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Příloha 04 - sezóna 2006/2007
Fotbal
I. etapa rekonstrukce sportovního areálu v Trstěnicích
dokončena !!!!!
Trstěnicím se podařilo vytvořit dílo v úhrnné hodnotě 15ti milionů korun. Během
jediného kalendářního roku se podařil za přispění partnerů a sponzorů
trstěnického fotbalu vedení místního sportovního klubu ROZVOJ TRSTĚNICE
doslova husarský kousek, když provedli kompletní rekonstrukci dvou fotbalových
hřišť a částečnou rekonstrukci vybavení technického zázemí.
Trstěničtí funkcionáři tak vytvořili kvalitní zázemí pro svá mužstva, která
reprezentují Karlovarský kraj a samotnou obec Trstěnice v celorepublikových
soutěžích na veřejnosti a významně se tak zasadili o kvalitní jméno vesničky s 350
obyvateli v celorepublikovém měřítku.
•
•
•
•

Mužstvo žen se pyšní účastí ve II. lize ČR
Mužstvo „A“ mužů ve čtvrté nejvyšší soutěži ČR – Divizi sk. „A“
Mužstvo „B“ mužů v okresním přeboru
Mužstvo „stará garda“ mužů rovněž v okresním přeboru

v I. dokončené etapě se podařilo vybudovat:
•
Vlastní zdroj vody (vrtaná studna).
•
Automatický zavlažovací systém pro dvě hrací plochy.
•
Dvě nové fotbalové plochy s odvodněním, travnatým povrchem, novými
střídačkami a brankami.
•
Novou elektrickou přípojku pro celý areál.
•
Na hřišti „B“ byly zabudovány čtyři stožáry pro umělé osvětlení hrací plochy,
v průběhu rekonstrukce byla položena jejich kabelová přípojka el. energie.
•
Parkovací plochu pro 50 automobilů.
•
Nové zábradlí podél hrací plochy „A“.
•
Okolo celého sportovního areálu byly vysázeny okrasné smrky.
•
Nově bylo instalováno ozvučení areálu.
Do konce roku si klade vedení za prvořadý cíl zprovoznění umělého osvětlení
hrací plochy „B“, dále instalovat do prostoru areálu dvě garáže za účelem
uschování nově zakoupených dvou kusů sekaček pro údržbu hracích ploch.
Ve druhé etapě, kterou oddíl plánuje pro rok 2007 bychom rádi dokončili oplocení
sportovního areálu, zrekonstruovali stávající zázemí (kabiny, sociální zařízení a
veškeré
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instalace). Rádi bychom vybudovali krytou tribunu pro cca. 200 sedících diváků,
dokončili terénní povrchové úpravy v prostoru před kabinami a opravili fasádu
stávající budovy.
Jsme velmi pyšni na fakt, že náš fotbalový oddíl má jako jediný v Karlovarském
kraji nově vybudovaná dvě fotbalová hřiště s automatickou závlahou a travnatým
povrchem.
Jsme si vědomi, že něčeho podobného bychom bez významných osobností,
sponzorů a partnerů a konec konců i našich obětavých lidí nikdy nemohli
dosáhnout.
V této souvislosti nám dovolte, abychom Vám touto cestou za vaší významnou a
nenahraditelnou pomoc naší TJ poděkovali a zároveň si Vás dovolujeme
jmenovat:
Poslanec sněmovny ČR Ing. Pavel Hojda, Firma TEKAZ s.r.o., ZÁPADNÍ
BSTAVEBNÍ a.s., EUTIT a.s. Stará Voda, CHEB, Betoncar s.r.o., Českomoravský
beton, Stavby silnic a železnic, Vodovrty s.r.o., AD IMMO stavební servis spol.
s.r.o., Zemní a stavební stroje pan Opava, Elektro Landrgot, Projekční kancelář
Marián Bokr, Auto Václav Červený, Vonex s.r.o. Planá, Zemní a stavební práce
Vild, Top car Frkal, Prodej čerpací techniky pan Korčák, Kovošrot CHEB s.r.o.,
Zámečnictví Hanzlík, Šafránek zemní a stavební práce, STA – servis Mar. Lázně,
ZD ROZVOJ Trstěnice, OÚ Trstěnice, Zámečnictví Dostál, Vlastimil Kroc –
instalaterské práce, Dusil malířství Planá, Václav Vápeník instalaterské služby,
Truhlářství Josef Jalčák, Truhlářství Heřta, Podlahářské práce Slepička, Rodinný
pivovar CHODOVAR, KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA a.s. Plzeň, Augustýn Barvy
– laky, THTEX Hladík, LUKO Stanislav LUSK, Jiří RICHTER – hotel Krakonoš,
SEVENS STARS CASINOS a.s., GENERALI pojišťovna a.s. Praha, DE WOLF
s.r.o., pan Milan Kotoun a další významní partneři.
Věříme, že i Vám bude naše TJ přinášet bohaté sportovní zážitky a že i vy jste
s námi na vybudované dílo hrdi.
Převzato z „Ohlédnutí prezidenta klubu“,
Podepsaní Jaroslav Zeman, prezident klubu, a Mgr. Jaroslav Veselka, sportovní
manažer klubu.
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CO SE DĚJE V PRŮBĚHU LETNÍ PŘESTÁVKY V TRSTĚNICÍCH
Divizní hráči Trstěnic na letním soustředění
Po roční přestávce, se trstěničtí opět vracejí do čtvrté nejvyšší soutěže ČMFS DIVIZE skupina „A“, kde je čekají takoví soupeři, jako Viktoria Žižkov „B“, Slavoj
Vyšehrad Praha, loni třetiligové Strakonice, Králův Dvůr, jihočeská Malše Roudné
– České Budějovice a další.
V uplynulém ročníku krajského přeboru Karlovarského kraje je nečekala vůbec
lehká situace. Mužstvo bylo po sestupu z divize značně psychicky narušeno.
Vedení klubu, po té, kdy začalo velmi úzce spolupracovat s UNIONEM CHEB
2001 uvolnilo v rámci této úzké spolupráce defakto tři největší pilíře trstěnického
mužstva pro potřebu divizního UNIONU CHEB 2001, jenž se netajil tím, že by
chtěl v předešlém ročníku kráčet za postupem do třetí ligy. Tato velmi dobře
nastolená spolupráce přinesla již v úvodním roce první ovoce, když na konci
uplynulého fotbalového ročníku se obě partnerská mužstva mohla pochlubit tím,
že si obě zajistila postupy do vyšší soutěže (ROZVOJ TRSTĚNICE se po roce
vrací do čtvrté nejvyšší soutěže a UNION CHEB 2001 si vybojoval postup do třetí
české fotbalové ligy). Spolupráci mezi UNIONEM CHEB 2001 a ROZVOJEM
TRSTĚNICE vidí vedení Trstěnic tak, že tato byla velmi šťastným řešením.
Spolupráce byla nastolena nejen v oblasti sportovní, ale i v oblastech ostatních.
Vše funguje na velmi vstřícné a korektní bázi a v žádném případě se nejedná o
spolupráci jednostrannou. V těchto dnech, kdy v Trstěnicích finišují přípravy na
nový ročník se významně na přípravě sportovního stánku podílí právě UNION
CHEB 2001 se svými partnery.
Trstěničtí získali v uplynulém ročníku celkem 77 bodů, s dosaženým skórem 107 :
35. Dosáhli bilance 25 vítězství, dvě remízy a pouze tři porážky. Měli ve svých
řadách nejlepšího kanonýra soutěže Jardu Bočka, který nastřílel 36 branek, dále
k nejlepším střelcům mužstva patřili s 20 trefami Hořínek a se 13 trefami Čížek
Dan. Hráči z Trstěnic se v uplynulém ročníku nemají vůbec za co stydět. Trstěničtí
hráči se stmelili ve vynikající kolektiv, který je velmi dobře veden trenérskou dvojicí
Slowik a Pánek.
Mužstvo Trstěnic dosáhlo úctyhodného výsledku, jako žádné ze všech mužstev,
s nimiž trstěničtí předloni opouštěli divizní soutěž. Ani jednomu z nich se
nepodařilo probojovat se zpět mezi divizní elitu, naopak se potáceli ve spodních
patrech krajských přeborů.
Jedinou černou skvrnou bylo v Trstěnicích na loňském ročníku to, že hráči měli
vyhlášenu jedinou a to osobní odměnu za splnění výkonnostního cíle, kterým byl
návrat do divizní soutěže
„letní soustředění u moře a to od pana PETRA JÍŠI“.
Tato byla vyhlášena jako osobní dar bez účasti výboru klubu TJ. Pan Petr Jíša
zastával v době, kdy hráčům tento osobní dar slíbil významnou funkci
ekonomického ředitele klubu FC ROZVOJ TRSTĚNICE. V průběhu podzimní
sezóny však pan Petr Jíša odešel z klubu, firma VTML s.r.o. Mariánské Lázně,
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kde pan Jíša vykonává funkci jednatele společnosti dala výpověď ze smlouvy o
pronájmu reklamní plochy.
Dohoda o tom, že pan Jíša daruje soustředění hráčům u moře byla uzavřena mezi
jím (panem Jíšou) a hráči na osobním jednání. Po té, když vyvstala situace, že
pan Jíša ukončuje svou aktivní činnost v oddíle ROZVOJ TRSTĚNICE byl
kontaktován kapitánem týmu Radkem Pánkem, kterého ujistil, že tento slíbený
osobní dar hráčům v případě postupu do divize stoprocentně dodrží. Pět kol před
ukončením soutěže, když se v tabulce krajského přeboru vyjasňoval postup
Trstěnic, sdělil pan Jíša kapitánu mužstva Radku Pánkovi na tel. dotaz o tom, jak
budou ve výběru soustředění pokračovat,
že z důvodu ukončení svých aktivit v Trstěnicích neplatí ani jeho slib hráčům.
Z této doslova rány pod pás byli hráči více než šokováni a v Trstěnicích rázem
vyvstala situace ohrožující postup do divize. Výbor FC TRSTĚNICE byl nucen tuto
situaci vzít na vědomí a zaujmout k celé vzniklé záležitosti stanovisko a přijmout
její náhradní řešení. Celý realizační tým se svými partnery si byl velmi dobře
vědom toho, čeho hráči dosáhli a tak jejich velmi dobře odvedenou práci ocenil
tím, že na své náklady zajistil tuto cílovou odměnu letním soustředěním u moře.
Hráči oddílu FC ROZVOJ TRSTĚNICE vydali písemné jednostranné prohlášení,
ve kterém požadují po výboru FC ROZVOJ TRSTĚNICE zveřejnění jednání pana
Petra JÍŠI v médiích a prostřednictvím advokátní kanceláře zvážit možnost řešení
jím způsobené situace občansko-právní cestou.
Hráči a výbor
FC ROZVOJ TRSTĚNICE

Z výsledků divizní soutěže A mužstva v kopané se zachovaly pouze čtyři zápisy o
utkáních, a to:
Trstěnice – Strakonice 3:2,
Trstěnice – Bzová 1:2,
Třeboň – Trstěnice 5:1,
a Trstěnice – Horažďovice 0:0
Bohužel, zejména ve druhém ze jmenovaných utkání šlo o záchranu v soutěži a
dnes již víme, že snaha trstěnických hráčů byla marná. V sezóně 2007/2008
budou tedy nastupovat v krajské soutěži.
A protože situace se zápisy z utkání je stejná i u všech ostatních fotbalových týmů,
nezbývá než se spokojit pouze se snímky, které jsou v elektronické podobě na
doprovodném CD ke kronice.
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NĚKOLIK SLOV
PREZIDENTA TRSTĚNICKÉHO KLUBU
JAROSLAVA ZEMANA
Scházíme se dnes, abychom oslavou ukončili sezónu - ročník 2006/2007 na 9.
Exhibičním fotbalovém turnaji v Trstěnicích, za účasti všech našich mužstev ( A“,
B“, Staré gardy, Žen a Hokejistů ). Myšlenka tohoto turnaje vyšla z řad oddílu
hokejistů, která se již stala tradicí…
„Cíl všeho je, aby se vzájemně všichni dobře poznali, se slavnostním posezením,
s dostatečným občerstvením, vždyť si to všichni upřímně zasloužíte. Přál bych si,
aby kus vašeho srdíčka byl ponechán tomuto klubu, aby jste byli pyšni, hrdi a hájili
ho dle svých možností. Tím jen tak vzniká a utužuje se výborná parta a kolektiv
tsrtěnických sportovců, realizačních týmů, pořadatelského sboru a všech lidí, kteří
se točí kolem fotbalu a hokeje.
„Na tomto slavnostním dění nechci rozebírat a zabývat se problémy, nedostatky.
Tohle si rozeberou jednotlivé oddíly sami. Jsme malý oddíl žijící v obci s 350
obyvateli, přesto se o nás ví a mluví v okrese, kraji i celé České republice.“
V roce 1972 – na podzim, zahájil činnost oddíl ledního hokeje „Farmáři Trstěnice“,
kteří vstupují již k 35.výročí své činnosti. O něco mladší je fotbalový klub, který
v roce 1987 na podzim zahájil svou činnost a tak v příchozím ročníku 2007/2008
oslaví 20.let své činnosti. Oba oddíly za odehraná léta dosáhly několika výborných
úspěchů a ocenění. V jejich řadách se vystřídalo na desítky hráčů s realizačními
týmy. (Svědčí o tom i plná kancelář, která je plná fotografií, pohárů a diplomů ze
soutěží).
„Přesto si musíme přiznat, že přijde čas a období, kdy se nebude dařit. Přijdou
problémy s nedostatkem hráčů, financí, lidí do realizačních týmů, či s vedením
klubu atd., ale vše záleží na nás všech, jak se zapojíme, pomůžeme a co vlastně
chceme. Každý rok navíc je jen ku prospěchu tohoto klubu a nás všech.“
„A“mužstvo mužů které bylo zapsáno do historie trstěnického klubu v období
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník
Soutěžní ročník

1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

okresní soutěž - postup do okresního přeboru
okresní přebor – postup do 1.“B“ třídy
1.“B“ třída – postup do 1.“A“ třídy
1.“A“ třída – postup do krajského přeboru
krajský přebor – 7.místo
vítěz KP a postup do DIVIZE
DIVIZE – skupina „A“
krajský přebor – 1.místo – postup zpět do DIVIZE
DIVIZE – skupina „A“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prioritou těchto posledních let je dokončení plánované rekonstrukce celého
sportovního areálu, která byla zahájená na podzim roku 2005.
Ve 2.pololetí 2007 čeká klub hodně práce a mělo by dojít ke značnému vylepšení
sportovního areálu v Trstěnicích a to jak pro hráče, tak i pro diváky. Bude zde
zahájena výstavba tribuny pro 200 sedících diváků, vybudují se ochranné sítě za
brankami, měla by být zhotovená i nová fasáda na sportovních kabinách. I vnitřek
kabin dojde značných změn – nové podlahy, dlažby a celková údržba. Bude
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provedeno celkové oplocení sportovního areálu, včetně obou travnatých ploch,
vyasfaltování chodníků, přístupových cest i parkoviště. Mělo by být dokončeno
osvětlení hřiště a provedena letní regenerace a popískování obou travnatých
ploch a další venkovní úpravy.
Za to že se můžeme pyšnit tímto pěkným areálem si zaslouží vřelý dík a uznání
obětaví členi a příznivci našeho klubu, kteří dbají na údržbu a pořádek v našem
areálu a to především správci hřišť pánové Resner a Litman, údržbář p.Koška,
včetně ZD Rozvoj Trstěnice, které je nám velkou oporou. Samozřejmě nesmím
zde opomenout i p.Jonákovou a p.Novákovou, které dbají o čistou a pořádek ve
sportovních kabinách. Ve svých funkcích si své povinnosti velmi dobře plní
p.Havránek a v neposlední řadě i p.Špička, který ač pro svůj vysoký věk (76.let) si
zaslouží obdiv a uznání, co vše dělá pro fotbal.A tak bych mohl pokračovat….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vítězové předešlých ročníků – Exhibičního turnaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ročník 1998
ročník 1999
ročník 2000
ročník 2001
ročník 2002
ročník 2003
ročník 2004
ročník 2005
rok 2006
ročník 2007

hokejisté
hokejisté
„A“mužstvo – fotbal
„A“mužstvo – fotbal
hokejisté
„A“mužstvo – fotbal
„A“mužstvo – fotbal
„A“mužstvo – fotbal
se nehrálo - celková rekonstrukce hřiště
-?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Také bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za soutěžní ročník
2006/2007. Hráli jsme 4.nejvyšší soutěž v ČR (divizi), oddíl „B“mužstvo - si
vybojovalo postup do krajské soutěže 1.B třídu, oddíl žen - nečekaně jako
nováček vybojoval ve II. lize 4.místo, Stará gardě za stabilní, dobré výkony a v
neposlední řadě naši hokejisti, kteří vyhráli regionální přebor KP-2 v nelítostných a
tvrdých střetnutích v play-off s Rabidem Tachov. Dík všem hráčům, realizačnímu
týmu a všem obětavým lidem, kteří nám jakkoli pomáhali.
Poděkování patří také hlavně našim partnerům a sponzorům, kteří našemu klubu
pomáhali, ať již finančně, či materiálně. Všem patří vřelý dík !!!!!!!!!!!!!
Ještě jednou děkuji i všem fanouškům, příznivcům, médiím, které zveřejňovaly
naše výhry i porážky a informovaly o veškerém dění kolem sportu i v tak malé obci
jako jsou Trstěnice.
K malému ocenění za Vaši práci pro klub je pro Vás připraveno opékání selat,
guláš aLá Farmář a lahodný chmelový mok. To vše zcela zdarma, s přáním dobré
pohody. Za to, že tady tak dnes sedíme a bavíme se, patří poděkování našim
sponzorům:
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Pivovaru Chodová Planá - p.Jiřímu Plevkovi, Řeznictví - p.Jiřímu Kroupovi
z Mariánských Lázníh a soukromému zemědělci p.Jiřímu Dufkovi ze Zadního
Chodova a dalším jedincům, kteří pro nás toto občerstvení zorganizovali a
připravili.
Za:

TJ Rozvoj TRSTĚNICE
prezident klubu
Jaroslav Zeman v.r.

V Trstěnicích dne: 23.6.2007

Lední hokej
Krajský přebor Karlovarského kraje v ledním hokeji KP-1 2006/07:
1.kolo /13.10.2006
*Skvělý výkon Farmářů přinesl bod.*
*Brankář Stanko vychytal Farmářům bod.* Trstěničtí vstoupili do soutěže
nečekaným úspěchem.* O dělbě bodů rozhodovaly přesilovky.*
HC Farmáři Trstěnice : HC Mattoni K.Vary 4 : 4 , třetiny 0:1, 2:3, 2:0
2.kolo /20.10.2006
* Farmáři z Chebu přivezli body.*
*Trstěničtí v závěru utkání vydřeli body. *Farmáři z Trstěnic získali nečekaně další
body.*
HC Cheb 2001 : HC Farmáři Trstěnice 4 : 5 , třetiny 0:3, 3:0, 1:2
3.kolo /27.10.2006
* Farmáři nestačili na sokolovskou Vřesovou.*
*Trstěničtí nezvládli I.třetinu zápasu* Výborný brankář Stanko nezabránil porážce.*
HC Farmáři Trstěnice : HC PK Vřesová 2 : 4 , (0:2, 0:2, 2:0)
4.kolo /10.11.2006
* Výborný výkon Farmářů v oslabené sestavě.*
*Farmáři všechny tři branky dostali při oslabení.* Farmáři dohráli zápas již jen s 8
hráči.*
HC Farmáři Trstěnice : HC Mar.Lázně CZ 3 : 3 , (1:0, 0:2, 2:1)
7.kolo /25.11.2006
* Farmáři na Cheb nestačili *
*Statečný boj Farmářů jen o 9 hráčích *
HC Farmáři Trstěnice : HC Cheb 2001 2 : 9 , (1:4, 1:1, 0:4)
8.12.2006
* V okresním derby body pro Stadion Cheb.*
*Farmáři vedli již 4:0 a přesto vysoko prohráli.*
*Již jen torzo Farmářů dohrává soutěž.*
HC Farmáři Trstěnice : HC Stadion Cheb 5 : 9 , (4:1, 0:5, 1:3)
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15.12.2006
* V sedmi lidech se hokej nedá hrát.* Farmáři bojují o existenci.*V místním derby
body pro Mar.Lázně.*
HC Mariánské Lázně CZ : HC Farmáři Trstěnice 6 : 4 , (2:2, 1:0, 3:2)
KP-2 / 24.10.2006
•
Farmáři zahájili soutěž vítězstvím.
HC Tachov : HC Farmáři Trstěnice 1 : 6, (třetiny 1:2, 0:3, 0:1)
KP-1 2006/07, 2.kolo /20.10.2006
* Farmáři z Chebu přivezli body.*
*Trstěničtí v závěru utkání vydřeli body. *Farmáři z Trstěnic získali nečekaně další
body.*
HC Cheb 2001 : HC Farmáři Trstěnice 4 : 5 , třetiny 0:3, 3:0, 1:2
KP-2 / 28.10.2006
•
Farmáři nastoupili k zápasu jen s 9ti hráči
•
O vítězství rozhodli Farmáři využitím přesilovek
HC Farmáři Trstěnice : HC Stříbro 6 : 4, (třetiny 1:2, 2:1, 3:1)
KP-2 / 4.11.2006
•
Farmáři pokračují vítězně v KP-2
•
Výborný herní taktický výkon Farmářů z Trstěnic
•
Trstěničtí poráží loňského vítěze soutěže
HC Farmáři Trstěnice : HC RABID Tachov 6 : 2, (třetiny 0:0, 2:0, 4:2)
KP-2 / 19.11.2006
•
Kořánův hattrick pomohl k vítězství Farmářů
•
Trstěničtí jen s obtížemi se sestavou, ale přesto vyhráli zápas
HC Farmáři Trstěnice : Jiskra Bezdružice 8 : 3, (třetiny 3:1, 2:1, 3:1)
KP-2 / 26.11.2006
•
V sousedském derby body pro Farmáře
•
Hamrníky využily tři přesilovky
SPLH Hamrníky : HC Farmáři Trstěnice 5 : 7, (třetiny 2:2, 0:2, 3:3)
KP-2 / 1.12.2006
•
Podcenění soupeře přineslo málem překvapení
•
Trstěničtí si udržují vedoucí pozici
HC Sokol Stráž : HC Farmáři Trstěnice 5 : 10, (třetiny 4:2, 0:5, 1:3)
KP-2 / 29.12.2006
•
Farmáři se s rokem rozloučili vítězstvím
•
Střelecky se dařilo Sýkorovi
HC Farmáři Trstěnice : HC Tachov 6 : 2, (třetiny 1:0, 2:1, 3:1)
KP-2 / 20.1.2007
•
Farmáře zklamala střelba
•
Trstěničtí na ledě téměř po třech nedělích.
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RABID Tachov : HC Farmáři Trstěnice 7 : 2, (třetiny 3:1, 3:1, 1:0)
KP-2 / 26.1.2007
•
Farmáři sesadili vedoucí celek Stříbro
•
Body o první místo v KP 2 získali Farmáři
•
Výborný zápas předvedla obě mužstva
HC Stříbro : HC Farmáři Trstěnice 2 : 6, (třetiny 0:1, 1:3, 1:2)
KP-2 / 3.2.2007
•
Brankostroj Farmářů z Trstěnic / Farmáři se dostávají z krize
•
Střelecké přetahování Okruckýho se Skljarenkem
HC Farmáři Trstěnice : HC Sokol Stráž 18 : 1, (třetiny 6:0, 4:0, 8:1)
KP-2 / 9.2.2007
•
Ve vyhecovaném derby – body pro Farmáře
•
Trstěnický válec se již rozjel
•
Farmáři z Trstěnic vyhráli základní skupinu KP-2
HC Farmáři Trstěnice : SPLH Hamrníky 6:4 (3:1, 2:3, 1:0)
9.3.2007
•
Trstěničtí vykročili v semifinále play-off vítězstvím
•
Těžké střetnutí vyznělo pro Farmáře.
HC FARMÁŘI Trstěnice : HC Tachov 5 : 3, třetiny 3:0, 2:1, 0:2
18.3.2007
•
Farmáři z Trstěnic postoupili do finále
•
V druhém zápase semifinále play-off opět zvítězili Farmáři
•
Trstěnický brankář Bláha vychytal nulu
HC Tachov : Farmáři Trstěnice 0 : 4, třetiny 0:0, 0:2, 0:2
30.3.2007
•
Farmáře zklamala střelba
•
Loňský obhájce znovu ve hře o titul přeborníka
•
Infarktový zápas – trestné střílení rozhodlo pro Rabid až v samém závěru
HC RABID Tachov : HC Farmáři Trstěnice 4 : 4, třetiny 2:1, 2:1, 0:2
(Trestné střílení - 22 nájezd - rozhodl Winkler pro RABID 4:3 )
8.4.2007
•
Farmáři z Trstěnic získali titul
•
Play-off všechny tři zápasy vyvrcholením soutěže
•
Hokejové drama ukončeno – inkfartové finálové zápasy nadchly diváky
•
Regionálním přeborníkem ledního hokeje roč. 2006/2007 jsou Farmáři
z Trstěnic
HC RABID Tachov : HC Farmáři Trstěnice 5 : 6 (na samostatné nájezdy),
třetiny (2:3, 1:0, 2:2)
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