Stručný přehled dějin Národní házené :

-

Založení oddílu Národní házené proběhlo na ustavující schůzi dne 19.srpna 1961
s názvem T.J. SOKOL LITOHLAVY. Zásluhu na této události má několik obětavých a
agilních členů, jmenovitě: Martínek, Černý, Hokr, Moravec, Šnajdr a Novák. V tomto roku
se hrálo několik utkání s mužstvy Baníku Rokycany, Sokol Ejpovice, Sokol Hůrky, Těškov,
Rokycany Stará Garda, Marila Rokycany. Další, kteří se zasloužili o aktivní činnost a
rozběh Národní házené v Litohlavech byli členové rozšířeného výboru : Kantorík Fr.,
Cajthamel Fr., Čipera Mir., Kantořík Jaroslav. Nelze než nevzpomenout i skalní příznivce,
kteří se aktivně zapojovali do činnosti TJ.Národní házené od jejího vzniku: Šedivec Josef,
Wohlmuth Václav, Hereit Bohouš a Bláha Václav.

-

V ročníku 1962 – 63 bylo založeno mužstvo žáků. Muži i žáci sehráli několik
turnajů.
Muži se umístili v soutěži na 6. místě. Bylo přijato řešení pro zajištění zázemí
hráčů. Jednalo se především o výstavbu šaten.

-

V ročníku 1963 - 64 se družstvo mužů umístnilo v krajské soutěži na 4. místě a žáci na
3. místě. Současně byl přijat zámysl dne 14.11.1964 na založení „B“ družstva mužů.
Pokračovala výstavba šaten.

-

Z ročníku 1964 – 65 nejsou zjištěny konkrétní podklady o činnosti oddílu, kromě
probíhající výstavby šaten.

-

Ročník 1965 – 66 : hrál se oblastní přebor v němž oddíl mužů skončil na 8.místě. Dne
18.6.1966 bylo oficiálně založeno „B“ mužstvo mužů. Dodělávají se šatny pro hráče.

-

V průběhu ročníku 1966 – 67 skončili muži v oblastním přeboru na 5. místě se ziskem
15 bodů. Jednalo se o založení KRONIKY oddílu. Z oblasti materiálního zabezpečení byl
zahájen výkop studny.

-

1967 – 68 muži „A“ se umísťují na čtvrtém místě se ziskem 10 bodů. Byla dokončena
studna. V srpnu oddíl uskutečnil zájezd na trhy do Liberce.

-

1968 – 69 nejsou dochovány podklady z činnosti oddílu. Po vstupu vojsk Varšavské
smlouvy měli lidé spousty jiných starostí a nastala doba okupace.

-

1969 – 70 znova se rozběhla okresní soutěž mužů kde „A“ mužstvo se umístilo na 3.
místě a okresní přebor žáků kteří skončili na 2. místě a zajistili si účast v boji o přeborníka
kraje.

-

1970 – 71 hlavní událostí tohoto ročníku bylo jednání o přestupu Černého Jana a
Růžičky Václava z Kovo Rokycany do naší Jednoty.

-

1971 – 72 „A“ mužstvo v oblastním přeboru se umisťuje na 1.místě, dále hraje
v turnajích celkem 35 utkání, 2x týdně trénuje. Odměnou je nakonec vítězství a účast v II.
lize České házené.

-

1972 – 73 úkolem v tomto ročníku bylo udržet se v II. lize. Soupeři : Dukla Most,
Příchovice, Bakov, Nový Hrádek, Litvínov, Stupno , Litice, L. Chomutov, Čakovice,
Litohlavy, Jince, VTŽ. Chomutov. Takové bylo nakonec i pořadí Zimní příprava začala již
na sněhu. Výsledek : 8x vítězství a 2x prohra. Tím se mužstvo udrželo v II. lize.

-

1973 – 74 ročník bez zvláštností. Trenérem mužstva se stal Macuch J. Žáci jsou vedeni
Růžičkou a Heraitem.

-

1974 – 75 v soutěži o krajského přeborníka Západočeského kraje získali dorostenci 6.
místo

-

1975 – 76 přeborníkem v Západočeském kraji se stalo naše „A“ mužstvo pod vedením
Macucha J. Vyznamenáni ČSTV byli tito členové naší T.J : Kantořík Fr., Černý Jaroslav,
Horníček Miroslav, Vohlmut Václav, Hokr Josef, Hejl Josef.

-

1976 – 77 „A“ mužstvo za odměnu jelo na zájezd na turnaj do Rokytnice na Moravě.
Hraje krajský přebor.

-

1977 – 78 v hodnocení svazu Národní házené obsadil náš hráč Černý Jan 2. místo
jako nejlepší střelec

-

1978 – 79 družstvo nadále hraje krajský přebor. K přátelskému utkání přijel do Litohlav
výběr juniorů ČSSR, kteří měli soustředění v Dobřívě. Žáci skončili ze 6. družstev pátí,

dorostenci se ziskem 18-ti bodů třetí, „B“ mužstvo skončilo na posledním místě a „A“
mužstvo z 12-ti účastníků skončilo na 6. místě.

-

1979 – 80 v této sezóně dosáhlo družstvo žáků vůbec jedno z nejlepších umístění ve
svém trvání. Získalo přeborníka okresu bez jediné porážky. V zápase Ejpovice-Litohlavy
utkání nebylo dohráno pro vyloučení našeho hráče Vlastu Nováka rozhodčím Karhanem
za údajnou inzultaci (údajná facka rozhodčímu).

-

1980 – 81 „A“ mužstvo hraje krajský přebor, trenér Macuch, „B“ družstvo hraje okresní
přebor vedou jej Černý Pavel a Herait Jiří st, žáci hrají též okresní přebor. Významnou
událostí byl turnaj ke 20. výročí házené v Litohlavech. Hrála zde i stará garda s elánem
jako za mlada.

-

1981 – 82 ročník charakterizovaný 25.-tým výročím vzniku ČSTV.

-

1982 – 1983 toto období je charakteristické pro náš oddíl generačním problémem.
Dorostenci pod vedením Hejla Josefa hrají úspěšně krajský přebor.

-

1983 – 84 „A“ mužstvo se účastní turnaje v Praze na počest „Vítězného února“ kdy ze
24 mužstev skončilo na 4. místě. Litohlavští neobstáli v soutěži o Nejlepší vývěsní skříňku a
skončili na posledním místě.

-

1984 – 85 v této sezóně si nejlépe vedli žáci, kteří se umístili na 2. místě za Osekem.

-

1985 – 86 naše mužstvo s účastní turnaje „O velkou cenu města Prahy“ kde se umístilo
na 4. místě. Zvítězilo i v okresním přeboru a kvalifikovalo se do krajského přeboru.

-

1986 – 87 dorostenci skončili na 4. místě se 13-ti body a skóre 226-153

-

1987 – 88 Litohlavy vyvíjí činnost ve dvou družstvech dospělých České Národní
házené. „A“ mužstvo se udrželo v krajském přeboru. V soutěži slušnosti se umístili dokonce
na 1. místě. Základnu tvoří 67 členů, z toho 7 dorostenců a 14 žáků.

-

1988 – 89 „A“ mužstvo vedou trenéři Hejl J. a Herait J. Žáky má na starosti trio

Moravec J., Dvořák J. a Drhlík S. „B“ mužstvo vede Kantořík F.ml. Po odehrání 3
mistrovských zápasů však vystoupilo z okresního přeboru pro nedostatek hráčů. „A“
mužstvo sestoupilo z krajského přeboru do Sdruženého přeboru kraje.

-

1989 – 90 „A“ mužstvo hraje ve Sdruženém přeboru kraje, jinak situace bez zásadních
změn

-

1990 – 91 složení výboru beze změn jakož i počet členů. Mužstvo „A“ se umístilo na 1.
místě a tak postoupilo ze Sdruženého přeboru kraje do Krajského přeboru. Znovu bylo
vytvořeno „B“ mužstvo. Novým trenérem žáků se stal Šmrha Pavel. Tento rok oslavila TJ.
30-té výročí založení Národní házené.

-

1991 – 92 TJ.zorganizovala utkání „A“ mužstva proti „B“ mužstvu a pak taneční zábavu

-

1992 – 93 mužstvo hraje po sestupu Okresní přebor

-

1993 – 94 mužstvo se udrželo v Okresním přeboru a skončilo na 11. místě.

-

1994 – 95 Litohlavy skončili na 5. místě a to z 12-ti zápasů kdy 7x vyhráli, 2x hráli
nerozhodně a 3x prohráli. Skóre 234:206 a 16 bodů.

-

1995 – 96 zlepšuje se hra mužstva, nasazení, snaha a výsledek se dostavil. Mužstvo je
vítězem Krajského přeboru a postupuje do II.ligy.

-

1996 – 2000 mužstvo hraje II. ligu, soutěže, např. Turnaj Standy Freč

V těchto ročnících byli aktivní mužstva „A“, „B“. žáci i žákyně.Od tohoto ročníku je Kronika
TJ. podrobná co do výsledků a záznamů jednotlivých zápasů včetně turnajových zápasů a
fotodokumentace. Výsledkem tohoto ročníku je umístění „A“ mužstva ve II.lize na 3. místě a
„B“ mužstva na 11. místě.

-

2003 – 2004 příprava všech mužstev začala v lednu a únoru v Ejpovicích. V únoru
následuje příprava na horách. Současně probíhá stavební úprava prostor (kabiny, řešení
odpadu apod). žačky se na Halovém mistrovství žactva umisťují na 6. místě.V zimním
přeboru mládeže se starší žáci umístili na 4. místě. V tomto ročníku se „A“ mužstvo
umístilo na 3. místě II.ligy. V tomto ročníku odešel také kronikář p. Kroutil, který má hlavní
zásluhu na zmapování dějin Národní házené v Litohlavech.

Letíme do I.ligy

-

2004 – 2005 na podzim končí naše mládežnické družstvo kluků. Škoda.. V podzimní
části se mužstvo trvale drželo na čelních místech tabulky. „B“ mužstvo na 5. místě. Zimní
příprava mužstva byla provedena opět na Šumavě. V jarních měsících opět účast v turnaji
–Stupno- umístění 1. místo. V tomto roce 100-té výročí Národní házené. V tomto ročníku
se mužstvo umístilo na 1. místě a zajistilo si účast v I.lize Národní házené.

-

2005 – 2006 Mužstvo obdrželo od starostu obce p. Doláka šek na 10 000 Kč jako
odměnu za dobrou reprezentaci obce v rámci celé ČR. V tomto ročníku přes veškerou
snahu v I.lize se nepodařilo zabránit sestupu a v následující sezóně se bude hrát opět
II.liga.

-

2006 – 2007 je ustanoveno nové vedení mužstva. Mužstvo hraje II.ligu.

Znak T.J.

Doporučujeme všem zájemcům o historii sportovního dě

