
 



jeden rok starší pro danou kategorii. Nedokázali jsme navázat na naše úspěšné vystoupení z 
loňského poháru mládeže a v sezóně jsme obsadili šesté místo. Do sezóny 2014/2015 jsme 
nastoupili v omlazené sestavě. Jiří Lukeš a Adam Liška jsou na hostování v Ejpovicích v družstvu 
dorostu, jelikož TJ Litohlavy a ani Sokol Ejpovice družstvo starších žáků nemá. Je to pro naše 
odchovance velký výkonnostní skok. Družstvo máme opět smíšené. Nejvíce nás tlačí pata na postu 
brankáře. Po odehraném podzimu nemáme brankáře, který by chytal stabilně. Martin Charvát se 
necítí v brance dobře. Jakub Lukeš je útočník, a pokud je v brance, tak náš útok nemůže střídat, 
jelikož nemáne dostatečně široký kádr hráčů. V obraně je situace lepší. Spoléháme na kvalitní 
výkony Valérie Šauerové. Družstvo mladších žáků přezimuje na osmém místě.
Druřstva mládeže: 
Mají odtrénováno během sezóny 73 tréninkových jednotek. Většinou v délce trvání 120 min. 
Průměrná účast na tréninku mládeže je 14 hráčů. V současné době pracujeme s 36 dětmi. Od jarní 
sezóny začínáme hrát pravidelnou soutěž s družstvem starších žaček. Hráčky k nám dojíždí hlavně z 
Oseka, ale také z Rokycan a Holoubkova. Velké poděkování patří hlavně rodičům, a to nejen za 
podporu při utkáních. Tradicí se stalo naše ukončení sezóny, utkání děti rodiče, házenkářský šestiboj 
a zimní příprava v tělocvičně. V kalendářním roce 2014 jsme pořádali tři turnaje přípravek.
Do budoucna bychom měli zkvalitnit:
Rozšířit tým trenérů u družstev mládeže. Zlepšit pořádání domácích utkání, abychom na hřišti 
neměli trenéra, vedoucího, pořadatele a rozhodčího v jedné osobě. V tréninkových jednotkách se 
zaměřit na výběr a přípravu brankářů.
Ženy: 
Družstvo žen pod vedením Zdeňka Hejla  a Josefa Hejla v sezóně 2013/2014 obsadilo poslední 
jedenácté místo s nulovým bodovým ziskem. Nejlepšími střelkyněmi našich žen jsou Kateřina 
Bejčková s 97, Šárka Huclová s 67 a Adéla Mašková s 42 brankami. Družstvo tvoří převážně 
hráčky, které mají studijní povinnosti a to nás limituje, jak v přípravě tak v utkáních. Rovněž nás 
trápila zranění několika hráček a stále hledáme odpovídající náhradu za brankářku Šůchovou. V 
sezóně 2014/2015 stále nastupujeme s hostujícími hráčkami ze Sokola Ejpovice. Po odehrané 
podzimní části se nacházíme se ziskem 4 bodů na předposledním jedenáctém místě.
Muži:
Družstvo mužů je účastníkem II.ligy. Po odstupujícím Mirkovi Hrubcovi se trénování ujal Macek 
Jan a Zdeněk Kozák. Vedoucí družstva je Zbyněk Chodora. Po odehraném ročníku 2013/2014 jsme 
obsadili poslední 12. místo se ziskem 6-ti bodů. Nejlepšími střelci družstva se stali Pavel Šnajdr se 
141 a Jan Kozák se 121 brankami. Druhým nejtrestanějším hráčem soutěže je Václav Pouza. Účast 
v II. Lize jsme si zajistili odkoupením práv od TJ Stará Huť. Do nové sezóny se nám povedlo získat 
na přestup Josefa Pelce a na hostování Pavla Součka, Jana Kozáka, Václava Pouzu a Františka 
Mence. Cílem právě probíhající sezóny je zapracovat do základní sestavy mladé hráče z Litohlav 
Jaroslava Brože, Lukáše Holuba, Romana Vaňourka, Jakuba Koldinského a Martina Macka. Naše 
družstvo prochází radikální generační obměnou. Někteří noví hráči ještě nejsou výkonnostně 
dostatečně připraveni, a tak trenéry čeká mnoho práce. Rovněž vedení družstva musí zapracovat na 
zkvalitnění v oblasti taktiky, disciplíny, organizace a administrativy. V současné době jsme na 11. 
místě se ziskem 5-ti bodů.

Oddíl národní házené:
Má v současné době jednoho trenéra III. Třídy a jednoho ligového rozhodčího. Naši zástupci se 
pravidelně účastní seminářůch ligových trenérů a rozhodčích a trenérů mládeže.  

Oddíl nohejbalu:

V soutěžním ročníku 2014 hájila barvy naší TJ 3 družstva.
Družstvo mužů se zúčastnilo Plzeňského krajského přeboru. V osmičlenné
konkurenci obsadilo krásné 2. místo.
Milan Fryš a Josef Chaloupecký se zúčastnili školení rozhodčích a  získali licenci  pro ligové 



soutěže.
Družstvo žen bylo rozděleno do 2 týmů.
A tým byl nasazen do 1. ligy žen, B tým do Poháru Českého nohejbalového svazu. Společně navíc 
odehrály zápasy okresního přeboru mužů.
Zimní příprava prvního družstva probíhala každou neděli v tělocvičně ZŠ Hrádek u Rokycan, 
během které se podařilo k týmu přivést trenéra s ligovými
zkušenostmi Tomáše Franka. Záložní celek se připravoval 2x týdně v tělocvičně 
místního obecního úřadu.
Úvodní zápasy v 1.lize patřily jednoznačně mnohem zkušenějším soupeřkám.
S přibývajícími zápasy se naše hráčky rychle adaptovaly na dvoudopadový herní systém, rostla 
jejich herní kvalita a zejména týmy ze spodní poloviny tabulky musely tvrdě o svá vítězství bojovat. 
Družstvo skončilo na 7.místě bez  zisku bodu.
B tým  se zúčastnil 8 dílčích turnajů v rámci Poháru Českého nohejbalového svazu žen. Mezi 9 
přihlášenými oddíly skončil na 7. místě se ziskem 5 bodů.
     V rámci letní přípravy se náš oddíl zúčastnil týdenního mezinárodního kempu mládeže a žen v 
Chabařovicích.
 Počátkem srpna byl uspořádán na místních kurtech tradiční turnaj, letos za účasti 13 trojic.
24.srpna se konalo v Českém Brodu Mistrovství ČR jednotlivkyň. V konkurenci
15 hráček obsadily Michaela Šmírová a Veronika Pytlíková konečné 5.-8. místo, což bereme jako 
velký úspěch litohlavského ženského nohejbalu.
O týden později odjely naše nohejbalistky k víkendovému Mistrovství ČR dvojic a trojic do Prahy-
Břví. V sobotu ani v neděli se nepodařilo v nabitém startovním poli postoupit ze skupin.
Sezóna byla zakončena 4. října rozlučkovým turnajem za účasti hráček,rodičů a přátel litohlavského 
nohejbalu.
   Příprava obou ženských družstev na nový ročník probíhá společně, což se positivně projevilo 
zejména na mladších hráčkách, které letos kromě zápasů v pohárové soutěži budou pomáhat A 
družstvu v bojích o první ligové body pro litohlavský ženský nohejbal.

Výkonný výbor TJ Litohlavy:
Od VH 2014 bylo svoláno 16 a proběhlo 15 výborových schůzí. Průměrná účast je 6,57 člena což  
je 73%.  O zasedání VV TJ je pokaždé proveden zápis. 
Devítičlenný výkonný výbor TJ Litohlavy pracuje ve složení:
Karel Nekut – Předseda VV TJ Litohlavy
Miroslav Hrubec – tajemník
Ing Jaroslava Medvědová – hospodář
Václav Vurm – pokladník
Ing Jiří Vágner – Jednatel oddílu cykloturistiky
Zdeněk Hejl – Jednatel oddílu národní házené
Martin Pražský – Jednatel oddílu nohejbalu
Radek Tycar
Pavel Šnajdr

Výkonný  výbor  řeší  provozní  a  sportovní  záležitosti  TJ,  stará  se  o  majetek  ve  vlastnictví  TJ 
Litohlavy, zhodnocuje jej opravami a rekonstrukcemi a novými investicemi. 
Výkonný výbor se zabýval připravou stanov dle nového občanského zákoníku.

Účetnictví :
V roce 2014 vedla účetnictví TJ Litohlavy paní Ing. Radka Procházková.

Brigádnická činnost:
Počet členů s povinnosti odpracovat brigády bylo 58, takže mělo být odpracováno 464 hodin. 
Odpracováno bylo 373 hod. 



 19 členů odpracovalo minimálně 8 hodin. 45 členů odpracovalo alespoň jednu hodinu. Za 
neodpracované hodiny tedy bude dopočten poplatek 50 Kč za hodinu a připočten k členským 
příspěvkům, které se budou vybírat v roce 2015.
V roce 2014 jsme se věnovali hlavně pravidelné údržbě.

Reklamace víceúčelového hřiště:
3.7.2013 jsme podali reklamaci vad na výstavbu výceúčelového hřiště u fy. LUKO-trávníky s.r.o. 
Závady byly odstraněny.

Stavební úpravy:
Největší investicí do areálu TJ litohlavy v roce 2014 v hodnotě 124 205,- Kč byly stavební úpravy v 
prostoru nohejbalových kurtů . Celá akce byla financována  z finančního daru obce.

Nemožnost dotací z MŠMT z důvodu zadlužení TJ:
Jelikož máme nemovitý majetek zatížen zástavním právem z důvodu krytí úvěru na dostavbu hřiště, 
jsme znevýhodněni při žádostech o dotace u MŠMT. V současné době se pokoušíme najít řešení ve 
spolupráci s vedením obce.

Internetové stránky, fotogalerie, propagace:
Provozujeme webové stránky. V současné době máme více než 11000 unikátních návštěv a cca. 
33000 shlédnutí.
K propagaci naší TJ rovněž slouží webové fotogalerie, které mají oddíly nohejbalu a národní házené 
na stránkách „rajče.idnes“ 
TJ Litohlavy se v roce 2014 podílelo na několika kulturně společenských akcích např. dětský den, 
litohlavská pouť a pořádali jsme pouťovou zábavu.

Poděkování sponsorům:
Děkujeme našim sponzorům , kteří nám pomáhají naplňovat naše sportovní cíle . 
V roce 2014 naší TJ finančně podpořil Obecní úřad Litohlavy, fy. Feli Koča, manželé Kateřina a 
Martin Charvátovi, pan Zdeněk Kantořík, pan Jan Votýpka, účetnictví a daně ing. Radka 
Procházková, fy. „Zabalím to“ Jiří Štěpina, B.A.F. Centrum s.r.o.Rokycany, Jaroslav Urban, pračky, 
Ing. Lucka Kohoutová, Lumico, Betatech s.r.o., ing. Kop, Rokycany a Penzion rodina Mokošova. 

Děkujeme 

Za Výkonný výbor Tělovýchovná jednota Litohlavy
Karel Nekut


