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Příloha 05 - sezóna 2007/2008 
Fotbal 

 
Vážení sportovní p řátelé! 
 
Před 20 ti lety za čal v Trst ěnicích žít organizovaný fotbal  a začaly se hrát soutěže. 
Klub který byl založen na podzim roku 1987 dosáhl významných až nevídaných úspěchů 
na tak malý oddíl, kde v obci žije něco málo přes 350 obyvatel, je to až neuvěřitelné.  
 
Poslední dva roky po sobě si vyzkoušeli, jaké to je postupovat a sestupovat do čtvrté 
nejvyšší soutěže v ČR – divize. Věděli, že hrát divizi a udržet se v ní je cesta neskutečně 
náročná, ale přesto i za dané situace bylo v silách mužstva divizní příslušnost zachránit, 
kdyby mužstvo zbytečně neprohospodařilo doslova tucet utkání, v nichž bylo bezesporu 
herně lepší, ale nedokázalo proměnit vypracované gólové příležitosti. Mužstvu chyběl 
„střelec“ a také trochu toho fotbalového štěstí.  
 
Po pádu z divize, přišel i obrovský vnitřní problém. Z mužstva odešlo před začátkem 
nového ročníku 2007/2008 celkem 14 hráčů a tak muselo dojít i k odhlášení „B“mužstva 
Trstěnic z krajské soutěže – „B“třídy, do které si vybojovalo postup. Vedení klubu s novým 
realizačním týmem vyvinulo maximální úsilí, aby doplnili mužstvo a pod novým vedením 
buduje nový – perspektivní tým.  
 
Po odehrání čtyř kol mistrovských zápasů krajského přeboru, je pro všechny překvapující, 
jak tento mladý kolektiv hraje.  Po 4.kolech získal již 10.bodů se skórem 17 : 7, za 3 
vítězství a 1 remizu a prozatím se usadil v KP na 1.místě. I když je to jen začátek soutěže, 
tak nás určitě mile překvapil.  
 
Vedení klubu přibudou i další nemalé starosti – a to dokon čení II.etapy rekonstrukce 
trst ěnického stadionu  v hodnotě 3.mil.korun a to za provozu soutěží, kde během 4 
měsíců (do konce letošního roku) se plánuje vybudování ochranných sítí za brankami, 
oplocení celého sportovního areálu, zpevnění – vyasfaltování parkoviště – chodníků, 
dokončení osvětlení u hřiště B“ a v neposlední řadě výstavbu tribuny pro 200 sedících 
diváků.  
Po jejím dokončení, dojde k velmi výraznému zlepšení komfortu a to jak pro hráče, tak i 
pro diváckou veřejnost. V neposlední řadě by chtělo vedení klubu přilákat i větší počet 
diváků a tak nabídne i další „novinku“ – servis pro diváky. Ve spolupráci se sázkovou 
kanceláří „TIPSPORT a.s.“budete mít i vy teď vsazeno na domácí tým Trstěnic, která však 
musí doma „vyhrát“!Podmínkou je zakoupení vstupenky na utkání , ke které dostanete 
„tiket“ (tip-kartu), na kterou vyhrajete 50,-Kč (po předložení tiketu se vstupenkou 
v nejbližší sázkové kanceláři TIP-SPORTU!). Pro vás bude úkolem, fandit domácímu 
mužstvu a domácí tým aby vyhrál!!!!!  
 
Další novinkou a servisem bude nově rozšířené „občerstvení“ pro diváky. Na ploše mezi 
hřištěm A – B (u garáží) bude nově otevřen stánek s rychlým občerstvením. Zde si budete 
moci zakoupit Ranč-klobásy, bramboráčky, atd… včetně pití. 
 
Přejeme vám všem ve sportovním areálu pěkné zážitky a těšíme se na Vás a to již tuto 
neděli -  2.září, to se v 17.00 hod.kde se v krajském přeboru střetnou FC Trstěnice s 
týmem Kraslic.   
 

za: trstěnický klub – prezident Jaroslav Zeman 
V Trstěnicích, dne: 27.8.2007 
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Utkání 6. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  9. září 2007,  ročník 2007/08 
* V místním derby zůstaly body doma. 
* Výborný, taktický výkon domácích slavil úspěch. 
* První porážka mužstva Trstěnic  
FC Viktoria Mar.Lázně : FC Rozvoj TRSTĚNICE    3 : 1, (1 : 0) 
 
Utkání 9. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  30. září 2007,  ročník 2007/08 
* Trstěničtí lépe zvládli souboj o 4.místo v soutěži KP 
* Hořínek za stavu 0:0 neproměnil pokutový kop 
* Dramatické střetnutí na hřišti v Trstěnicích   
FC ROZVOJ TRSTĚNICE  -  FK OSTROV, výsledek   2 : 1, (0 : 0) 
 
Utkání 15. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  1. května 2008, ročník 2007/08 
* V DOHRÁVCE 15. KOLA SI TRSTĚNIČTÍ PŘIPSALI POVINNÉ TŘI BODY 
* V UTKÁNÍ PRŮMĚRNÉ ÚROVNĚ NEDALI TRSTĚNIČTÍ SOUPEŘI ŠANCI 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – FK NEJDEK, výsledek   8 : 1, (5 : 0) 
 
Utkání 17. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  8. května 2008, ročník 2007/08 
* Zasloužené vítězství Trstěnic 
* Dva trstěničtí kanonýři s dvacetipěti trefami na čele tabulky střelců 
BANÍK UNION NOVÉ SEDLO  - FC ROZVOJ TRSTĚNICE, výsledek 1 : 3, (0 : 2) 
 
Utkání 19. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  6. DUBNA 2008, ročník 2007/08 
* TRSTĚNIČTÍ SPÁLILI CO SE DALO 
* TRSTĚNIČTÍ NEMĚLI SVŮJ DEN 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – BANÍK KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ, výsledek   1 : 1, (0 : 0) 
 
Utkání 20. kola  KRAJSKÉHO PŘEBORU  13. dubna 2008, ročník 2007/08 
* TRSTĚNIČTÍ STŘELCI ROZSTŘÍLELI KRASLICE 
* Po nevýrazném výkonu v minulém kole si trstěničtí spravili chuť 
SKF KRASLICE - FC ROZVOJ TRSTĚNICE, výsledek   1 : 6, (0 : 4) 
 
Utkání 21. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  20. dubna 2008, ročník 2007/08 
* V MÍSTNÍM DERBY POTVRDILI TRSTĚNIČTÍ DOBROU FORMU 
* REKORDNÍ NÁVŠTĚVA VIDĚLA JASNÉ VÍTĚZSTVÍ TRSTĚNIC 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – FC VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ    4 : 0, (0 : 0) 
 
Utkání 22. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  26. dubna 2008, ročník 2007/08 
* JARNÍ SPANILÁ JÍZDA TRSTĚNIC  
* Trstěničtí se dotahují na špici tabulky 
TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY  - FC ROZVOJ TRSTĚNICE,  1 : 6, (0 : 2) 
 
Utkání 23. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  4. května 2008, ročník 2007/08 
* Spravedlivá remíza v boji o třetí místo 
* Oslabené Trstěnice tentokráte jen remizovali 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – DDM STARÁ ROLE výsledek   1 : 1, (1 : 1) 
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Utkání 24. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  10. května 2008, ročník 2007/08 
* Hořínkův čistý hattrick 
* Trstěničtí drží jarní neporazitelnost 
FK OSTROV - FC ROZVOJ TRSTĚNICE výsledek   2 : 5, (0 : 3) 
 
Utkání 25. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU – 18.května 2008, ročník 2007/08 
* TRSTĚNIČTÍ DOSLOVA SESTŘELILI AŠ  
* TRSTĚNICKÁ NEPORAZITELNOST TRVÁ I NADÁLE 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – JISKRA AŠ, výsledek 8 : 2, poločas (4 : 1) 
 
Utkání 26. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  25. května 2008, ročník 2007/08 
* MUŽSTVO JARA SKLAMALO V TOUŽIMI 
* KAŽDÁ SÉRIE JEDNOU KONČÍ 
SK TOUŽIM - FC ROZVOJ TRSTĚNICE výsledek   5 : 1, (4 : 1) 
 
Utkání 27. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  1. června 2008, ročník 2007/08 
* V ÚMORNÉM VEDRU SE HRÁLO PRŮMĚRNÉ UTKÁNÍ 
* TRSTĚNIČTÍ SI VÍTĚZSTVÍM PRAKTICKY ZAJISTILI TŘETÍ PŘÍČKU 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – FC FRANTIŠKOVY LÁZNĚ výsledek   5 : 3, (2 : 2) 
 
Utkání 29. kola, KRAJSKÉHO PŘEBORU  15. června 2008, ročník 2007/08 
* Ve vyrovnaném utkání si body odváží Spartak Chodov 
* Tucet neproměněných příležitostí domácího týmu 
FC ROZVOJ TRSTĚNICE – SPARTAK CHODOV  výsledek   1 : 3, (1 : 1) 
 
 
 

Fotbal ženy 
2.liga ČŽFL - 1.kolo /9.9.2007 
Mladá Boleslav : Farmá řky Trst ěnice 1:2, (polo čas 1:1) 
+ Šichevičová vystřílela Trstěnicím 3 body. + Premiéra Stojkovičovi vyšla. 
 
2.liga ČŽFL - 2.kolo /15.9.2007 
Farmářky Trst ěnice : Slovan Varnsdorf  8:2, (polo čas 3:0) 
+ Andrlová oslavila dvacáté narozeniny výhrou. + Hattrick Toušové a Matouškové 
 
2.liga ČŽFL - 4.kolo /7.10.2007 
Viktoria Plze ň „B“ : Farmá řky Trst ěnice 0:2, (polo čas 0:1) 
+ Farmářky vezou ze západočeského derby 3 body 
 
2.liga ČŽFL - 6.kolo /20.10.2007 
Uhlířské Janovice -  Farmá řky Trst ěnice  0 : 0 
+ Farmářky pokračují v nevýrazných výkonech, když z Uhlířských Janovic přivezly 
pouze 1 bod. 
 
2.liga ČŽFL - 8.kolo /10.11.2007 
FK Karlštejn -  Farmá řky Trst ěnice    výsledek 2:1, polo čas 0 : 0 
+ Po velmi dobrém výkonu proti /účastnicím loňského ročníku I.ligy/ - Karlštejnu, 
odjely farmářky nakonec bez bodového zisku 
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Lední hokej 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1 / roč.2007/2008 – 13.10. 
HC Cheb 2001 :  HC Mariánské Lázně / Farmáři Trstěnice   9 : 2 , (4:0, 0:1, 5:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1 / roč.2007/2008 
-  Hráči z Mariánských Lázní/Farmáři si zápas prohráli svojí neukázněností 
-  Soupeř ze Sokolovska využil tři přesilovky 
-  Velmi dramatický zápas vyzněl šťastněji pro hosty 
HC Mariánské Lázně / Farmáři Trstěnice : HC PK Vřesová   3 : 4 , (3:0, 0:2, 0:2) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – 3.11.2007  
-  Hráči Mar.Lázně/Farmáři Trstěnice čekají na vítězství v KP-1 
-  Nabídnuté gólové příležitosti mužstvo M.L/Trstěnice neumělo proměnit 
HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice : SK Kadaň „B“   2 : 6 , (0:2, 0:3, 2:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – (1.12.2007)  
-  O výhře hostí rozhodly přesilovky 
-  Mužstvu HC M.L-Trstěnice chybí střelci 
-  Individuelní chyby a nekoncentrovanost domácích hráčů 
HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice : HC Cheb 2001 výsledek 3:7, třetiny 1:1, 1:4, 1:2 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 8.1.2008)  
-  Farmáře zklamala střelba 
-  Neproměňování vyložených gólových šancí rozhodlo o porážce domácích. 
-  Na zimním stadionu v Mar.Lázních se hrál rychlý, moderní hokej. 
-  Hattrick mladého trstěnického Bujtára proti silnému mužstvu  
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  HC MATTONI KARLOVY VARY     6 : 9,  ( třetiny 1:3, 
0:1, 5:5 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 9.2.2008)  
-  Výborný, až fantastický výkon mužstva HC Mar.Lázně/Farmáři Trstěnice 
-  Na stadionu v Mariánských Lázních se hrál výborný hokej 
-  V nástavbě ve 2.části – první body pro Farmáře  
-  O zápasu rozhodla poslední třetina  
HC MAR.LÁZNĚ/Farmáři TRSTĚNICE   :  HC CHEB 2001, výsledek  7 : 6, ( třetiny 1:2, 
2:3, 4:1 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 8.12.2007)  
-  Hosté z Mar.Lázní nestačili na Vřesovou, přesto podali bojovný a obětavý výkon 
-  Přesilovky hráči Vřesové umí, 5 jich dokázali využít.   
HC PK VŘESOVÁ  :  HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice, výsledek 9 : 4, ( třetiny 4:2, 3:2, 
2:0) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 23.12.2007)  
-  Hosté z Mar.Lázní doplatili na přesilovky 
-  Lídr soutěže proměnil 7 přesilovek   
SK KADAŇ „B“  :  HC MAR.LÁZNĚ/TRSTĚNICE, výsledek 10 : 0, ( třetiny 2:0, 4:0, 4:0) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 18.1.2008)  
-  Výborný mladý tým HC MAR.LÁZNĚ/FARMÁŘI TRSTĚNICE s výborným výkonem 
nedosáhl na body 
-  Rozhodla větší zkušenost domácích 
HC CHEB 2001  :  HC MAR.LÁZNĚ/TRSTĚNICE, výsledek  5 : 3, ( třetiny 1:1, 2:0, 2:2 ) 
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Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 23.12.2007)  
-  Výborný mladý tým HC MAR.LÁZNĚ/FARMÁŘI TRSTĚNICE s výborným výkonem 
nedosáhl na body 
-  Rozhodla větší zkušenost domácích 
HC CHEB 2001  :  HC MAR.LÁZNĚ/TRSTĚNICE, výsledek  5 : 3, ( třetiny 1:1, 2:0, 2:2 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 23.12.2007)  
-  Hosté z Mar.Lázní doplatili na přesilovky 
-  Lídr soutěže proměnil 7 přesilovek   
SK KADAŇ „B“  :  HC MAR.LÁZNĚ/TRSTĚNICE, výsledek 10 : 0, ( třetiny 2:0, 4:0, 4:0) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – (17.11.2007)  
-  Těžký soupeř nad síly domácího mužstva 
-  Mladý, nezkušený tým HC Mar.Lázně/Farmáři Trstěnice nestačil na Bílinu 
HC FARMÁŘI TRSTĚNICE : HC DRACI BÍLINA   1 : 14 , (0:6, 0:3, 1:5) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – (1.12.2007)  
-  O výhře hostí rozhodly přesilovky 
-  Mužstvu HC M.L-Trstěnice chybí střelci 
-  Individuelní chyby a nekoncentrovanost domácích hráčů 
HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice : HC Cheb 2001 výsledek 3:7, třetiny 1:1, 1:4, 1:2 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 23.12.2007)  
-  Výborný, až fantastický výkon mužstva HC Mar.Lázně/Farmáři Trstěnice 
-  Na stadionu v Mariánských Lázních se hrál výborný hokej 
-  V nástavbě ve 2.části – první body pro Farmáře  
-  O zápasu rozhodla poslední třetina  
HC MAR.LÁZNĚ/Farmáři TRSTĚNICE : HC CHEB 2001, výsledek  7 : 6, ( třetiny 1:2, 2:3, 
4:1 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1 / roč.2007/2008 (27.10.) 
-  Hráči z Mariánských Lázní/Farmáři si zápas prohráli svojí neukázněností 
-  Soupeř ze Sokolovska využil tři přesilovky 
-  Velmi dramatický zápas vyzněl šťastněji pro hosty 
HC Mariánské Lázně / Farmáři Trstěnice : HC PK Vřesová   3 : 4 , (3:0, 0:2, 0:2) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – 3.11.2007  
-  Hráči Mar.Lázně/Farmáři Trstěnice čekají na vítězství v KP-1 
-  Nabídnuté gólové příležitosti mužstvo M.L/Trstěnice neumělo proměnit 
HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice : SK Kadaň „B“   2 : 6 , (0:2, 0:3, 2:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-1, ročník 2007/2008 – ( 8.12.2007)  
-  Hosté z Mar.Lázní nestačili na Vřesovou, přesto podali bojovný a obětavý výkon 
-  Přesilovky hráči Vřesové umí, 5 jich dokázali využít.   
HC PK VŘESOVÁ  :  HC Mar.Lázně / Farmáři Trstěnice, výsledek 9 : 4, ( třetiny 4:2, 3:2, 
2:0) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2/10.10. 
• Farmáři vyhořeli se střelbou 
• Nedisciplinovanost připravila Farmáře o body 
HC FARMÁŘI TRSTĚNICE  :  HC RABID FORES TACHOV    3 : 6, (2:1, 1:3, 0:2) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2/24.10. 
• Farmáři z Trstěnic konečně vyhráli 
HC FARMÁŘI TRSTĚNICE  :  HC TACHOV   výsledek 6 : 1, (1:0, 3:1, 2:0) 
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Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2/31.10. 
• Trstěnický válec opět válcoval 
• Raketový nástup Farmářů. Výborná hra a spolupráce obránců s útočníky. 
HC FARMÁŘI TRSTĚNICE  :  HC STŘÍBRO    14 : 3, ( 5:2, 3:1, 6:0 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 7.11.2007. 
• Hokejové utkání za stavu 2:2 nedohráno 
• K výbornému zápasu chybělo jen utkání dohrát  
HC FARMÁŘI TRSTĚNICE  :  JISKRA BEZDRUŽICE    2 : 2, ( 0:1, 1:0, 1:1 - nedohráno ) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 14.11.2007. 
• Farmářům chyběl větší důraz a razance při střelbě 
• Trstěničtí dvě třetiny byli lepším týmem, přesto odešli poraženi 
• Farmáři z zápase bez jediného vyloučeného hráče 
HC BULDOCI STŘÍBRO  :  HC FARMÁŘI TRSTĚNICE  výsledek 5:3, (třetiny 1:1, 2:2, 
3:0) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 7.12.2007. 
• Farmáři pokračují ve vítězném tažení 
• Trstěnický válec se začíná rozjíždět 
• Během 3 dnů 2 těžké zápasy – odměnou vítězství  
• Hosté využili 3 přesilové hry 
HC RABID Tachov  :  FARMÁŘI Trstěnice/ HC Mar.Lázně  1 : 9 ,  třetiny  0:2, 0:2, 1:5 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 5.12.2007. 
• Výborný kolektivní výkon Farmářů 
• Mikulášskou nadílku si odnesla Přimda 
• Lídr soutěže nestačil na Farmáře  
HC M.L./ FARMÁŘI TRSTĚNICE  :  TATRAN PŘIMDA  výsledek 8:3, ( třetiny 3:2, 1:0, 
4:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 13.12.2007. 
• Zasloužené vítězství Farmářů 
• Mladý tým Farmářů platil svojí dravostí na domácí tým. 
HC TACHOV  :  HC M.LÁZNĚ / FARMÁŘI TRSTĚNICE   výsledek  2 : 9, ( třetiny 2:3, 0:4, 
0:2) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 21.12.2007. 
• Farmáři nadělili Stříbru vánoční nadílku 
• Bojovný celek ze Stříbra nestačil na rozjetý válec z Trstěnic 
HC STŘÍBRO  :  HC M.LÁZNĚ / FARMÁŘI TRSTĚNICE   výsledek  3 : 13, ( třetiny 0:2, 
2:5, 1:6 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 30.12.2007. 
• Mladý brankář Andrle vychytal v letošní sezóně první nulu. 
• Farmáři zakončili rok vítězně 
• Silvestrovskou nadílku si odvezla Jiskra Bezdružice 
JISKRA BEZDRUŽICE  :  HC M.LÁZNĚ / FARMÁŘI TRSTĚNICE   výsledek  0 : 11, ( 
třetiny 0:4, 0:3, 0:4 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje roč.2007/2008 - Regionální přebor KP-2 / 2.1.2008. 
• Mladý hráč Bujtár a jeho výborná koncovka pomohla Farmářům k vítězství. 
• Hattrick Bujtára a 4 góly znamenaly trstěnické vítězství 
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• Trstěnický 1.útok ve složení Fajkus – Bujtár - Barták rozhodl dnešní zápas.  
HC M.LÁZNĚ / FARMÁŘI TRSTĚNICE : HC BULDOCI STŘÍBRO   výsledek  10 : 4, ( 
třetiny 4:1, 3:1, 3:2 ) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 16.1.2008)  
-  Trstěničtí přišli zbytečně o body 
-  Špatný a nezodpovědný výkon Farmářů 
-  Trstěničtí v polovině zápasu vedli 4:0 a přesto neudrželi výhru. 
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  HC RABID TACHOV, výsledek  5 : 5, ( třetiny 0:0, 4:2, 
1:3) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 27.1.2008)  
-  Výborný kolektivní výkon Farmářů 
-  Farmáři HC M.Lázně stíhají Lída soutěže 
-  Boj o čelo tabulky je stále otevřený  
TATRAN PŘIMDA : HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  , výsledek  4 : 8, ( třetiny 1:4, 2:1, 
1:3) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 6.2.2008)  
-  Raketovým nástupem Farmáři rozhodli zápas 
-  Úvodní třetina Farmářům vyšla na 100% 
-  HC Mar.Lázně/Trstěnice si udržují 2.příčku v soutěži  
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  HC STŘÍBRO, výsledek  11 : 1, ( třetiny 8:0, 3:0, 0:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 13.2.2008)  
-  Zasloužené vítězství Farmářů 
-  Fajkusovo a Okruckýho hattrick přispěl k jednoznačnému vítězství domácích 
-  Sympatický výkon Bezdružic  
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  JISKRA BEZDRUŽICE , výsledek  12 : 3, ( třetiny 4:2, 
5:0, 3:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 22.2.2008)  
- Farmáři poprvé v soutěži v čele tabulky 
- Výborný výkon mladého týmu z Tachova 
- Poslední kolo rozhodne o vítězi základní skupiny 
- Play-off rozhodne o umístění v základní skupině v losování o soupeřích 
- Raketový nástup Farmářů zaskočil soupeře z Tachovska  
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  HC TACHOV , výsledek  5 : 3, ( třetiny 2:0, 2:2, 1:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – ( 26.2.2008)  
- Nepovedený zápas Farmářů 
- Farmáři „odmítli“ první místo ve skupině 
- Hosté si museli vychutnat porážku až na samé dno 
HC BULDOCI CTŘÍBRO  :  HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE, výsledek  11 : 5, ( třetiny 4:2, 
5:2, 2:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (5.3.2008)  
-  Farmáři v prvním kole Pley-off nezaváhali 
-  Přesvědčivý výkon Farmářů 
-  Povinné vítězství Farmářů z Trstěnic  
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  JISKRA BEZDRUŽICE , výsledek  11 : 1, ( třetiny 4:0, 
5:0, 2:1) 
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Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (9.3.2008)  
-  Mladý Andrle si vychytal další nulu. 
-  Farmáři z Trstěnic jdou v play-off dále. 
-  V semifinále na Farmáře čekají Buldoci Stříbro. 
-  Trstěničtí přesvědčivě zvítězili. 
HC JISKRA BEZDRUŽICE  :  HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE , výsledek  0 : 10, ( třetiny 
0:3, 0:4, 0:3) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (16.3.2008)  
-  Výborný výkon Farmářů 
-  V semifinále play-off začali Farmáři výborným výkonem 
-  Farmáři již z poloviny ve finále play-off 
BULDOCI STŘÍBRO  :  HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE , výsledek  1 : 4, ( třetiny 0:1, 0:1, 
1:2) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (19.3.2008)  
-  HC TRSTĚNICE/MAR.LÁZNĚ  se již dostal do finále KP-2 
-  V PLAY-OFF i ve druhém zápase Farmáři vyhráli. 
-  Mužstvo Farmářů čeká na svého soupeře z dvojice Přimda – Rabid Tachov. 
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  HC BULDOCI STŘÍBRO výsledek  5 : 2, ( třetiny 2:1, 
2:0, 1:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (27.3.2008)  
-  Farmáři ve finále play-off vedou 
-  Dramatický závěr v prvním finálovém zápase 
-  Výborný výkon obou brankářů 
-  Farmáři posledních 10.minut utkání odehráli jen ve třech hráčích 
HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE  :  TATRAN PŘIMDA,  výsledek  5 : 3, ( třetiny 0:0, 3:2, 
2:1) 
 
Zpráva z ledního hokeje KP-2, ročník 2007/2008 – (4.4.2008)  
-  Farmáři obhájili lo ňský titul p řeborníka KP-2 
-  Play-off ukončené – vítěz mužstvo HC MAR.LÁZNĚ/TRSTĚNICE 
-  Farmáři se vyvarovali chyb z prvního utkání 
-  Farmáři z Trstěnic zakončili letošní 37letou hokejovou sezónu 
-  Sklarenkovo hattrick na závěr sezóny 
TATRAN PŘIMDA  :  HC MAR.LÁZNĚ / TRSTĚNICE, výsledek  3 : 10, ( třetiny 2:3, 0:4, 
1:3) 
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Slavnostní posezení u p říležitosti ukon čení kalendá řního roku 2007 
 
Konané dne 04.01.2008 
Restaurace „Ve skále“ Rodinný pivovar Chodovar 
 
Vážené dámy, Vážení pánové, 
 
Z pověření výboru FC Trstěnice mi dovolte, abych Vás přivítal na tomto slavnostním 
posezení.  
U této příležitosti bych Vám všem chtěl jménem výboru v první řadě poděkovat a vyslovit 
uznání za dosavadní aktivní spolupráci a pomoc, jak finanční, materiální, tak také jinou, 
kterou naší TJ poskytujete.  
Stává se již naší velmi dobrou a zažitou tradicí, že každým rokem na jeho sklonku se 
scházíme s našimi partnery, sponzory na slavnostním posezení. 
 
Jak jsem Vám již v úvodu děkoval za Vaši podporu naší TJ, jsme si vědomi, že bez Vaší 
pomoci bychom jen stěží obstáli ve velmi tvrdé konkurenci. Víme dobře,  že naše 
poděkování, které se Vám z naší strany dostane v průběhu kalendářního roku formou 
našich předzápasových zpravodajů a formou zmínky v článcích ve sdělovacích 
prostředcích je jen malým zlomkem toho, co by jste si zasluhovali. Jak uslyšíte dále z naší 
zprávy, tak Vám bude jasné, že zvolená naše cesta a strategie  byla správná, poněvadž 
náš areál se doslova a do písmene mění téměř ze dne na den. Vy, kteří podporujete naší 
tělovýchovnou jednotu delší čas, jistě toto vidíte a jste na tento fakt také patřičně pyšni a 
jste si jisti, že i Vaše vynaložené prostředky byly investovány tím správným směrem. Díky 
panu Ing. Rotbauerovi jsme začali zpracovávat kroniku TJ, od jejího založení roku 1972 - 
v elektronické podobě. Celá historie TJ bude v průběhu tohoto roku zveřejněna na našich 
webových stránkách.  
 
Malá obec, malý oddíl s poměrně významnými úspěchy jak na poli sportovním, tak 
v budování sportovního areálu, leží na srdci velkému množství nepřejících jedinců, s čímž 
se náš klub musí každodenně vyrovnávat. 
V příštím roce nás čeká opět obrovské množství práce jak na poli sportovním, tak na poli 
dobudování našeho sportovního stánku. Nyní se trochu podrobněji zastavím u právě 
končícího kalendářního roku, který nebyl pro naši tělovýchovnou jednotu vůbec 
jednoduchý. 
 
Jak jistě všichni dobře víte, na podzim roku 2005 byla započata rozsáhlá rekonstrukce 
našeho areálu, která byla rozdělena do tří etap. I. etapa byla dokončena v termínu 30. 6. 
2006. V této etapě byla  provedena rekonstrukce dvou fotbalových ploch, hřiště byla 
uzavřena do termínu 30.6.2006, po jejíž ukončení byl současně oslaven návrat do divizní 
soutěže a zároveň byly otevřeny dvě nové hrací plochy, dne 12. srpna 2006 prvním 
soutěžním divizním mistrovským utkáním v sezóně 2006/2007 proti celku Senco 
Doubravka  a návrat do divizní soutěže jsme oslavili premiérovým vítězstvím v poměru 4 : 
2. 
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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. 
• Příprava parkovací plochy pro 50 automobilů. 
• Nové zábradlí podél hrací plochy „A“. 
• Okolo celého sportovního areálu byly vysázeny okrasné smrky. 
• Nově bylo instalováno ozvučení areálu. 
• Byly postaveny dvě nové garáže pro uschování techniky pro údržbu hracích ploch. 

 
Rozsah finančních nákladů první etapy byl cca. 15 mil korun. 
 
Druhá etapa  

 
Byla naplánována na rok 2007, za tímto účelem bylo požádáno o státní investiční 
dotaci, kterou jsme hlavně díky poslanci parlamentu ČR pana Ing. Pavla Hojdy obdrželi 
a to ve výši 3. mil. korun. Na základě této skutečnosti provedla TJ výběrové řízení, 
které vyhrála firma NOVOSTAV PLANÁ s.r.o., zastoupena panem Duškem. Tato 
investiční dotace byla našemu sdružení přislíbena již v březnu 2007, kdy byl schválen 
státní rozpočet, ale fakticky jsme finanční prostředky  na základě „Rozhodnutí o 
uvolnění dotace“ obdrželi na účet, ze kterého je  bylo možné čerpat až dne 24. října 
2007.  
Dotačními podmínkami bylo stanoveno, že finanční dotace musí být bezezbytku 
vyčerpána nejpozději do termínu 14. prosince 2007. Další podmínkou bylo, že celé dílo 
na které byla státní dotace poskytnuta musí být ještě v témže roce zkolaudováno a 
kolaudační rozhodnutí musí být  s nabytím právní moci. Dalším problémem, se kterým 
jsme se museli vyrovnat bylo dodání betonových prefabrikátů pro tribunu. Poněvadž 
všechny oslovené dodavatelské firmy zabývající se výrobou prefabrikátových dílů (20) 
neměly volnou kapacitu, aby tyto mohly dodat v takovém termínu, abychom byli 
schopni dílo dokončit nejpozději do dne 14. 12. 2007. S tímto problémem nám velmi 
pomohl ekonomický ředitel firmy LIAPOR LIAZ Vintířov pan Ing. Rostislav VOTÍK, který 
mimochodem zastává funkci předsedy řídící komise pro Čechy a Moravu ČMFS. Tato 
firma nám dodala betonové prefabrikáty dne 28. listopadu 2007. Jak sami vidíte, byli 
jsme nuceni přistoupit na velmi velké riziko a to s tím, že stačila opravdu jediná 
maličkost, která by narušila některý smluvený termín a tím by naše sdružení muselo 
bezezbytku přidělenou dotaci vrátit a k ní uhradit ještě úrokovou sazbu. Dále bychom 
museli nést na svých bedrech ještě vzniklé náklady firmy NOVOSTAV a dalších 
subdodavatelských firem, které již v této době měly ve spojitosti s druhou etapou 
proinvestovány finanční prostředky řádově v rozsahu 1,5 mil. korun.  
Paradoxem je, že jsme museli zažádat o kolaudaci celé akce těsně po započetí 
výstavby, v době, kdy po tribuně nebylo  ještě vidu, ani slechu. Ke cti nás všech dnes 
můžeme s klidnou hlavou prohlásit, že se vše  podařilo dokončit podle plánu, že byly 
námi splněny veškerá stanovená kritéria vydané MŠMT ČR, kolaudace byla provedena 
rovněž v termínu a tak se můžeme jednoznačně pochlubit, že jsme opět dokázali 
opravdu husarský kousek.  
 
Pro jednoduchý výčet Vám uvedu, co bylo ve druhé etapě provedeno: 
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1. Vybudování tribuny pro cca. 200 sedících diváků. 
2. Dokončení osvětlení tréninkového hřiště. 
3. Oplocení celého sportovního areálu o velikosti dvou fotbalových hřišť. 
4. Dokončení zpevněných povrchů ve sportovním areálu (chodníky, 

parkoviště). 
5. Dokončení zábradlí okolo dvou fotbalových ploch. 
6. Vybudování ochranných sítí za brankami. 
7. Byla dokoupena nutná technika na údržbu travnaté plochy (dva sekací 

stroje – pětivřetenová sekačka JACOBSEN a rotační sekačka ISEKI 
s víceúčelovým traktorem). 

8. Bylo uzavřeno pojištění sportovního areálu. 
9. Byly provedeny natěračské práce na stávajících stavbách (nátěr střech 

kabin a dřevěných kolen, vodojemu a oplocení okolo hřiště a další). 
10. V prostorách kabin byla položena na podlahách - šaten, chodby a 

restaurace keramická dlažba, chodba byla obložena palubkami, celý 
interiér byl vymalován. 

11. Byla opravena přístupová cesta k hřišti  z hlavní silnice. 
12. Kompletně byla provedena úprava umístění reklamních panelů 

v prostoru areálu. 
13. Byly vybudovány dva empajry pro natáčení mistrovských utkání 

videokamerou. 
14. Byla vybudována základová deska pro instalaci dvou plechových 

garáží. 
15. Byla provedena kompletní rekonstrukce venkovní terasy u klubové 

restaurace. 
 
Na úspěšné realizaci výše provedených prací se především podílely tyto firmy: 
 

• NOVOSTAV PLANÁ s.r.o. – PAN DUŠEK 
• ZÁMEČNICTVÍ LIPOLD – PAN HANZLÍK 
• STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC KARLOVY VARY – PAN ING. 

RYBÁČEK 
• DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE - PAN MAJER 
• TOP CAR TRSTĚNICE - PAN FRKAL 
• ZEMNÍ PRÁCE - PAN OPAVA M. 
• OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC STŘÍBRO - ING. SEDLÁČEK 
• ABATEC S.R.O. BRNO – PAN ING. MĚCHURA 

 
Musím také vzpomenout fakt, že v roce 2007 se nám podařilo doplnit strojový park pro 
údržbu sportovního areálu, v současné době vlastníme tento strojový park: 

• Dvě rotační sekačky ISEKI s víceúčelovým využitím 
• Pěti vřetenovou sekačku JACOBSEN 
• Vzduchový kompresor 
• Vapku na mytí techniky 
• Ruční strunovou obsekávačku 
• Nářadí a další drobné vybavení 

 

Tuto situaci nám mohou závidět i daleko větší tělovýchovné jednoty. Přesto vidíme jako 
nutnost ještě zakoupit provzdušňovací válec, postřikovač a rozmetadlo hnojiva, které nám 
prozatím zapůjčuje firma FLORIST CIMA PÁNOVÉ Ing.Cimický a Ing.Martinek z Mar. 
Lázní. Jen pro informaci Vám uvádíme, že jsme si nechali zpracovat tři různé nabídky na 
údržbu hřišť a to od firem LUKO Plzeň pan Lusk, EUROGREEN pan Štěpař z Jiřetína pod 
Jedlovou a z Blšan – pan Kovář.  Ani jedna z nabídek se nedostala pod částku 600.000.- 
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Kč za rok. Sami vidíte, jak náročné je vybudovanou travnatou plochu udržet na slušné 
úrovni. Největší měrou se na údržbě travnaté plochy a celého areálu podílejí lidé, u 
kterých není tato velmi důležitá mravenčí práce nijak finančně ohodnocena, dělají jí ve 
svém volnu, zdarma. Jsou to pánové Resner, Litman, Koška, Hynek, slečny  Nováková a 
Jonáková. Čistota a pořádek v areálu je především jejich vizitka. Za to jim patří naše 
upřímné poděkování. 

Závěrečnou třetí etapu rekonstrukce kterou plánujeme v roce 2008 / 2009, bude závislá 
především na obstarání a zabezpečení jejího finančního krytí, buď z finančních prostředků 
EU, případně ze státního rozpočtu a v neposlední řadě od sponzorů.  

 

Do třetí etapy jsou zahrnuty tyto práce: 

• Komplexní modernizace a rekonstrukce stávající budovy, sociálního zázemí, 
včetně přístavby s novými šatnami, funkcionářským zázemím a  vybudování 
bytové jednotky pro správce areálu. 

• Výstavba dvou plechových garáží 
• Drobné dokončovací práce včetně fasády 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. 

Věříme, že námi poskytnutá analýza naší TJ Vám poskytne dostatečný obrázek a přehled 
o nás a v této souvislosti nám dovolte, abychom Vás požádali o jakoukoliv finanční nebo 
materiální pomoc, která by nám pomohla dosáhnout stanovené cíle a zajistit zdárný chod 
naší Tělovýchovné jednoty. 

Jako protislužbu naší TJ Vám nabízíme využití našich reklamních ploch, které jsou 
v těsné blízkosti státní silnice CHEB – PLZEŇ, kolem fotbalové plochy a dále pak 
zveřejňování Vaší firmy v médiích a v našem pravidelném zpravodaji, který obdrží každý 
návštěvník mistrovských utkání společně se vstupenkou.  

Nyní mi dovolte, abych se zastavil u sportovní činnosti našich mužstev 

 

V úvodu této části mi dovolte, abych vzpomněl, že v uplynulém roce oslavily dva naše 
oddíly opravdu významné výročí, když oddíl ledního hokeje oslavil 35.a náš fotbalový 
oddíl 20. výročí od založení. Za toto relativně malé časové období se oba významně 
proslavily na poli sportovním i společenském. 

 

Jak patrně všichni víte, naše TJ zahrnuje tato mužstva: 
 

• „A“ mužstvo dospělých - hrající krajský přebor Karlovarského kraje, který vede 
trenérská dvojice Slowik a Pánek, vedoucí mužstva je pan Hanus, zdravotník pan 
Havránek  

• Mužstvo žen hrající druhou ligu ČR - vede trenér Stojkovič z Františkových Lázní 
• Mužstvo seniorů - hrající okresní přebor obětavě vede náš nejstarší aktivní 

činovník pan Milan Špička, který je pro svoji práci doslova zapálen a kromě této 
funkce ještě obětavě zastává i práci ve výboru TJ. 

• Mužstvo Farmářů – lední hokej - hrající KP-1 a KP-2 Karlovarského a Plzeňského 
kraje. 
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Pro každé mistrovské domácí utkání zpracovává naše TJ prostřednictvím pana Ing. 
Blažka informační zpravodaj, vystupování naší TJ ve vztahu k médiím se děje 
prostřednictvím pana Mgr.Veselky a obrazové snímky pořizuje paní Zemanová. 
 
„A“ mužstvo dospělých po sestupu z divizní soutěže se nacházelo ve velmi složité situaci, 
kdy mužstvo opustilo 14 hráčů základní sestavy. Vedení klubu bylo postaveno před velmi 
složitý úkol těchto 14 hráčů nahradit tak, aby mužstvo hrálo důstojnou roli v krajském 
přeboru. Tento téměř nadlidský úkol se podařilo vedení s vypětím všech sil vyřešit a 
můžeme v klidu říci, že mužstvo se doplnilo o mladé perspektivní hráče, konsolidovalo se 
a obsadilo v konečném účtování podzimní části krásné čtvrté místo a s jedním zápasem 
k dobru a s minimální ztrátou 6 bodů na vedoucí celek. Za podzimní sezónu odešlo naše 
mužstvo pouze dvakrát poraženo. Výkonnostním cílem pro sezónu 2007/2008 bylo 
stanoveno stabilizovat mužstvo a v nastávajícím ročníku se poprat o návrat do divizní 
soutěže. Máme v klubu dva nejlepší střelce soutěže Chvala s 15 a Hořínka se 14 
vstřelenými brankami. Velké rezervy má naše mužstvo v obranné činnosti, poněvadž jsme 
inkasovali 24 branek.  
 
Mužstvo žen, které hraje druhou ligu se dlouhá kola drželo na čele tabulky, ale v závěru 
soutěže vlivem zranění a užšího kádru se propadlo do středu tabulky. I tak je toto velmi 
lichotivé umístění a i jim za reprezentaci naší TJ v celorepublikovém měřítku jim patří 
velký dík. Vždyť hrají s doslova „velko-kluby“, kterými jsou Viktorie Plzeň, Mladá Boleslav, 
Teplice, Trutnov a další. 
 
Mužstvo seniorů, stabilně vytváří možnost aktivní činnosti hráčům starším 37 let. Toto 
mužstvo již tradičně velmi dobře reprezentuje oddíl v okresním přeboru okresu Tachov. 
 
Jedním z hlavních úkolů, které stojí před sportovním výborem TJ je vyřešit situaci 
s mládežnickou základnou. Jak sami dobře víte, v uplynulém roce jsme měli z naší strany 
velmi dobře připravenou spolupráci s UNIONEM CHEB, ale bohužel se tuto ve finále 
nepodařilo realizovat. Naše TJ navázala po vzniklé situaci spolupráci s FK Tachov, který 
nám již v této sezóně poskytl významnou hráčskou výpomoc pro tuto sezónu a intenzivně 
pracujeme na prohloubení spolupráce v oblasti mládeže. Rovněž byla navázána 
prostřednictvím pana Ing. Dufky spolupráce s malým oddílem, který má mládežnickou 
základnu a je jím TJ Chodský Újezd. Velkou výhodou je, že tato mužstva, se kterými byla 
spolupráce navázána jsou prostřednictvím svých funkcionářů velmi vstřícná ke 
korektnímu jednání. 
 
Nyní mi dovolte, abych jmenoval některé firmy a osoby, u nichž oceňujeme opravdu 
významnou pomoc, bez které bychom se v uplynulém kalendářním roce neobešli.  
 

• generálním sponzorem:   
- Rodinný pivovar CHODOVAR z Chodové Plané, zastoupený panem Jiřím 

Plevkou, 
  

• dalšími sponzory:    
 

• FIRMA NOVOSTAV PLANÁ S.R.O. – PAN DUŠEK 
• OÚ TRSTĚNICE – PAN KÖNIG 
• FIRMA TEKAZ S.R.O. - ZASTOUPENÁ PANEM RNDR. ZUCKERMANEM  
• FIRMA LUKO - ZASTOUPENÁ PANEM LUSKEM, 
• POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA A.S.- ZASTOUPENA JUDR. VÁCLAVEM 

VACÍKEM 
• POJIŠŤOVNA GENERALI A.S.- ZASTOUPENÁ PANEM ORLOVSKÝM 
• HOTEL KRAKONOŠ – PAN ING. JIŘÍ RICHTER 
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• STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC Z KARLOVÝCH VARŮ- PAN ING. RYBÁČEK 
• DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE - PAN MAJER PATRIK 
• OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC STŘÍBRO - ING. SEDLÁČEK 
• ABATEC S.R.O. BRNO – PAN ING. MĚCHURA 
• FIRMA VODOVRTY - ZASTOUPENÁ PANEM VESELÝM, 
• ZEMNÍ A STAVEBNÍ STROJE - PAN OPAVA MIROSLAV   
• PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - MARIÁN BOKR, 
• AUTO VÁCLAV ČERVENÝ Z MAR. LÁZNÍ - ZASTOUPENA PANÍ MARIÍ A 

VÁCLAVEM ČERVENÝCH,  
• TRUHLÁŘSTVÍ MAR. LÁZNĚ - PAN JOSEF HEŘTA  
• FIRMA VONEX Z PLANÉ - ZASTOUPENÁ PANEM ING. VODIČKOU,  
• FIRMA ZEMNÍ PRÁCE - PAN VILD JIŘÍ,  
• ZÁMEČNICKÉ PRÁCE - PAN DOSTÁL ZDENĚK,  
• FIRMA ELCEDO – ING. JAN ZAJÍČEK Z MAR. LÁZNÍ  
• PRODEJ A SERVIS ČERPACÍ TECHNIKY- PAN STANISLAV KORČÁK  
• AUTOBAZAR TOP CAR TRSTĚNICE - PAN FRKAL ZDENĚK 
• STAVEBNÍ SERVIS AD IMMO - PAN MILOSLAV ALBL  
• ZÁMEČNICTVÍ – PAN JAN HANZLÍK 
• EUTIT S.R.O. STARÁ VODA - PAN ING. DRAGOUN 
• FIRMA – MASÁŽE, PAN JADLOVSKÝ  
• AUTOBUSY ČSAD – PAN ING. UJČÍK 
• ZD ROZVOJ TRSTĚNICE - PAN ING. WÖHLRAB 
• TH TEX MAR. LÁZNĚ - PAN ING. HLADÍK 
• ZAHRADNICTVÍ CIMA - PAN ING. CIMICKÝ A  ING. MARTÍNEK 
• FIRMA BOHEMIA LIGNUM S.R.O.- PAN ING. VANĚK Z CHEBU 
• MOUNDFIELD A.S.- PAN WOLF Z CHOTĚŠOVA 
• LUKR S.R.O. - PAN ING. KAREL KRIŠTOF Z CHODOVÉ PLANÉ 
• MALÍŘSTVÍ PAN MIROSLAV DUSIL Z PLANÉ 
• PAN MAŘÍK JAN Z TACHOVA 
• TRIO – D SPOL.  S R.O.- PAN DOLEŽAL Z PLZNĚ 
• ZLATNICTVÍ SARA - MUDR. ABUDAHA ASHRAF Z MAR. LÁZNÍ 
• REKLAMNÍ STUDIO EFEKTA – PAN OUTRATA JIŘÍ 
• JHP – MOSTY PRAHA – PAN JELÍNEK 
• ZAHRADNÍ TECHNIKA AJLI – PANÍ LICEHAMROVÁ 
• STRAVBYT S.R.O. PLZEŇ - PAN ŠLEHOFER 
• ZAHRADNICTVÍ DRMOUL – PAN SCHNEIDERWINKEL 
• SULO – ASP – PAN VÁVRA 
• A&V – REAL S.R.O. -  PAN MGR VESELKA 
• ANTIK ŠMERDA A SYNOVÉ Z DRMOULU 
• FIRMA NELAN – PAN JELÍNEK 
• FIRMA ZÁVLAHA REY - BEN  PAN PURKAR RENÉ 
• SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC - ING DUFKA JIŘÍ 
• INGO CASINO BELLEVUE – PAN SISMILICH 
• FIRMA EUROMONT CS. SPOL. S R.O. – PAN HROMÍŘ 
• FIRMA BETON CAR S.R.O. - PAN BUBANEC 
 

Upřímné poděkování musím vyslovit médiím, prostřednictvím kterých se náš klub 
zviditelňuje na veřejnosti v oblasti informovanosti veřejnosti o sportovních výsledcích a o 
dění v našem klubu. 
 
Velké poděkování a uznání patří rovněž jednomu z nejvýznamnějších partnerů naší TJ, 
firmě KOOPERATIVA a.s., která je zastoupena oblastním ředitelem panem JUDr. 
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Vacíkem, jejímž prostřednictvím byl náš celý sportovní areál pojištěn a to proti všem 
druhům pojistných událostí. 
 
Dále patří poděkování i celé řadě dalších, rovněž významných sponzorů a partnerů 
trstěnické kopané. 
 
Dále musím konstatovat, že celé vedení Tělovýchovné jednoty s realizačními týmy 
vykonává veškerou činnost zdarma a veškeré své finanční náklady spojené s TJ a není 
jich málo, hradí výhradně ze svých privátních prostředků. V naší TJ pracují pouze lidé, 
kteří tuto činnost mají rádi, přináší jim uspokojení a to je hlavní důvod proč ji vykonávají.  
Chceme jednoznačně vyvrátit jakékoliv spekulace o tom, kdo a za kolik financí tuto 
činnost vykonává. Ujišťuji Vás za celé vedení TJ, že nikdo z funkcionářů nepobírá a nikdy 
nepobíral za svoji činnost ani korunu. 
 
Posledním bodem dnešního slavnostního setkání je 
 
Volná diskuse a zábava 
 
Než přejdeme k volné zábavě musíme konstatovat, že i přesto co se nám podařilo 
vybudovat, nás v následujícím roce čeká rovněž velký kus práce, jak na poli sportovním, 
ale rovněž velké množství práce nás čeká v dokončení zbylé  etapy rekonstrukce 
sportovního areálu.  
 
Všichni, tak jak zde sedíte, ale i někteří, kteří se ze závažných důvodů nemohli dnešního 
jednání zúčastnit, jste se obrovskou měrou podíleli na fungování naší TJ a na budování 
našeho areálu. Velmi tuto Vaši pomoc oceňujeme a věříme, že nám stejnou měrou 
budete nápomocni i do budoucna, i když víme, že nikdo nemáme v dnešní době lehkou 
situaci. 
 
Na naše společně vybudované dílo jsme a budeme všichni, tak jak tady sedíme náležitě 
pyšni a hrdi. Tímto Vaším počinem – formou pomoci, kterou jste nám věnovali v 
uplynulém období je i velká část Vašeho srdíčka, které jste Vašim přičiněním zanechali 
v Trstěnicích. Vše je i Vaše zásluha. 
 
Nyní mi dovolte, abych Vám ve spolek popřál se vstupem do nového roku 2008 Vám i 
Vašim blízkým pevné zdraví, osobní, rodinné a pracovní úspěchy a v neposlední řadě 
také mnoho štěstí. 
  
Dále mi dovolte, popřát Vám příjemné posezení mezi námi a nerušenou zábavu. 
 
Za to, že jsme se mohli takto společně sejít patří velké poděkování majiteli „Rodinného 
pivovaru CHODOVAR“ panu Jiřímu Plevkovi. 
 
 

V Chodové Plané 4. ledna 2008 
 
 


