovili, jsme splnili, jen je škoda,
že jsme ho ještě nevylepšili. Myslím si, že se nemáme za co stydět, všichni na hřišti v každém
zápase nechali všechno, co mohli. Od 16 let jsme spolu vyhrávali, tak i prohrávali. Tímto bych
chtěl všem hráčům poděkovat, dále děkuji i realizačnímu týmu, který se o nás po celý turnaj
staral. Největší díky však patří trenérům, kteří s námi byli již od U16 a mají obrovský podíl na
našem vývoji v pozemním hokeji.
DÍKY!
Benda Lukáš

GLASGOW
V letním srpnovém měsíci jsme se společně s Jakubem
Koryťákem zúčastnili ME Mužů skupiny B ve skotském
Glasgow.
Celková příprava na tento turnaj byla poměrně krátká,
pouhé 3 kempy + několik tréninků. Do Skotska jsme
odletěli bez jediného přípravného zápasu.
Po příletu do Glasgow jsme absolvovali trénink, kde
jsem se seznámili s hřištěm, které je mimochodem
skvělé. Národní stadion jsme s naší reprezentací
navštívili již v roce 2015 v přípravě na domácí turnaj
téže skupiny. V rámci tréninku jsme se utkali s výběrem
Portugalska, který jsme ve zkráceném čase (1x35 min.)
porazili 5:0.
První zápas byl s favorizovaným týmem Welsu
(nakonec postupující do A divize s výběrem Skotska).
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Zápas byl velmi vyrovnaný, bohužel se
soupeřovi povedlo dvakrát vsítit branku.
My jsme poté korigovali z trestného rohu,
kdy jsem balon z.dorážky zametl do sítě.
Pár minut před koncem jsem měl
dokonce další šanci na vyrovnání,
bohužel mě zklamal můj "pověstný"
bekhend.
Další zápas byl s Ruským týmem, kde měl
menší převahu národní tým Ruska.
V tomto zápase se však podařilo nám
vstřelit první branku. Poté jsme se
dokázali dostat do dalších šancí, které jsme neproměnili. Už to vypadalo, že si odneseme
první 3 body na turnaji, ale proti byl ruský útočník, který těsně před koncem srovnal
na.konečných 1:1. V první chvíli zklamání, ale velmi důležitý a s odstupem férový bod.
Třetí zápas byl pro nás klíčový. Potřebovali jsme vyhrát, abychom měli lepší pozici pro spodní
kříž, jelikož existovala jen teoretická šance, že bychom si mohli zahrát semifinále. Utkali jsme
se s týmem Švýcarska, který jsme dobře znali. Na lavičce byl jako asistent náš bývalý trenér
Christ Faust. Na Švýcary jsme vlétli od první minuty a do 15. minuty jsme vedli 2:0. Do dalšího
vývoje zápasu jsme lehce zvolnili. Švýcaři si vybojovali pár slibných šanci, ale přesto
nedokázali nic proměnit v kýžený gól. To pro nás znamenalo první výhru na turnaji.
Spodní skupina byla o udržení. Měli jsme slušnou výchozí pozici díky 3 bodům, které jsme si
brali z předchozí fáze turnaje.
Naším dalším soupeřem byla Ukrajina. Tým, s kterým nemáme moc úspěšnou bilanci. Zápas
podobný Rusku, kdy jsme hodně běhali a bojovali. Stejný výsledek remíza 1:1.
Poslední zápas, který už nic neřešil, díky výsledkům ostatních celků. Věděli jsme, že
ve.skupině zůstáváme, takže jsme šli zahrát o čest. Portugalci jsou dobře technicky
vybaveným týmem. Možná znáte 3 kluky, kteří sdílejí videa pod značkou Self Pass, takže
přesně tihle kluci byli v tomto výběru. Zápas, kde jsme spíše jeli na neutrál, než na nějaké
vyšší obrátky skončil naší prohrou 2:0. Dost špatný závěr turnaje, který z mého úhlu pohledu
byl dobrý. Víme, že v tuto chvíli nemáme na to hrát A divizi. Přesto věřím, že se tam ještě
podíváme, i když nás čeká úkol nelehký. V roce 2019 nás čekají výběry Ruska, Ukrajinky,
Polska, Rakouska, Francie, Běloruska a Itálie.
Michal Bárta
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TABULKY HALA 2016/17
Tabulka soutěže extraliga muži hala 2017 po základní části
1. Rakovník, 2. Slavia , 3. Litice , 4. Bohemians, 5. Hradec , 6. Hostivař
.

play off:
Slavia – Litice 9:2 (3:1)
Rakovník – Bohemians 8:5 (4:3)
Slavia – Rakovník 2:2 (1:1)s.n. 3:2
.

Konečné pořadí: 1. Slavia, 2. Rakovník, 3. Litice, 4. Bohemians, 5. Hradec, 6. Hostivař
.

Konečná tabulka soutěže muži I. hala 2017
1. Bolevec, 2. Litice B, 3. Praga , 4. President , 5. Kadaň , 6. Mnichovice
.

Konečná tabulka soutěže muži II. hala 2017
1. Litice C, 2. Bohemians B , 3. Kbely, 4. Praga B, 5. Bolevec B
.

Konečná tabulka soutěže ženy I. hala 2017
1. Bohemians, 2. Slavia B, 3. Litice A, 4. Mnichovice, 5. Kadaň, 6. Litice B
.

Konečné pořadí: 1. Slavia, 2. Mnichovice, 3. Litice, 4. Bolevec, 5. Rakovník, 6. President
.

Tabulka soutěže dorostenci hala 2017 po základní části
1. Slavia, 2. Mnichovice, 3. Bolevec, 4. Litice, 5. Rakovník, 6. President, 7. Hradec
.

play off:
Mnichovice – Bolevec 8:5 (3:1)
Slavia – Litice 5:0 (2:0)
Bolevec – Litice 3:7 (2:2)
Mnichovice – Slavia 3:6 (1:1)
.

Konečné pořadí:
1. Slavia, 2. Mnichovice, 3. Litice, 4. Bolevec, 5. Rakovník, 6. President, 7. Hradec
.

Tabulka soutěže starší žáci hala 2017 po základní části
1. Litice, 2. Rakovník , 3. Slavia , 4. President , 5. Hostivař , 6. Kbely , 7. Bohemians , 8. Hradec
.

Nadstavba:
Hradec – Bohemians 3:2 (3:0)
Kbely – Hostivař 4:4 (2:2)
Slavia – President 3:0 (2:0)
Litice – Rakovník 5:1 (0:0)
.

Konečné pořadí:
1. Litice, 2. Rakovník, 3. Slavia, 4. President, 5. Hostivař, 6. Kbely, 7..Bohemians, 8. Hradec
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Konečná tabulka soutěže starší žákyně hala 2017
1. Rakovník, 2. Praga, 3. Litice, 4. Bohemians, 5. Slavia, 6. Hostivař
Mladší žáci play off:
1.Mnichovice – Rakovník 3:3 (1:1) s.n. 1:2 - Holek, Škarda
2.Bohemians – Litice 4:1 (3:1) - Jelínek, Škarda
3.Litice – Mnichovice 0:7 (0:3) - Holek, Jelínek
4.Bohemians – Rakovník 3:4 (1:1) Holek, Škarda
Konečné pořadí: 1. Rakovník, 2. Bohemians, 3. Mnichovice, 4. Litice

TABULKY JARO 2017
Konečná tabulka soutěže Extraliga muži 2017 po základní části
1. Slavia, 2. Litice , 3. Rakovník, 4. Rača, 5. Bohemians, 6. Hostivař, 7. Hradec, 8. Praga,
9. President
Semifinále, finále:
Litice – Rakovník 1:2 (1:1)
Slavia – Bohemians 4:1 (2:0)
Rakovník – Slavia 1:7 (0:3)
Konečné pořadí:
1. Slavia, 2. Rakovník, 3. Litice, 4. Bohemians, 5. Rača, 6. Hostivař, 7. Hradec, 8. Praga,
9. President
Konečná tabulka soutěže extraliga ženy 2017 A
1. Slavia, 2. Hostivař , 3. Hradec , 4. Bohemians , 5. Litice,
Konečná tabulka soutěže extraliga ženy 2016 D
7. Mnichovice, 8. Bohemians , 9. Litice , 10. Slovensko
Semifinále, Finále:
Rakovník – Praga 3:2 (2:2)
Slavia – Hostivař 5:0 (3:0)
Rakovník – Slavia 0:3 (0:1)
Konečné pořadí:
1. Slavia, 2. Rakovník, 3. Praga, 4. Hostivař, 5. Slavia B, 6. Hradec, 7. Mnichovice, 8. Bohemians,
9. Litice, 10. Slovensko
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Konečná tabulka soutěže muži I. 2017
1. Šenkvice, 2. Litice B, 3. Bolevec, 4. Slavia B
Konečná tabulka soutěže dorostenci 2017
1. Slavia, 2. Mnichovice, 3. Litice, 4. President, 5. Rakovník
Konečná tabulka soutěže dorostenky 2017
1. Slavia, 2. Hostivař, 3. Rakovník, 4. Litice, 5. Praga
Konečná tabulka soutěže starší žáci 2017
1. Litice, 2. Slavia, 3. Rakovník, 4. Hostivař, 5. Hradec, 6. Bohemians
Kbely
Konečná tabulka soutěže mladší žáci 2017 B
1. Litice A, 2. Bohemians, 3. Hostivař, 4. President, 5. Litice B, 6. Kadaň, 7. Spořice, 8. Bolevec
Konečná tabulka soutěže mladší žáci 2017 skupina C
1. Rakovník, 2. Litice A, 3. Mnichovice, 4. Bohemians, 5. Budějovice, 6. President, 7. Slavia,
8. Hostivař
Konečná tabulka soutěže mladší žáci 2017 skupina D
1. Litice B, 2. Kadaň, 3. Spořice, 4. Kbely
Praga
Družstvo Pragy startovalo mimo soutěž.
Družstva Olomouc A, Olomouc B a Bolevec vyloučena ze soutěže.
Konečná tabulka soutěže mladší žákyně 2017
1. Rakovník, 2. Bohemians, 3. Litice, 4. Hostivař, 5. Mnichovice, 6. Kadaň, 7. Slavia, 8. Praga
STK ČSPH blahopřeje následujícím družstvům k získání titulu MISTR ČESKÉ REPUBLIKY
Muži: SK Slavia Praha
Ženy: SK Slavia Praha
Dorostenci: SK Slavia Praha
Dorostenky: SK Slavia Praha
Starší žáci: TJ Plzeň Litice
Starší žákyně: HC 1946 Praga
Mladší žáci: HC 1972 Rakovník
Mladší žákyně: HC 1972 Rakovník
Petr Doležal
STK ČSPH
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ADÉLA JELENOVÁ
Úspěchy:
U16 Euro Hockey in Bologna
- 2nd place (Championship II.)
U18 Euro Hockey in Mori
- 6th place (Championship II.)
U18 Euro Hockey in Glasgow
- 3rd place (Championship II.)
U18 Olympic hopes in Bratislava
- 1st place
Mám úspěšně dokončenou Střední
uměleckoprůmyslovou školu, obor
grafický design. Teď studuji roční
pomaturitní studium anglického jazyka.
A.již jsem přijata na příští rok na Vysokou
školu kreativní komunikace, obor
mediální a grafický design.
Do Plzně jsem se dostala úplnou
náhodou kvůli kamarádce a příteli, díky
kterému jsem měla střechu nad hlavou. Jsem moc ráda za rok strávený v Plzni. Načerpala jsem
tu spoustu nových zkušeností, jak v hokeji, tak i v životě. Seznámila jsem se se spoustou nových
lidí, za které jsem neuvěřitelně ráda.
V litickém týmu jsem se naučila spousty nových cvičení a určitě zlepšila nějakou tu techniku,
za.což moc děkuji svému litickému týmu žen a samozřejmě svým trenérům! Moc se mi líbí
v.jakém přátelském duchu je celý klub. S jakým nadšením si každý před tréninkem sám
zlepšuje techniku a hlavně v jakém klidu zde vše probíhá.
Doufám, že v budoucnu si ještě v litickém dresu zahraji!
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NOVÍ ROCKEŘI
Pro vysvětlení … každý klub musí mít někoho, kdo se stará o chod, peníze, zajišťuje trenéry,
úklid, sportovní vybavení a tak dále a tak dále. Kdo, kdy byl u chodu mašiny, která si říká
sportovní oddíl, ví, o čem píši. Zvláště, když tohle monstrum má přes 250 členů. To už je malá
vesnice. Náš oddílový výbor nazval před dlouhými lety svoje schůze rockováním.
Ke.klasickému rokování jsme přidali jedno „c“ a rázem se stali členi výboru „rockery“.
A zde představujeme nové členy:
Člen výboru klubu, tedy rocker Lukáš Nocar
Do výboru jsem vstoupil po oslovení od "starších" členů výboru, abych se mohl podílet
na.chodu oddílu a vytvořil si tak i obrázek, co všechno chod oddílu obsahuje. Zatím jsem
ve.výboru tak krátce, že si od svého působení nic moc neslibuji. Myslím, že je důležité nebát
se říct svůj názor do diskuze, to je dle mého můj přínos, jako každého jiného. Ačkoliv se
s.mými myšlenkami nemusí vždy všichni ztotožnit, je to ten důvod, proč tam jsme, protože
pokud bychom se vždy na všem jednotně shodli, nikam by to náš klub neposunulo. Chtěl
bych se do budoucna dále podílet na chodu oddílu. Myslím, že náš oddíl je velice stabilní,
rozhodně, co se týče vlastního financování, zázemí, dopravy na turnaje, pořádání turnajů,
samosprávy hřiště a celého areálu a ve spoustě dalších věcí, za což můžeme děkovat právě
výboru, který dlouhá léta pracoval na tom, aby to u nás vypadalo tak, jak to vypadá dnes.
Samozřejmě je stále co zlepšovat, např. stabilizace pozic trenérů a jejich asistentů. Stále se
rozrůstá počet členů, ale trenérů už tolik ne. A k tomu je nutno přičíst, kolik z těch trenérů je
kvalifikovaných. Na tom by měl výbor pracovat asi nejvíce, aby se úroveň hokeje posunovala
stále dál.
Člen výboru klubu, tedy rocker Michal Bárta
Pozvání do výboru jsem přijal s nadšením, jelikož je to pro mě čest mít, alespoň malou
rozhodovací funkci, kam s klubem směřovat. První překvapení nastalo, když jsem procitl,
kolik je potřeba lidí a činností, úsilí a energie do chodu klubu. Do té doby jsem to znal
z.pohledu hráče, kdy jsem si "užíval" zázemí a hřiště. Klub má v sobě velký potenciál, který
musíme využít. Široká základna, ukázková práce s mládeží, velký počet trenérů, fungující
všechny mládežnické kategorie, k tomu ženskou složku a jako vrchol dvě kompletní mužské
složky. V tom vidím největší sílu našeho klubu! Naším/mým úkolem je zpropagovat klub,
dostat náš sport ještě více do podvědomí široké veřejnosti formou videí, streamů na
internetu atd.
Cílem by mělo být do několika let pořádat mezinárodní turnaje, které by nám opět pomohlo
přitáhnout více děti, sponzorů a fanoušků. Jsem hrdý a budu jím hrdě i dál.

Lukáš Nocar

Michal Bárta
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ADAM UHLÍŘ
Proč hraješ pozemní hokej?
K pozemnímu hokeji mě přivedla moje mamka ve
druhé třídě. V té době jsem nedělal žádný sport a část
mých spolužáků už na něj docházela, a tak mě tam
mamka přihlásila. Někdy toho sice litovala, ale já jsem
ji za to velmi vděčný. Tak začala moje hokejová cesta,
na které jsem poznal spoustu velmi dobrých
kamarádů, spoluhráčů a skvělou přítelkyni. A odpověď
na otázku, proč hraji pozemní hokej je krásně
jednoduchá a krátká, protože mě to baví .
Co pro Tebe znamenají Litice?
Teď už nedílnou součást mého každodenního života.
Protože týden co týden, se člověk potkává se stejnými lidmi, kteří mají část stejných
problémů, zážitků a hlavně stejný koníček, který je všechny spojuje.
Co škola, práce - Tvoje cíle?
Nyní studuji na Západočeské univerzitě na katedře elektrotechniky se studijním oborem
elektronika a telekomunikace. Zrovna teď, když píši tento rozhovor, tak mě čeká
4..zkouškové období. To znamená, že dokončuji 2. ročník a pokud se všechno zdárně podaří,
příští rok budou státnice. Po státnicích bych rád dále pokračoval na magisterské studium,
abych se mohl pyšnit krásným titulem před jménem a psát se jako Ing. Adam Uhlíř.
Jak jsi spokojen v A týmu mužů?
V týmu jsem spokojený. Někdy to po zápase možná nevypadá, ale jsem. Co se složení týmu
týče, tak mi chybí v týmu starší generace, která by nás mladé jinochy dokázala umravnit.
Po.čem toužím celkově v hokeji je to, konečně vyhrát titul mistra ČR, protože jsem nikdy
nezískal v.žádné kategorii mistrovský titul.
Co si slibuješ od národního týmu?
Získání nových zkušeností v bojích se silnějšími soupeři, než které potkáváme v české
extralize. Profesionálnější přístup než je v klubu, respektive v přístupu jednotlivých hráčů
k.tréninkům.
Co Ti dala Dráčata?
První rok, co jsem Dráčata trénoval musím říct, že jsem se víceméně rozkoukával a zkoušel,
co děti a já vydržíme. Hltal jsem
informace od zkušenějších trenérů
hlavně i od mé první trenérky Terky Levé.
A teď třetí rok, už chodím z tréninků
nadšenější a nadšenější, jako když
poprvé Dráče zvedne míček 20
centimetrů od země.
Jak ses srovnal s trénováním děvčat?
Trénování děvčat je pravděpodobně
nejlepší trénink trpělivosti, který můžete
absolvovat. Zjistíte najednou, že na 42

tréninku stihnete polovinu, než jste měli
v.plánu. Ale na druhou stranu máte
připravený trénink na příště. Samozřejmě
to vyplývá z oblečení chráničů, které nelze
provést osamoceně, ale musím u toho mít
kamarádku (lepší parta kamarádek), které
povím svoje „supr čupr“ zážitky
z.dnešního dne. A pak si zkuste představit,
jak vypadá pauza na pití……
Co Ti sport bere a co dává?
Někdy bere volný čas, kterého není vždy
tolik, kolik by ho člověk potřeboval. Ale
z. druhé strany si tu člověk krásně
odpočine od každodenních problémů.
Jak trávíš svůj volný čas?
Nejvíce volného času samozřejmě trávím
na hokeji, dále pak přípravou do školy,
brigádami a.zbytek svého volného času
věnuji Adélce.
Kde se vidíš za 10 let?
Rád bych měl vystudováno, abych
nepřekonal jednoho věčného nejmenovaného studenta z.našeho týmu. Našel
si příjemnou práci, hrál hokej a do toho
vychovával jedno až dvě písklata.
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KLUBOVÉ KLANY
Znáte je, chodí kolem Vás, hrají v různých kategoriích, trénují. To, že patří k sobě
pravděpodobně většina netuší. Tady Vám představujeme jeden rozvětvenější strom
příbuzenských vztahů v našem klubu:
„Ti starší“
Tomáš Levý a Tereza Levá jsou sourozenci. Libor Strejc je partner Terky. Libor Šesták je
bratranec Toma a Terezy.
„Týnejdžři“
Marek Skála je synovec Libora Š. a zároveň syn sestřenice Tomáše a Terezy - Markéty. Šimon
je syn Tomáše a Kryštof synem Libora.
„Elévové“
Ondra a David jsou synové Terky a Libora S. a Dominik je syn Libora Š. .

Libor Š.
Kryštof

Tomáš
Dominik

Libor S.

Tereza

Šimon

Ondra

David

Marek

44

Dali jsme každému z členů tohoto klanu tři otázky. Přečtěte si, jak si s nimi poradili:
.

1. Jakou barvu by měla mít umělá tráva a proč?
Tomáš: tmavě zelenou, je na ní vidět nejlépe žlutý míček.
Libor Š.: mně se nejvíc líbí modrá umělka se zelenožlutými auty.
Terka: zelenou, zelená je tráva, hokej to je hra....
Libor S.: zelenou, přeci jenom je to pořád tráva.
Marek: modrou, jelikož modrá se stala docela oblíbená ve světě a i přes to, že by to byl chvíli
nezvyk, tak si myslím, že by nám to dodalo trochu modernizace.
Kryštof: světle modrou - protože je zajímavá.
Šimon: zelenou, je to tráva.
Dominik: červenou. Ne oranžovou, červenou! Protože je nejkrásnější.
David: modrou, jako voda.
Ondra: žlutou, jako sluníčko.
.

2. Co Ti tvarem připomíná hokejka?
Tomáš: hůl, někde jsem četl, že slovo hokejka je opravdu původu z ovčácké hole. Proto
máme v klubu tolik ovčáků!
Libor Š.: nic než hokejku.
Terka: hole vám půjčíme
Libor S.: klacek
Marek: vzhledem k tomu, že mi všichni říkají … "pozemák ... to je to, jak se hraje s tím
deštníkem ne „?? - tak asi deštník.
Kryštof: deštník a hůl pro důchodce.
Šimon: dýmku.
Dominik: nějakou trubku, na konci zahnutou.
David: hůl pro dědka.
Ondra: hůl pro babku.
.

3. Které místo máš v areálu nejraději?
Tomáš: ten horní svah. Když jsme hřiště stavěli, byly tam ovocné stromy. My jsme vrtali díry
na plot, bylo to dlouhý, nekonečný a najednou se strhla pořádná jablečná bitka! Jinak
samozřejmě celý areál, hřiště bylo dítě mé generace… . Díky bohu, že jsem to zažil.
Libor Š.: Jsou dvě. První je tribuna a druhé je na hřišti... asi 18 m od severní zadní lajny
směrem na jih a necelých 9 m od západní boční lajny směrem na východ.
Terka: zatím hřiště, když mám dost sil, možná se mi časem bude líbit i studna před
tréninkem.
Libor S.: výčep a studna.
Marek: v kruhu a je jedno v jakém.
Kryštof: hřiště.
Šimon: vchod.
Dominik: hřiště.
David: křoví, protože tam bydlíme.
Ondra: všechno, protože se mi tam líbí.
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