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Ohlédnutí za Olympijským během v Městě Touškově - 8. září 2021
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Úvodní slovo předsedy TJ Sokol Město Touškov
„Čas běží jako 
bláznivý, já nechytím 
ho ani vy…“, skončily 
prázdniny a jsou tu 
Vánoce. Tedy za pár 
dnů.  Od jara se vše 
rozběhlo na plné 
obrátky. Proběhly 
volby na krajském 

fotbalovém svazu, ale i na FaČru v Praze 
a ukázalo se, že většina chce skutečně 
vyčistit fotbalovou stoku. Já pevně věřím, 
že je to krok správným směrem, tak držme 
palce! Čekají nás další parlamentní volby, 
tak to si držme palce ještě silněji. Ale zpět 
domů, všechny sportovní oddíly šlapou, 
hrají pravidelná mistrovská utkání, 
do toho se plně věnujeme dalším 
sportovním i kulturním akcím v areálu 
i mimo něj (info dále). Před týdnem 

skončil Český pohár horských kol a 
opět se nám povedlo skórovat, krásné 
počasí, nádherná trať a nadšení jezdci i 
fanoušci, to za tu dřinu stojí :-). Stejně tak 
mám úsměv na rtu z našich nejmenších 
– fotbalistů, volejbalistek, cyklistů i 
Rakeťáků. Ve středu 22. září proběhl na 
našem stadionu opět náborový sportovní 
den pro tři stovky předškoláků a dětí 1. a 
2. tříd ze sedmi škol v okolí a co se stalo? 
Prckové se chtějí hýbat, chtějí si hrát a 
plní naše oddíly. Avšak nejkrásnější je 
naše sportovní školička, dvou a tříleté děti 
s maminkami, krásná podívaná. 
  Od minulého vydání Sporťáku 
proběhla valná hromada TJ, byl zvolen 
staronový výkonný výbor, který se bude 
opět věnovat hlavně výchově dětí a mládeže 
a bude zvelebovat hřiště, stadión, ale i 
cyklotrasy v lese, abyste je vy, naši čtenáři, 

členové nebo jen příznivci, mohli naplno 
využívat k pohybu, sportu, hře nebo jízdě na 
kole. Do konce roku nás čeká ještě několik 
každoročních akcí a úplně nová věc – soutěž 
o nejlepšího čerta, mikuláše a anděla. 
  Bohužel vše není růžové, kriminalita 
se nevyhýbá ani našemu stadionu. Vniknutí 
do restaurace přineslo škodu v desítkách 
tisíc korun. Máme připravený projekt 
na zabezpečení stadionu kamerovým 
systémem a přes zimu bychom ho chtěli 
s pomocí dotací realizovat. Bohužel také 
dosud nestojí slibovaný pumptrek. Poté, 
co jsme připravili kompletní dokumentaci, 
si projekt převzalo město, takže TJ už 
výstavbu ovlivnit nemůže…■	

za celý tým TJ Sokol Město Touškov
předseda Pavel Foltýn st.

Zprávy výkonného výboru
• proběhl T-Mobile Olympijský běh    
• obdrželi jsme odložení případu vykradení hospody od Policie ČR    
• od 1.1. 2022 převezme účetnictví TJ Sokol Město Touškov z.s. paní Šárka Křížová    
• proběhlo školení trenérů FAČR
 prodloužená licence UEFA C - Miroslav Šiml
 prodloužena Licence C – Martin Považan
 nově složil testy Licence C – Pavel Vyšata    
• podepsaná dotace od Plzeňského kraje na financování Rekonstrukce povrchu hřiště s umělou trávou
• proběhla letní regenerace a pískování firmou Eurogreen
• podána reklamace firmě Roadfin Building na střechu dne 25.6. 2021
• zakoupen vysokotlakový čistič od firmy Kärcher
• bude se řešit kamerový systém po celém areálu    
• doloženo vyúčtování na město 2020 
• podáno daňové přiznání za rok 2020
• podáno daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za 2020 (přístavba)
• přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace Můj klub 2021    
• byla podepsána nájemní smlouva s městem na pozemky, po kterých vedou zbudované cyklotrasy a cyklistické překážky
• VV rozhodl o zahájení projektových příprav na stavbu odrazových betonových stěn v areálu a opravu plotů v areálu
• byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci starých sprch

Co se dělo 
v posledním půl roce

►	Změny v areálu TJ 
Byla dokončena demolice betonové taneční 
plochy, prostor jsme zastřešili stanem a 
slouží k sezení.   

Pořídili jsme pro TJ stany 10x15m, dále 
3x6, 3x4 a 3x3, které využijeme na našich 
akcích či v případě zájmu pro naše členy.

Proběhla letní regenerace hřiště – 
hloubkové pískování.  

►	Volební členská schůze 
12. května se uskutečnila řádná volební 
členská schůze TJ, byl zvolen výkonný 
výbor ve složení předseda Pavel Foltýn, 

místopředseda Miroslav Šiml, sekretář 
Lukáš Hodek, pokladník Aleš Král, 
členové Michal Zsemler, Ján Boháč 
(vedoucí volejbalu), Ondřej Karbusický 
(vedoucí fotbalu). VV je opět zvolen na 
4 roky a vytyčil si hlavní směry rozvoje, 
na ČS byly také předneseny zprávy 
o hospodaření, zpráva revizní komise, 
zprávy předsedů jednotlivých oddílů (vše 
najdete na www.sokoltouskov.cz).  

►	 Tenisový turnaj smíšených čtyřher 
O putovní tenisák 29. května 



4 TOUŠKOVSKÝ SPORŤÁK

►	Dětský den Jinak 
opět proběhl v červnu ve spolupráci 
města a všech zájmových složek  
    
►	Přátelské zápasy  
Viktorie Plzeň U16 a U17 s Teplicemi a 
Motorletem Praha 

►	Tenisový turnaj dámských čtyřher 
19. června   

►	Školení trenérů 
10. července proběhlo na Hracholuskách 
školení první pomoci a pohybového rozvoje 
dětí a mládeže s následnými praktickými 
cvičeními a večerním vyhodnocením akce

►	Volejbalové turnaje

►	Tenisový turnaj smíšených čtyřher 
míchaných 4. září

►	Plzeňská liga horských kol
v neděli 5.září jsme pořádali zátěžovou 
zkoušku před ČP, trať projelo 230 
závodníků, a přestože nebylo ideální 
zázemí vzhledem k rozoranému 
poli, vše proběhlo na jedničku  

►	Olympijský běh
mezi dva hektické cyklistické víkendy 
se nám vzhledem ke covidu posunul 
také T-mobile olympijský běh (8.září), 
účast i posouváním termínu byla menší 
než obvykle, ale počasí přálo a běžci se 
znovu poměřili s tratí i časem 

►	Izomat ČP horských kol 2021
proběhl o víkendu 11. - 12. září

►	Dětské hasičské závody na hřišti 
18. září

►	Tenisový turnaj mužských čtyřher 
míchaných 18.září

►	Náborový sportovní den
22. září proběhl už tradiční sportovní 
den pro předškoláky, první a druhé třídy 
základních škol ze širokého okolí. Naše TJ 
přivezla děti z Kozolup, Vochova, Bdeněvse, 
Všerub, Chotíkova, Žilova, Ledců, Líšťan, 
Hunčič a dalšího okolí a představila jim 
zábavnou herní formou všechny sporty, 
které se u nás hrají. Letos se zúčastnilo 
rekordních 320 spokojených dětí. 

Co nás čeká 
v následujícím půl roce

•  Od Plzeňského kraje jsme obdrželi investiční dotaci na výměnu 
umělého povrchu minihřiště 300 tis. Kč, pokud město Město 
Touškov doinvestuje druhou polovinu, chceme realizovat výměnu 
do konce roku
•  Předání ocenění letošním jubilantům a posezení starých pánů (v 
sobotu 2.října před domácím zápasem A týmu se Slovanem Plzeň)
•  Tenisový turnaj dámská míchaná čtyřhra (9.října)
•  Sokolský běh republiky
•  Ukončení všech fotbalových soutěží v listopadu

•  Fotbalový turnaj starých gard (4.prosince)
•  Soutěž o nejhezčího čerta, anděla a mikuláše 5.prosince
•  Setkání sponzorů, trenérů a VV v pivovarské šalandě (19.
prosince)
•  Turnaj v Bohoušovi (28.prosince)
•  Zimní halová liga dětí (leden, únor 2022)
•  Zimní futsalová liga starších žáků a dorostu (leden, únor)
•  Zimní soustředění fotbalistů na horách (leden, únor)
•  Zimní soustředění cyklistů na horách (leden)
•  Zimní soustředění cyklistů v Itálii (únor, březen)
•  Sportovní ples s novou kapelou (11.února)
•  Vydání Sporťáku č.6 (březen)

Fotbalová sezóna 2021/2022
A tým
Přípravu na novou sezónu začal A tým 
druhý týden v červenci. Letošní příprava 
byla oproti zavedeným pořádkům odlišná. 
První mistrovské utkání startovalo již 
po rozlosování, které proběhlo první 
týden v srpnu, tudíž na trénování nezbylo 
moc času. Na jaře rezignoval na pozici 
hlavního trenéra Radek Papež, jeho 
novým nástupcem se stal touškovský 
rodák Petr Komanec. Vedoucího u týmu 
nadále zastává Jakub Vinš. Složení kádru 
zůstalo, až na jednu změnu, v podstatě 
stejné jako v předešlém nedohraném 
ročníku. V Touškově jsme přivítali 
posilu z Košutky Zdeňka Rolka. 
  Úvodní zápasy nové soutěže jsme 
zvládli dobře a po sedmi odehraných 

utkáních se 
nacházíme na 
2. místě I.B. 
třídy skupiny 
C, kdy na první 
příčku ztrácíme 
pouhý 1 bod. 
Momentálně se můžeme pyšnit nejlepším 
útokem, protože jsme v úvodních kolech 
dokázali vstřelit 29 branek, což je průměr 
4 góly na zápas. Během sezóny nás čeká 
spoustu zajímavých „derby“ zápasů se 
sousedními obcemi (například Všeruby, 
Malesice a v neposlední řadě na konci října 
Kozolupy na jejich hřišti.) ■	

               trenér Petr Komanec
Zápas A týmu proti Úněšovu, 
domácí Lukáš Hodek při začátku akce 
před úvodní brankou na 1 : 0



Starší žáci
Na začátek sezóny jsme se všichni těšili, přípravu jsme začali poslední týden v červenci, samozřejmě jsme kluky udržovali v pohybu i na jaře. 
Úvodní zápasy nás čekají v rychlém 
sledu za sebou, v podstatě se dá říct, 
že až do půlky září budeme mít tzv. 
anglické týdny, kdy budeme hrát dva, 
někdy i tři zápasy v týdnu. Program je 
nahuštěný, navíc se soutěž rozšířila 
o další dva týmy. Chtěli bychom se 
prezentovat takovým fotbalem, aby 
bavil kluky. Všichni se těšíme, že po 
dlouhé době vytvoří rodiče klasický 
kotel a budou nás povzbuzovat 
v zápasech, jako doposud. ■	

               trenér Jiří Krbeček
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Zápas A tým –Raková, pronikající Matěj Bouzek s číslem 10 B tým – Vochov, domácí kapitán Martin Karas, zakládající útok

B tým
Na novou sezónu se připravoval i B – tým, který soutěž 
odstartoval druhý týden v srpnu. Trenérem zůstává Pavel 
Vyšata, novou posilou v podobě vedoucího týmu se stal 
odchovanec David Halouska. Do týmu se po delší době 

v přestupovém období vrátili Karel Pachl, Martin Karas 
a Petr Bláha. Na začátku soutěže se momentálně nacházíme 
v klidném středu tabulky. ■	
 
                              trenér Pavel Vyšata 

Přátelské utkání v Chlumčanech, David Trsek v hlavičkovém souboji Přátelské utkání s VS Plzeň, Ondřej Sládek před druhým poločasem

Společná fotka před přátelským zápasem s LíněmaJan Kadlec v zápase s Líněma

Dorost
Po další nedohrané sezóně jsme kluky 
udržovali v tréninkovém tempu středa - 
pátek. V přípravě jsme sehráli zajímavá 
utkání s VS Plzeň, Kaznějovem a 
Chlumčany. Kostra týmu po loňské 

obměně zůstala stejná, opustil nás 
pouze Patrik Havel, který se posunul do 
mužské kategorie, ze starších žáků jsme 
přivítali do kolektivu Matěje Považana 
a bráchy Šedivých. Na klucích je po 
první společné sezóně vidět progres a 

postupně se začínáme prezentovat 
fotbalem, který chceme. Navíc spoustu 
věcí, které trénujeme, převádíme i do 
zápasů, což mi dělá radost. ■	

               trenér Zdeněk Synáč
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Mladší žáci
Na soupisce pro novou sezónu máme 12 dětí. Momentálně jsme 
kádr doplnili o 5 nových hráčů, kteří přišli ze starší přípravky. 
Kluky seznamujeme a učíme je orientovat se na větším hřišti a 
snažíme se rozvíjet jejich technické dovednosti. Nově se u mladších 
žáků změnilo trenérské složení, kdy se k trénování z předpřípravky 
posunul Miroslav Šiml, asistenty mu dělají Pavel Foltýn st.,
a Patrik Havel. Kluci budou hrát městský přebor mladších žáků,
kde nás čeká spoustu kvalitních zápasů, které kluky mohou 
posunout dál. ■	 	 	 	 	

               trenér Miroslav Šiml

Ml. žáci vs. Plasy - Dominik Smolka a Filip Hanžl v souboji o míčStarší přípravka
I přes nedohranou loňskou sezónu jsme zakončili jaro naší 
klasickou „dokopnou“, kdy se odehrál již tradiční zápas mezi rodiči 
a hráči. Všichni si užili spoustu zábavy a byli jsme rádi, že jsme 
tradici mohli dodržet. Jako přípravu do nové sezóny jsme poslední 
víkend v srpnu udělali soustředění na Hracholuskách. Turnaje 
starších přípravek se rozeběhly první týden v září a protože jsou 
kluci již o rok zkušenější, doufám, že předváděnou hru z posledních 
zápasů ještě vylepšíme.  ■	 	 	 	 	

               trenér Martin Považan

Dokopná starší přípravky - rodiče vymýšlí taktiku

Dokopná starší přípravky - při zápase bylo opět spoustu zábavy

Mladší přípravka – Danny Ustohal, Jiří Obadálek

Mladší přípravka
Do další sezóny jsme přivítali v týmu sedm nových tváří, 
které se posunuly do naší kategorie. V půlce srpna jsme měli 
soustředění na Hracholuskách, kde jsme pilovali základní 
fotbalové dovednosti. Už na prvních trénincích bylo vidět, 
že kluky fotbal baví a těší se, až se konečně bude zase moci hrát. Doufám, že v průběhu sezóny, kdy se budeme opět účastnit turnajů, 
budou kluci bojovat, střílet góly, abychom viděli tu dětskou radost a šťastný úsměv na tváři. ■	 	 	 	 	

               trenér Pavel Foltýn ml.

Předpřípravka
Další sezónu předpřípravek jsme začali v novém trenérském 
složení, kdy trenérku Viktorii Kašparovou doplnil Lukáš Hodek 
a Jan Hirth. První trénink začal ve středu 1. září a další víkend 
jsme odjeli na dvoudenní soustředění na Hracholusky, kde 
jsme si užili spousty zábavy. Momentálně máme v týmu 20 
dětí a budeme se účastnit miniturnajů, ve kterých kluci budou 
moci poměřit síly se svými vrstevníky. Pomalu je tak budeme 
připravovat na atmosféru skutečných fotbalových zápasů 
a turnajů. ■	 	 	 	 	

              trenér Lukáš Hodek Předpřípravka, společné foto na dokopné po zápase s maminkami
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Fotbalová mládež
V ročníku 2021/2022 se nám podařilo opět udržet všechny 
fotbalové kategorie. Do krajských nebo městských soutěží jsme 
přihlásili dorost, starší žáky, mladší žáky, starší přípravku, mladší 
přípravku a nově se bude zapojovat do „pláckových turnajů“ 
i předpřípravka. ■	 	 	 	 	

Trenéři mládeže:
Dorost: Zdeněk Synáč, 
Starší žáci: Jiří Krbeček, Aleš Král, Bořek Kadlec
Mladší žáci: Miroslav Šiml, Pavel Foltýn st, Patrik Havel
Starší přípravka: Martin Považan, Aleš Wagner
Mladší přípravka: Pavel Foltýn ml,
Předpřípravka: Lukáš Hodek, Viktorie Kašparová, Jan Hirth
Konzultant trenérů mládeže: Filip LinhartDokopná předpřípravky - zpestření v podobě „duhy“

Rozhovor s Janem Zahradníkem
Jan Zahradník (nar. 2004), úspěšný kapitán 
fotbalového dorostu, který už po očku 
nakukuje a získává ostruhu i v A týmu 
mužů, člověk, který je vždy připraven podat 
pomocnou ruku.   

Honzo, nejsi přímo Touškovák, ale od mala 
jsi tu vyrůstal, co tě přivedlo k fotbalu?
Fotbal hraju od osmi let, začínal 

jsem v Kozolupech, kam mě přivedli rodiče, abych si tady po 
přestěhovaní z Plzně našel kamarády. Po pár trénincích jsem 
si fotbal oblíbil a za pár let jsem přestoupil sem do Touškova. 
Po čase jsem se vzdal řecko-římského zápasu, který jsem 
dělal od svých 4 let, abych se fotbalu mohl věnovat naplno. 

A není to škoda, vždyť jsi v něm byl úspěšný?
Škoda to je, ale oba dva sporty nešly dělat na 100 %. Musel jsem si 
vybrat jeden a tomu se věnovat naplno.  

Jaký je zatím tvůj fotbalový život?
Můj fotbalový život je docela nabitý, v létě jsem absolvoval letní
přípravu s A-týmem Senca. A momentálně se mi v týdnu střídají 
tréninky s muži a dorostem, o víkendech potom zápasy. Myslím si, 
že současně prožívám jedno z nejpovedenějších období mé „kariéry“.

Jak se ti líbí zázemí v Touškově?
Zázemí v Touškově je velmi dobré, hřiště je vždycky skvěle 
připravené. Poslední dobou se zázemí hodně zvedlo.

A co soukromý život?
Momentálně jsem ve 3. ročníku na obchodce, za rok bych chtěl 
hlavně v pohodě odmaturovat a potom bych rád pokračoval 

ve studiu. Volný čas netrávím jen sportem. Hodně času 
věnuji také značce, kterou jsem společně s kamarády založil. 

O jakou značku se jedná? Přibliž nám to.
Jedná se o značku oblečení S66G, kterou jsem asi před dvěma 
lety založil s kamarády. Převážně vyrábíme trička, tepláky 
a mikiny s vlastními potisky.    

Vím, že nám pomáháš na různých závodech, roznášíš Sporťák 
apod., kam směřuješ svoji budoucnost? 
O moji budoucí profesi nemám ještě úplně jasno. Co se 
týká fotbalu, chci aktivně hrát, dokud to půjde. 

Co fotbalové cíle?
V dorostu mi chybí poslední dva roky, chtěl bych tenhle, a 
hlavně příští rok bojovat o nejvyšší příčky. Taky bych se chtěl více 
prosadit v mužích a postupně se dostat do vyšších soutěží. 

Čeho si nejvíc vážíš?
V životě si velmi vážím své rodiny a zázemí, které 
mi poskytuje. Ve fotbale si pak nejvíc vážím šance, 
kterou jsem už před dvěma lety dostal v A-týmu. 

A co holky?
Mám přítelkyni. 

Honzo, díky za rozhovor, přeji hodně úspěchů a hodně dalších 
tak krásných gólů, jaké jsi dal proti Dýšiné.
    

Pavel Foltýn -předseda TJ
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ROZPIS: A-tým - I.B.třída, sk. C

M.T. - Slovan Plzeň SO 02.10.2021 16:00

Smíchov - M.T. SO 09.10.2021 16:00

M.T. - Slavia Vejprnice B SO 16.10.2021 10:00

Kozolupy - M.T. SO 23.10.2021 15:30

M.T. - Zbiroh SO 30.10.2021 15:30

ROZPIS: B-tým MSM

M.T. "B" - Prazdroj "B" NE 03.10.2021 16:00

Slovan Plzeň B - M.T. "B" NE 17.10.2021 15:30

M.T. "B" - VS Plzeňˇ"B" NE 24.10.2021 15:30

Ledce - M.T. "B" SO 30.10.2021 14:30

ROZPIS: Dorost - KSD, sk. A

M.T. - Plzeň Černice NE 03.10.2021 10:00

Chotěšov/Zbůch - M.T. SO 09.10.2021 10:00

M.T. - Líňě NE 17.10.2021 10:00

Mrákov - M.T. SO 23.10.2021 10:00

M.T. - Tlučná NE 31.10.2021 10:00

ROZPIS: Starší žáci - KSŽ, sk. A

Zruč - M.T. SO 02.10.2021 10:00

M.T. - Planá SO 09.10.2021 10:00

Horšovský Týn - M.T. NE 17.10.2021 10:00

M.T. - Bolevec SO 23.10.2021 10:00

M.T. - Kralovice SO 30.10.2021 10:00

ROZPIS: Mladší žáci - MPMŽ, sk. B

M.T. - Zruč PO 04.10.2021 16:00

M.T. - Prazdroj Plzeň PO 11.10.2021 15:30

Slovan Plzeň B - M.T. SO 23.10.2021 10:00

ROZPIS: Starší přípravka - MPSP, 5+1 

Košutka A - Turnaj 3 zápasy PÁ 08.10.2021 16:30

Rapid - Turnaj 3 zápasy ST 13.10.2021 16:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy ČT 21.10.2021 16:30

ROZPIS: Mladší přípravka - MPMP, 4+1 

Petřín U9 - Turnaj 3 zápasy ÚT 05.10.2021 16:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy ST 13.10.2021 16:00

Viktoria U8 - Turnaj 3 zápasy ČT 21.10.2021 17:00

Rozpis zápasů - podzim 2021

Touškovská
sportovní školička
Do školičky přišla nová posila, 
jsme moc rádi, že paní Šustrovou 
doplnila paní Iveta Rejšková. 
Přejeme velkou trpělivost a hodně 
úspěchů s prnďaty. ■	 	
	 	 	 	

 

Rozhovor s paní 
Věrou Šustrovou

Paní Věra 
Šustrová (nar. 
1950) je duší 
naší Sportovní 
školičky už 
od jejího 
vzniku, nicméně dětem se věnovala 
po celý život, a to nejen svým dětem 

a vnoučatům, ale jejíma rukama prošly desítky z nás 
a této sportovně založené dámě jsme dali několik otázek. 

Povězte nám něco o sobě.
Do Touškova jsem se nastěhovala v roce 1975 z Plzně s roční dcerou 
Katkou, druhá dcera Lucka se už narodila tady. Holky chodily 

cvičit do tělocvičny na nácviky spartakiády, kde je vedla paní Veselá, 
ostatní děvčata jsem vedla já. Cvičily jsme na nářadí, později jsme 
chodily ven, hodně se věnovaly turistice a hrám v přírodě. 

Od kdy jste v naší TJ?
V TJ jsem začala pomáhat právě Vlastě Veselé s přípravou 
malých dětí v tělocvičně. Později jsem pomáhala prát dresy ještě 
Štefanovi Heráků. V roce 1999 jsem se odstěhovala do Kadaně, 
takže jsem z dění v Sokolu vypadla. K praní dresů a úklidu kabin
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jsem se vrátila po roce 2011 a vydržela jsem do nástupu Míry 
Šimla. Práci s dětičkami (Sportovní školička) jsem se začala 
věnovat v roce 2015, takže už šestým rokem si užívám pěkné 
chvíle s tří až šestiletou drobotinou a s jejich maminkami. 
 
Cvičení jste vedla i v minulosti, jaké jsou rozdíly mezi dětmi teď 
a před 30 lety?
Tenkrát byly děti disciplinovanější a poslušnější, ale nemám s 
nimi problém ani teď, menší děti jsou ještě tvárné, ohebnější, lepší 
se přesvědčí a je radost s nimi pracovat.  

Dlouhou dobu jste pracovala jako správcová, 
na co vzpomínáte?
Na všechno vzpomínám ráda, honila jsem kluky, aby si obraceli 
dresy, aby si udržovali pořádek v šatnách. Některým jsem byla pro 
srandu, někteří mě respektovali, někteří řekli: „Přišla paní správcová 
se psem, vyhrajeme zápas!“ Největší vzpomínky mám na přípravy 
před Amforou, na stavbu koliby a na zájezdy na Moravu s výbornou 
partou lidí. Když naopak přijeli z Radošiné, s partou manželek 
fotbalistů jsme vařily a dva dny nespaly, jak to bylo hektické. K hřišti 
jsem měla vždy blízko, nakonec jsem vše viděla z okna…  

A na co jste nejvíce pyšná a co si nejvíc přejete?
Pyšná jsem určitě na svoje holky, jak se zapojují do dění a kolektivu, 
ať už Katka v tenise nebo Lucka s maminkami ve fotbale. Já bych 

hlavně chtěla být zdravá, 
abych mohla té drobotině 
dát dobrý základ pro 
jejich další sportovní život. 
Hlavně bych už nechtěla 
zažít mrtvé období 
koronaviru, kdy všichni 
seděli doma a nic se 
nedělo a mně se po malých 
stýskalo. Ještě bych si 
přála najít další ochotné 
maminky, kterým by se 
líbilo s dětmi dělat, aby mě 
za čas nahradily. 

Děkuji a za TJ 
přeji k zářijovým 
narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví 
a úspěchů s dětičkami.

    ptal se
Pavel Foltýn 
předseda TJ

Cyklistická sezóna stejně jako v minulém roce byla 
poznamenána coronavirovou pandemii. Všechny závody 
byly z března a dubna přeložené na červen a dál. Situace 
bohužel nedovolovala uskutečňovat týmové tréninky, takže 
každý trénoval individuálně, jako tomu bylo loni. Ale i 
přes všechna opatření byli závodníci natěšeni, až si budou 
moci společně zatrénovat a znovu nasadit startovní čísla. 
  V dubnu se uskutečnily pouze závody pro juniory a starší, 
a to jen za hranicemi. Premiéru za Českou reprezentaci si 
odbyla Adélka Foltýnová (v té době ještě MS Bike Academy 
Racing), která jako prvoročařka v kategorii juniorek 
startovala na Světových pohárech v Itálii (35.) a Rakousku 
(33.), kde posbírala hodně cenných zkušeností. 
  Pátý měsíc roku přinesl první závody i na našem území. 
Nejprve se Adélka Foltýnová zúčastnila Světového poháru v 
Novém Městě na Moravě, kde statečně bojovala v celosvětové 
konkurenci. 22.května odstartoval Český pohár horských 
kol závodem v Brně (Adéla H. 1., Adéla F. 14.), bohužel 
pouze pro kategorii kadetů a výš. Stejně tomu bylo i o týden 
později na šumavském Zadově (Adéla H. 2., Adéla F. 13.). 
  Na přelomu května a června se konalo reprezentační 
soustředění nadějných Lvíčat v Jedovnici. Díky loňským výsledkům 
si náš Petr Zeman řekl o nominaci na tuto akci. Pětidenní 
soustředění provázely tréninky techniky nebo výbušné úseky. 

Petr byl v širší nominaci na 
Mistrovství Evropy v kategorii 
Žáků II. v italské Pile, které 
se konalo začátkem července. 
Nominační závody byly první tři 
kola Pražského poháru v červnu. 
Jednalo se zároveň o první 
závody letos pro všechny dětské 
kategorie, takže přijela obrovská 
konkurence. Bohužel Petrovi 

se závody nevydařily tak, jak 
si představoval a na ME se 
nenominoval. Naopak úvodní 
závod Pražského poháru vyšel 
našim malým děvčatům, která 
brala umístění v top 10. Během 
června se do našeho týmu 
vrátila Adéla Foltýnová, která 
předtím jezdila za plzeňský tým 
MS BIKE ACADEMY racing. 
Český pohár v Bedřichově, 
který se konal 26.-27.6. už absolvovaly všechny kategorie. Ve skvělé 
formě tento závod zastihl Petra Zemana, který nenašel přemožitele 

v kategorii starších. V červnu 
odstartovala i Plzeňská liga 
horských kol závody v Klatovech 
a Přešticích, kde naši závodníci 
ukázali svoji připravenost a brali 
spoustu skvělých výsledků. 
  Organizátoři Českého 
poháru na Zadově se rozhodli 
3.7. uskutečnit závod i pro 
dětské kategorie, které nemohly 
jet v květnu. Slunečný Zadov 
tedy přivítal hromadu mladých 
bikerů. Ve skvělém světle se 
opět ukázal Petr, který dovezl 
bronz. Jinak měsíc červenec moc 

bohatý na závody nebyl. Naše děti využily závodní pauzy a některé 
se zúčastnily cyklistických kempů, jiné daly přednost odpočinku s 
rodiči. Nejstarší Adéla F. absolvovala čtrnáctidenní vysokohorské 
soustředění v italském Livignu. Všichni jsme se sešli 31.7. na další 
zastávce Českého poháru v Hlinsku. Velmi členitý terén vedoucí 
přes místní sjezdovku prověřil závodníky dokonale. My jsme se

Bike Club Město Touškov informuje



10 TOUŠKOVSKÝ SPORŤÁK

i zde výborně poprali 
s konkurencí a 
vezeme spousty 
vydřených umístění, 
Nela Vítková 3., 
Julie Vítková 5., Petr 
Zeman 8. atd. 
  7.-8. srpna jsme 
absolvovali technické 
závody ve Stupně. 
Naši ukázali znalost tratě a přivezli 5 medailí a jednu bramboru 
(Zeman Petr 1., Hauerová Adéla 3., Vítková Nela 2., Vítková 
Julie 3., Ester Klugová 3., Adéla Foltýnová 4.). Nejdůležitější 

akce roku se konala 
o dva týdny později.  
Od 19.-22.8. hostil 
Harrachov Mistrovství 
republiky horských 
kol. Kromě klasických 
XCO závodů (Julie 
Vítková 5., Nela Vítková 
6.) jsme se účastnili 

žákovského závodu štafet a premiérového short tracku 
(Adéla Foltýnová 8.). V nabité konkurenci jsme se neztratili. 
  První dva víkendy v září se stal Touškov cyklistickou Mekkou, 
protože v touškovské rokli se nejprve jel regionální Pal cup (Ester 
Klugová 1., Adéla Hauerová, Julie Vítková, Adéla Foltýnová, 
Andrea Brabcová 2., Petr Zeman 3., Dominika Primusová 5.) a 
o týden později poslední Český pohár letošní sezóny. Příprava 
letošního poháru se vymykala běžným dubnovým podmínkám. 
Metrová tráva a křoví, zarostlá trať, zorané pole, pokácený 
les, skoro to vypadalo na zrušení závodu. Ale díky neskutečně 
ochotným a pracovitým rodičům, ale i klukům z týmu, se podařilo 

trať uvést do pořádku a 
přes všechny nástrahy 
připravit skvělou 
podívanou pro diváky, 
ale i krásné vyžití pro 
jezdce. Rodiče z klubu 
přispěli i ke skvělé 
organizaci těchto dvou 
závodů. Velký dík patří 
i našim hasičům a záchranářům Červeného kříže. Na Českém 
poháru startovalo přes 700 závodníků, byly zde zastoupeny 
i zahraniční státy - Japonsko, Litva, Švýcarsko, Slovensko, 
Německo, Rakousko, Maďarsko…. Našim borcům se opět dařilo 
(Julie a Nela Vítková 5.,Ester Klugová a Adéla Hauerová 7., 
Dominika Primusová 8., Andrea Brabcová 9.) Velkou roli hrálo i 
neopakovatelné občerstvení Katky Müllerové z touškovské školní 
jídelny. Domácí akcí skončily nejdůležitější závody sezóny a Český 
pohár byl u nás i celkově vyhodnocen (Petr Zeman 7., Julie Vítková 
4., Nela Vítková 4.) Teď už jen absolvujeme poslední tři štace 

Plzeňské ligy horských 
kol a tím ukončíme letošní 
závodění. Závodníky 
čeká odpočinek v říjnu 
a od listopadu začneme 
znovu makat na novou 
sezónu. Jedním z cílů 
dalšího roku bude Český 
pohár u nás v Touškově, 

který pojedeme 23. - 24. dubna 2022. Tak se těšte na 
spoustu krásných výsledků! ■	 	 	

   za Bike Club Adélka Foltýnová

Letošní sezónu Áda odstartovala světovými poháry v německém 
Albstadtu (34.) a v Novém Městě na Moravě (39.), kde posbírala 
spoustu cenných zkušeností v kategorii do 23 let, ve které závodí 
prvním rokem. Následovaly české poháry, odkud si odvezla několik 
pódiových umístění ve své kategorii, a dokonce pár v elitních 
ženách. Na základě výsledků celé sezóny byla nominována na 
Mistrovství Evropy v Srbsku (17.) a na Mistrovství světa v Itálii 
(26.). Následovalo Mistrovství České republiky v Harrachově, kde 
se zúčastnila různých disciplín – cross country (1.), short track (3.) 
a maraton (1.). A celý rok zhodnotila sama: „Celou bikovou sezónu 
hodnotím pozitivně, zisk dvou titulů mistryně ČR a celkové vítězství 
v Českém poháru. Teď mě čeká pár posledních závodů a pak už 
jen načerpat nové síly na zimní přípravu a další sezónu.“ 
  My skládáme poklonu za krásnou sezónu a držíme palce 
do další.  ■     

Jak si vedou naše odchovankyně: Adéla Holubová
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Volejbalové okénko
Kdo by si nepřál, aby se naše životy, 
potažmo aktivní sportovní životy, vrátily 
do normálu a my jsme se mohli plně 
věnovat tomu, co nás baví, těší a naplňuje. 
Současná, relativně dobrá situace v 
souvislosti s korona-virem, nám do určité 
míry umožnila opět naplnit sportoviště, 
rozběhnout naplno trénování i samotné 
soutěže. Konečně jsme začali trénovat jak 
na antuce, tak i v tělocvičně, náš sportovní 
oddíl i tentokrát zajistil a připravil 
velmi dobré podmínky pro bezstarostné 
trénování s cílem dále rozvíjet schopnosti 

a dovednosti všech členů oddílu. Snad jen 
malou kaňkou na tom všem je skutečnost, 
že některé děti nenašly tu sílu pokračovat 
a vzdaly se reprezentace oddílu. Škoda. 
Našim úkolem bude i nadále pozitivně 
motivovat volejbalistky a volejbalisty 
a vytvářet pro ně podmínky, které je 
přesvědčí, že vykonávají činnost, která 
je posiluje a zvedá jim sebevědomí. Pro 
zájemce jsme připravili v areálu oddílu dne 
22. 9. 2021 nábor, na kterém si formou hry 
vyzkoušeli základní činnosti odbíjené a 
kde se potkali se svými budoucími trenéry 

či trenérkami. Tato bezkontaktní hra, jež 
se do Evropy dostala cestou amerických 
vojáků, kteří bojovali v 1. světové válce, se 
těší stále větší oblibě a věřím, že i v našem 
okolí se najdou děti, které se rozhodnou pro 
volejbal. Srdečně vás zveme. ■ 

Ján Boháč

  Na volejbalovou sezónu 2021/2022 
jsme jak my, tak i náš partnerský oddíl ve 
Vejprnicích přihlásili následující soutěže:

Mini-volejbal – přípravka TJ Sokol Město Touškov

17.10.2021 15. ZŠ Plzeň

18.12.2021 Lokomotiva Plzeň

15.1.2022 Klatovy 

20.2.2022 Rokycany

9.4.2022 Šťáhlavy

Pohár žákyň (Městský přebor) tým Město Touškov

16.10.2021 Rokycany

6.11.2021 Rokycany

4.12.2021 Rokycany

22.1.2022 Rokycany

12.3.2022 Rokycany

1. liga kadetky – tým Plzeň sever (Touškov+Vejprnice)

2.10.2021 10:00, 14:00 Příbram – Plzeň  sever

9.10.221 10:00, 14:00 Třebín – Plzen sever

23.10.2021 10:00, 14:00 Plzeň sever – Hlincovka

6.11.2021 10:00, 14:00 Žatec – Plzeň sever

13.11.2021 10:00, 14:00 Plzeň sever – Lokomotiva Plzeň B

27.11.2021 10:00, 14:00 Plzeň  sever – Příbram

4.12.2021 10:00, 14:00 Plzeň  sever  - Třebín

11.12.2021 10:00, 14:00 Hlincovka – Plzeň  sever

8.1.2022 10:00, 14:00 Žatec – Plzeň  sever

16.1.2022 10:00, 14:00 Lokomotiva Plzeň B – Plzeň  sever

Juniorky krajský přebor - tým Vejprnice + Město Touškov

3.10.2021 Plzeň Košutka

24.10.2021 Domažlice

20.11.2021 Plzeň  Košutka

23.1.2022 Rokycany

19.2.2022 Plzeň Košutka

20.3.2022 Vejprnice

Přípravka
Po dlouhém covidovém  lockdownu začalo opět trénovat
i nejmladší volejbalové družstvo přípravky a to pod vedením nové 
trenérky Michaely Novákové a její asistentky Kim Wabneggerové. 
V současné době máme v týmu deset nadaných dívek, ale pevně 
věříme, že se v letošním roce naše řady rozrostou o nové posily, které 
budeme opravdu potřebovat, jelikož pro několik dívek to již bude 
poslední rok v přípravce. V letošní sezóně se chytáme s přípravkou 
již tradičně vyrazit na mini volejbalové turnaje, kde budeme našim 
nejmladším volejbalistkám pevně držet palce, aby se umístily na co 
nejlepších místech. ■	 	 	 	 	

               Michaela Nováková

Žákyně
Díky covidové pauze jsme s touškovskými žákyněmi začali hrát 
až v květnu venku na antukovém kurtu. Holky byly rády, že si 
mohou opět po dlouhé době zatrénovat. Jak to každým rokem 
bývá, posouvá se kategorie ročníků a čtyři touškovské žákyně letos 
přestupovaly do kadetek Plzeň-sever (Vejprnice+Touškov). Na 
rozlučku s kadetkami a sezónou 2020 jsme v červnu uspořádali 
turnaj rodičů a dětí. Rodiče na turnaj donesli spoustu pohoštění 
a celá akce se velice vydařila. Všechny holky dostaly za účast 
na turnaji medaile a ceny. Kadetkám jsme popřáli, aby se 
jim ve vyšší kategorii dařilo, a pak si od nás odnesly dárek.  
  Novou sezónu 2021 rozjedeme s 8 hráčkami, domluveno je i 
pro náš oddíl hostování vejprnických žaček. Na novou sezónu jsme

přihlásili Krajský pohár žákyň, který se koná v Rokycanech. 
Tréninky žákyň probíhají každé pondělí od 17.30-
19.00 a čtvrtek od 18.00-19.30 v tělocvičně v Touškově. 
Nové zájemkyně o volejbal vítáme. ■	 	

               
Michaela Hejkalová, Petr Kašpar

Rozlučkový turnaj žákyň
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A tým smíšenek

Touškovské družstvo „smíšenky A„ navštívilo od povolení 
covidových opatření již řadu turnajů. Na první turnaj roku 2021 
jsme zavítali na Valchu, kam již tradičně jezdíme několik let. Po 
tak dlouhé době bez volejbalu jsme se na turnaji umístili přímo 
uprostřed, tedy na pátém místě z deseti týmů. Hned poté jsme 
zavítali na turnaj do Kralovic, kde se hrál okresní přebor za 
Plzeň-sever. Na tomto turnaji jsme po všech vyhraných setech 
v základní skupině vyhráli i semifinále a postoupili do finále. 
Ve finále jsme posbírali zbylé síly a po vítězném tiebreaku 
jsme si z Kralovic odvezli 1. místo. O měsíc později se nám 
dařilo i na turnaji ve Vřeskovicích a bylo z toho taky 1. místo. 
  V půlce července jsme stmelovali družstvo a uspořádali 
přespávačku pod širákem v Dýšiné. Dne 14. srpna se konal 2. 
ročník volejbalového turnaje Touškovská dvanáctka. Turnaje se 
zúčastnilo 8 družstev, které byly rozřazeny do dvou skupin, kde 
si zahrál každý s každým. Poté byly týmy dle výsledků v základní 
části rozřazeny do pavouka.  Touškovské „smíšenky A“ složily dvě 
družstva, přičemž jedno z nich se po dobrém výkonu v základní 
skupině, kde neztratilo ani set, dostalo až do finále. Bohužel 
ve finále byl úspěšnější loňský vítěz turnaje tým Zegoni, který i 
tento ročník po tiebreaku ovládl. Pořadí bylo následující: 

1. místo Zegoni,
2. místo Pašeráci (M. Hejkalová, T. Fořtová, T. Jindáček, V. Košař, 
J. Vašíček, M. Hadáček),
3. místo Ještě Nevím,
4. místo Farmáři,
5. místo Dvanáctka (I. Trnková, V. Telínová, M. Votřel, D. Krásný, 
O. Duspiva, V. Horník),
6. místo Rododendrón,
7. místo Hvězdná Beznaděj,
8. místo Já Nevím.

Celý turnaj doprovázelo sluníčko a dobrá atmosféra. Těšíme 
se na další ročník a doufáme, že účast bude opět vysoká. 
  Během měsíce srpna jsme ještě navštívili dva turnaje. 
Ve velice příjemném prostředí chatové oblasti Zlaté údolí v 
Žákavé jsme obsadili 3. místo. Poté jsme zavítali do Dobříče, 
kde jsme se opět umístili na stupních vítězů, nakonec z 
toho bylo 2. místo. Na podzim se chystáme na amatérskou 
volejbalovou ligu v Plzni, kde naše družstva hrají 1. ligu. ■ 

Michaela Hejkalová

Turnaj smíšených družstev, Touškovská dvanáctka
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B tým smíšenek
Touškovské družstvo „smíšenky B“ se 22. května 2021 zúčastnilo menšího turnaje, jenž byl původně plánován 
v Plzni na Doubravce, ale pro nepřízeň počasí byl přesunut do Sokolovny v Kyšicích. Zúčastnilo se celkem 5 týmů a 
„smíšenky B“ obsadili krásné 2. místo. Na konci června proběhlo tmelení družstva formou volejbalu a opékání buřtů. Dále 
mají „smíšenky B“ naplánovaný losovaný turnaj, který bude 25. září na antuce ve Městě Touškově. ■   

Ivana Trnková

Tmelení kolektivu smíšenek B Tmelení kolektivu smíšenek B

Badminton
Oddíl badmintonu zahájil svou další 
sezónu 15. září. Tak jako každý rok došlo 
k částečné obměně Rakeťáků. Máme 5 
nováčků a celkově je přihlášeno 22 dětí. 
Na první trénink dorazilo 15. Realizační 
tým posílil navrátilec Ivan. K hlavní 
trenérce tedy máme 2 pomocníky a 2 
pomocnice především z řad rodičů. Jistě 
využijeme zkušeností z letního školení 
trenérů, které pořádala TJ a které bylo 
cenným zdrojem nových poznatků pro 
práci s dětmi, především formou her. 
Doufáme, že budeme moci realizovat 
také všechny nápady, které jsme si 
připravili již na sezónu loňskou.  ■ 

Za Rakeťáky Standa Novák 
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Tenisové turnaje
Smíšená čtyřhra 29. května 2021
První turnaj letošního roku proběhl se 
slušnou účastí třinácti párů. Všichni byli 
natěšení po dlouhé pauze, a protože vyšlo 
počasí, byl to velmi povedený tenisový 
den. Neboť v loňském roce tento turnaj 
nebyl, obhajoval pár Živná – Sušánka 
titul z ročníku 2019. A jelikož ani letos 
nepoznali porážku, stali se prvním párem, 
kterému se obhajoba povedla. ■	

4. místo – Strakovi V+A
3. místo – Rumlovi K+D
2. místo – Vaňková L.+Žalud P.
1. místo – Živná P. + Sušánka J.

Skupina A
Kubíková Míša – Randa Michal
Trnková Ivana – Zítka Zbyněk
Zuzákovi Petra a Jirka
Vanžurová Dana – Maška Petr 
Vicari Vendula – Weisskopf František 
Rumlovi Katka a Dušan 
Živná Petra – Sušánka Jan

Skupina B
Rumlová Gábina – Kulik Saša
Strakovi Valina a Aleš
Vojtěchovských Jitka a Martin ml.
Trsková Jana – Kvapil Petr
Ungrová Anna – Gloser Jakub
Vaňková Lada – Žalud Petr

Dámská čtyřhra 19. června 2021
Devět párů tentokrát sehrálo celý turnaj v 
systému každý s každým. Tedy 8 zápasů, 
ve zkráceném setu do 5. Počasí opět 
skvělé. Přihlásily se 3 nové ženské posily. 
Poprvé se vítězkami stal pár Rumlová 
Katka – Syrovátková Monika. 
  Jedinou kaňkou bylo zranění 
Lenky Havlové. Říkáme to pořád: 
„Dávejte si ty tenisáky na stranu, ať 
na ně nešlápnete.“ ■	 	

1.místo Rumlová Katka – Syrovátková M.
2.místo Kubíková Míša – Zemanová Ivana
3.místo Hirth Pavla – Komancová Iveta ml.

Smíšená míchaná čtyřhra 4.9.2021
Opět devět párů, opět každý s každým a 
opět nám přálo nádherné počasí. Ženy si 
vylosovaly muže. Naneštěstí zase jedno 
zranění - tentokrát pánské a opět noha. 
Jinak velmi vyrovnaný turnaj, kde první dva 
páry měly shodně sedm vítězství a rozhodl 
vzájemný zápas.   ■	 	

4. Flídrová Monika – Hirth Jan
5. Rumlová Katka – Hlaváček Pavel    
              (nedohrány 2 zápasy)
6. Ungrová Anna – Kvapil Petr
7. Hirth Pavla – Kulik Saša
8. Nováková Veronika – Randa Michal
9. Bártová Martina – Zítka Zbyněk

1. Rumlová Gábina – Weisskopf František
2. Šlapáková (Komancová) Iveta – Maška    
     Petr
3. Kubíková Míša – Ruml Dušan



TOUŠKOVSKÝ SPORŤÁK 15

▼  Placená inzerce

Nabídka inzerce: TJ Sokol Město Touškov nabízí možnost otištění vaší inzerce v tomto Sporťáku, který vychází jako půlroč-
ník v nákladu 5 000 výtisků. Bližší informace Vám rádi poskytneme na emailu: info@tjsokolmestotouskov.cz

Útržky ze sokolské kroniky
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