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2 TOUŠKOVSKÝ SPORŤÁK
▼  Placená inzerce

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva
obce MĚSTO TOUŠKOV
konané dne 23. a 24. září 2022

Název volební strany: Máme rádi Touškov

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

23. a 24. září 2022

S PODPOROU ODS

Máme rádi
T o u š k o v

Máme rádi
T o u š k o v

1  Pavel Foltýn 49 Město Touškov OSVČ, předseda TJ Sokol BEZ PP

2  Vilma Kunešová 47 Město Touškov investiční technik BEZ PP

3  Pavel Wenner 52 Město Touškov vedoucí skladu BEZ PP

4  Dušan Ruml 51 Město Touškov OSVČ BEZ PP

5 Mgr. Pavel Foltýn 24 Město Touškov OSVČ BEZ PP

6  David  Vrba 39 Město Touškov pracovník kvality BEZ PP

7  Jaroslav  Hauer 28 Město Touškov OSVČ, majitel KEBAB Touškov BEZ PP

8  Miroslav  Šiml 36 Město Touškov OSVČ, správce hřiště BEZ PP

9  Bořek  Kadlec 44 Město Touškov jednatel společnosti BEZ PP

10  Adam  Mezera 30 Město Touškov OSVČ BEZ PP

11  Ondřej Karbusický 31 Město Touškov technicko - produktový manažer BEZ PP

12  Milan  Bártík 31 Město Touškov inženýr kvality Novem Car BEZ PP

13  Dušan  Tomek 53 Město Touškov pracovník obchodní společnosti BEZ PP

14  Martin  Jabůrek 47 Město Touškov designer asfaltových povrchů BEZ PP

15  Adéla  Holubová 20 Město Touškov studentka, juniorská mistryně ČR v MTB BEZ PP

pořadí jméno  věk  povolání
  titul  příjmení  trvalé bydliště  politická strana

9 Město Touškov A5 - 2.indd   49 Město Touškov A5 - 2.indd   4 31.08.2022   11:35:0131.08.2022   11:35:01
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Úvodní slovo předsedy TJ Sokol Město Touškov
Na stole máte už čtvrté podzimní vydání našeho 
Sporťáku. Začali jsme v září 2019 a od té doby 
jsme na turbulentní horské dráze. Jednou 
nahoře, podruhé hlavou dole. Ale když už jsme 
hodně hluboko a myslíme si, že to nepůjde, že 
děti přestanou sportovat, že máme málo trenérů, 
že se nedomluvíme s městem a sponzory kvůli 
covidu, válce, tak najednou přijde spoustu 
malých dětí, objeví se noví trenéři a trenérky, 

vidíme neutuchající zájem dětí, rodičů a teď i dospělých hráčů a hráček. 
A to nás baví, a proto tu pro vás jsme. 
  Od začátku roku skvěle funguje šachový oddíl, škola nám 
vyšla vstříc a můžeme trénovat ve třídě, děti obráží první turnaje 
a my dospěláci si v prosinci dáme první bleskový turnájek. Znovu 
jsme oprášili fotbalové tréninky děvčat, slečen a dam, které 
jsme více zaměřili na pohyb, koordinaci, vytrvalost a trošku 
zformování těl, než na samotnou kopanou. Výborně jedou Malí 
sokolíci, a protože chceme předejít tomu, že by tihle šikovní špunti 
vyšli ze školičky a neměli, kde pokračovat (kromě fotbalu naše 
sporty začínají po šestém roce), tak rozjíždíme Velké sokolíky, 
všeobecnou pohybovou průpravu pro trošku starší děti. 
  Neskutečné úspěchy slaví cyklisti a naše odchovankyně Adéla 
Holubová (dočtete se uvnitř). Fotbalisti po dvaceti letech prolomili 
bariéru a propojili žáčky Kozolup a Touškova. Věřím, že si navzájem 
pomůžeme a budeme spolupracovat ještě šířeji. Můžu potvrdit, 
že se konečně zvednul chlapský fotbal. Béčko pravidelně trénuje 
a hraje s mladými odchovanci, Áčku pomáhají výborní dorostenci 
a pod novým trenérem skvěle šlape, nezbývá než popřát hodně 
trpělivosti v cestě za postupem. A další bomba … opět tu máme naše 
dámské volejbalové „mužstvo“ hrající pravidelnou soutěž. 
  Ale není všechno růžové, víte, že jsme ještě před minulými 
volbami zvládli připravit projekt přístavby kabin, dostali jsme dotaci 
a následně postavili. Potom jsme připravili pro děti pumptrek, 
měli přislíbené financování, ale město si ho vzalo pod svá křídla 
a pumptrek dosud nestojí. Vyběhali jsme si dotaci na výměnu 
umělky, ale namísto aby město přispělo polovinou, řešilo, komu 
umělka patří, takže zase nic. Velká škoda, chybu vidím spíše v 
osobní nevraživosti mezi jednotlivými zastupiteli. Když je nápad 
z jednoho tábora, druhý jde automaticky proti, a to je pro další 
směřování našeho miniměstečka hodně špatné. ■	 	

za celý tým TJ Sokol Město Touškov
předseda Pavel Foltýn st.
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Zprávy výkonného výboru
•  objednán sál, kapela a vystoupení na ples 17.2.2023
•  zaregistrovaný Sokolský běh dne 28.10. 2022
•  proběhne oprava dřevěných mantinelů na minihřišti 
    s umělou trávou
•  proběhne oprava a prodloužení zavlažovacího systému 
    (na snímku dole)
•  probíhá VŘ na instalace kamerového systému
•  uskutečnila se vertikutace a dosev na travnaté ploše
•  v areálu se uskutečnil maškarní den
•  proběhl volejbalový nábor na Lokomotivě, 
    zúčastnil se Petr Kašpar, Míša Hejkalová
•  proběhla brigáda na volejbalových kurtech 
    (smíšenky “A“ a “B“)
•  domluvena spolupráce v žákovských fotbalových 
     kategoriích s TJ Sokol Kozolupy 
•  rozběhl se šachový kroužek, návštěvnost cca 10 dětí
•  podepsána nová nájemní smlouva s Adamem Mezerou
•  proběhla první část rozsáhlé rekonstrukce koliby
•  od 5.září zahajuje činnost fotbalový tým žen
•  od září spouštíme školičku pro Velké sokolíky – pro děti,     
    které vyjdou od Malých sokolíků a ještě se nechtějí začlenit 
    do fotbalové předpřípravky a pro ostatní oddíly jsou ještě malé
•  schváleno zpracování studie na odrazové stěny 
    a opravy oplocení v areálu

Co se dělo 
v posledním půl roce
►	 V srpnu zahájení fotbalové sezóny - všechny týmy se 
v průběhu srpna sešly na krásné travičce a zahájily přípravy na 
podzimní sezónu, skvělým počinem bylo propojení mladších 
a starších žáků s týmy Kozolup, věřím, že spolupráce bude 
pokračovat a nadále se rozšiřovat

►	 Pokračovala cyklistická sezóna – cyklisti jsou v plném 
proudu, nám se na jaře podařilo úspěšně zorganizovat další 
ročník ČP MTB, Město Touškov rezonovalo ve všech médiích 
a hrdě jsme sledovali záběry našeho města a tratí v televizních 
zpravodajstvích

►	V srpnu zahájena volejbalová sezóna – děvčata, ale teď už i 
ženy čekají souboje v hale, takže fanoušci mohou přijít nejen na 
mládež, ale obdivovat i krásu ženského týmu TJ Sokol

►	V září zahájeny badmintonové tréninky – teď už druhý náš 
nejmenší oddíl jede naplno, přijďte i vy na některý z vypsaných 
turnajů a zkuste (pro mě asi nejnáročnější sport) badminton
 
►	Tenisové turnaje 
•  Mužská čtyřhra (7.5. 2022)
•  Dámská čtyřhra (8.5. 2022)
•  Smíšená čtyřhra „O putovní tenisák“ (21.5. 2022) 
•  Smíšená losovací čtyřhra (25.6. 2022)
•  Mužská losovací čtyřhra (3.9. 2022) 
•  Dámská losovací čtyřhra (4.9. 2022)
	
►	Velká cena Města Touškova (Pohár Plzeňský kraj horských 
kol) – 17. dubna na Velikonoce jsme uspořádali už 11.ročník 
Velké ceny Města Touškova s podporou ČUS a opět jsme byli ►

Nabídka inzerce
 

Nabízíme možnost otištění vaší inzerce 
v tomto Sporťáku.  Máme náklad

5000 výtisků 1x za půl roku. 
Bližší informace: 

info@tjsokolmestotouskov.cz
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nejpočetnějším závodem celé série

►	 ČP horských kol V Městě Touškově 
- 23.-24.dubna – UCI C1 s mezinárodní 
účastní a opravdu silným obsazením, 
výsledky, fotky, reportáže, videa, zprávy 
apod. najdete na našem webu www.
sokoltouskov.cz, akce byla uspořádána s 
podporou Plzeňského kraje

►	 Májka 30.dubna – díky Báře Šimlové 
a spol. a fotbalistům, kteří se postarali o 
májku, jsme mohli i letos upéct buřty a 
trochu se pobavit s dětmi při oslavách Máje

►	 Sportovní den základních a 
mateřských škol – 11.května jsme 
uspořádali pro 7 ZŠ a MŠ opět sportovní 
den, kterého se zúčastnili předškoláci, 
první a druhé třídy, akce má za cíl přivést 
děti ke pohybu a ukázat jim možnosti 
našich sportovních oddílů

►	 Oslava jubilantů na hřišti -   
v letošním roce to byl nášup. Dohromady 
10 jubilantů od šedesáti do osmdesáti 
pěti let. Tentokrát jsme připravili stylový 
půllitr se jménem a tradiční dárkový koš. 
Legendy se sešly v sobotu 18.června před 
zahájením derby s Kozolupy. Slavnostní 
nástup hráčů obou týmů se nesl ve znamení 
ligových mačů. Hráče na hřiště přiváděly 
nejmladší děti Kozolup a Touškova. Před 
nastoupenými týmy a rozhodčími jsme 
„dědkům“ předali dárky a poděkovali za 
dlouholetou spolupráci na poli herním, 
ale i funkcionářském a za podporu TJ. 
Následovalo sledování napínavého 
utkání, které vyvrcholilo až penaltovým 
rozstřelem.  Pravá oslava vypukla v 
nově zrekonstruované kolibě, která od 
pamětníků sklidila velkou pochvalu. 
Starším pánům děkujeme, ještě jednou 
všem blahopřejeme a přejeme další klidná 
fanouškovská léta

►	 Olympijský běh - 22.červen -  
na T-Mobile Olympijském běhu 
oslavujeme radost z pohybu a sport 
jako takový. Akcí si totiž připomínáme 
mezinárodní Olympijský den, tedy založení 
Mezinárodního olympijského výboru. 
T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší 
běžeckou událostí u nás. V jeden den, 
přesně v jeden čas, vybíhá 75 tisíc běžců po 
celé České republice – ať už jako součást 
hlavních závodů, ve školních bězích nebo v 
rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci.
Letos se opět běželo i v Městě Touškově.

►	 proběhl zápas FC Viktoria Plzeň x 
SK Slavia Karlovy Vary – 22.červen – ve 
stejný den jako Olympijský běh se poprvé 
na našem hřišti představilo áčko Viktorie 
Plzeň v přípravném zápase, návštěva přes 

tisíc diváků byla skvělá a všichni zblízka 
zafandili hráčům, kteří se nyní perou s 
Barcelonou, Bayernem nebo Interem 
Milán. Perličkou ještě byla autogramiáda 
a vystavení poháru za ligové prvenství. 

►	 proběhl zápas FC Viktoria Plzeň x 
SK Slavia Praha U19/U17 – a protože se 
Viktorce u nás opravdu líbí, sehrál se tu 
také mistrovský zápas starších dorostenců 
(28.května), Slávie dokonce získala titul 
mistra ligy

►	 Pouťový zápas – stará garda s hasiči 
si to tradičně rozdala na pouť 25.června a 
tradičně jsme skončili remízou

►	Malá letní regenerace travnaté plochy 
– pravidelná údržba je třeba

►	 uskutečnilo se školení trenérů - 
16.července jsme se sešli na Hracholuskách, 
abychom utužili vzájemné vztahy, poznali 
se trenéři a trenérky napříč oddíly a navíc 
nabyli další vědomosti. Díky Evě Boháčové 
a Filipu Linhartovi jsme si osvěžili první 
pomoc a zamysleli se nad komunikací v 
trojúhelníku rodič, trenér a svěřenec. Akce 
byla zakončena praktickými cvičeními 
a grilovačkou s volným programem.

►	 Letní fotbalová soustředění –  
U Foltýnů na Hracholuskách se v průběhu 
srpna a září vystřídaly všechny mančafty – 
předpřípravka, mladší a starší přípravka, 
mladší žáci a dorost. K dispozici jsme měli 
hřiště v Pňovanech, které zažilo nespočet 
tréninkových jednotek a přípravných her 
(poděkování patří do fotbalistům Pňovan, 
kteří nám hřiště půjčují).
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►	 memoriál Vlastislava Marečka 
U16/17 FV Viktoria Plzeň x FK Dukla 
Praha U17/U16 (23.7.)

►	 memoriál Stanislava Štrunce U19 
(15-17.7.2022) (týmy: Aston Villa 
(Anglie), Rangers (Skotsko), MŠK Žilina 
(Slovensko)) – v našem areálu jsme měli to 
štěstí a viděli zápasy Viktoria Plzeň – Aston 
Villa 5:2 a Aston Villa – Glasgow R. 2:4

►	Dětský den v areálu – po dvou letech, 
kdy dětský den probíhal formou pochodu 
mezi jednotlivými disciplínami, se všichni 
organizátoři sešli na sportovním stadiónu 
a připravili tradiční dětské odpoledne 
s ukázkami policejního zásahu, množstvím 

her a cen pro děti

►	Letní sobotní koncerty – díky pěknému 
počasí už od června zhruba každých čtrnáct 
dnů probíhaly koncerty skupin jako Kabát 
revival, Plexis, Knaipen roll, Lucie revival, 
Kečup

►	 Cyklo-běh za Českou republiku 
bez drog – 23.června k nám na cestě 
republikou zavítal už 18.ročník cyklo-běhu, 
jehož jedním z členů je místní rodák Lukáš 
Bechyně, protidrogový tým jsme přivítali 
na hřišti, pohostili, nabyli postřehy a dojmy 
kolem drogové problematiky, ale hlavně 
drogové negramotnosti dětí a mládeže 
a poté nás na kolech opustili s dalším 

cílem radnice Rokycany, více na www.
rekninedrogam.cz

►	 Letní kino - Spolek Náš Touškov 
uspořádal v areálu letní kino, bohužel kvůli 
brutálnímu dešti, deseti centimetrům vody 
na ploše a vypadáváním elektřiny muselo 
být kino zrušeno

►	 Poznej Mikroregion Touškovsko – 
3.září proběhl už 7.ročník poznávací hry, 
který byl tentokrát ukončen na hřišti, kde 
zahrála skupina Batalion

►	 Degustační den vína – 30.července 
uspořádal Adam Mezera první degustační 
den vína v Šenku na hřišti, deset 
moravských vzorků přišlo ochutnat přes 
dvě desítky znalců vína. ■

Změny v areálu TJ 
•     proběhla malá letní regenerace travnatých ploch 
•     proběhla revize areálu TJ z hlediska BOZP
•     postavena venkovní sprcha pro volejbalisty
•     v technickém dvoře jsme postavili první skladovací přístřešky
•  proběhla první část rekonstrukce v kolibě, byla kompletně 
opravena stará elektroinstalace, nově položená podlaha a obloženy 
stěny v kuchyňce, opraven a natřen krb, dodán nový nábytek 
– židle, nerezové kuchyňské stoly a skříně, výčepní stojan pro 
čepování 2 druhů piva s chlazením, opraveny stoly

Možnost pronájmu koliby
V nově zrekonstruované kolibě je možné uspořádat oslavu 
narozenin, rodinné setkání nebo jen posezení s přáteli. Kapacita je 
30 míst, v zimně je koliba vytápěna krbem dotvářejícím poklidnou 
atmosféru setkání. K dispozici je nová zrekonstruovaná kuchyňka 
s výčepním zařízením. Pro rezervaci je možné obrátit se na Adama 
Mezeru v Šenku na hřišti nebo na správce areálu. ■ 
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Co nás čeká a je před námi 
►	Tenisové turnaje 
        •   Mužská losovací čtyřhra 3.září
        •   Dámská losovací čtyřhra 4.září 
►	Zahájení tréninků slečen a žen od 5.září
►	Badmintonové turnaje
        •   Rozřazovací turnaj mládeže – 5.října
        •   Mikulášský turnaj pro veřejnost – 10.listopadu
        •   Vánoční sportování s rodiči – 21.prosince
        •   7.ročník Open turnaj dospělých – 14.leden 2023
►	Zahájení tréninků pro Velké sokolíky (od 4 let)
►	Sportovní den základních a mateřských škol – 14.září 
►	Valná hromada – 16.září
►	Hasičské závody – 17.září
►	Kabát revival 17.září
►	Oslava Šneku na hřišti – 1.října
►	Sokolský běh – 28.října
►	Turnaj starých gard – 3.prosince 
►	Setkání masek na hřišti O nejlepšího Mikuláše, 
        čerta a anděla - 5.prosince 
►	Turnaj v šachu v kolibě – 17.prosince
► Šalanda – setkání VV, trenérů a sponzorů TJ – 18.prosince

Nový oddíl Velcí sokolíci 
V letošním roce se vedení oddílu rozhodlo angažovat další 
trenérku, Petru Foltýnovou, pro novou skupinu dětí propojujících 
svým věkem školičku a přípravku. Hlavním úkolem bude správně 
namotivovat děti tak, aby docházelo k pravidelnému zájmu 
o sportování. ■	

A TÝM
Sezónu 2020/2021 jsme zakončili pro nás na nelichotivém 
šestém místě. Přestože máme úzký kádr, dobře se začali 
zapojovat dorostenci. Přípravu na novou sezónu jsme začali v 
půlce července. Přes léto byl hlavní úkol k týmu přivést trenéra, 
protože Petr Komanec po minulém ročníku skončil, jak bylo 
domluveno. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za pomoc. 
Novým trenérem se stal Marek Votípka, který má zkušenosti s 
trénováním divizních žákovských týmů (Petřín, Rokycany). Tým 
opustili Matěj Bouzek a Martin Vojtěchovský, kteří se rozhodli 
vyzkoušet štěstí za hranicemi v Německu. Tomáš Fleissig 
ukončil kariéru a Adam Mezera kariéru přerušil. Do týmu se 
naopak vrátil Miroslav Šiml, povedl se dotáhnout příchod 
Filipa Půty, který hrál za tým Žihle a zpátky se vrátil z hostování 
Jan Bělohlav, který dorostenecké kategorie odehrál na Sencu 
Doubravka. Posílil nás také brankář Jan Příhoda z SK ZČE a ještě 
pracujeme na příchodu dalšího brankáře, kterého, doufejme, do 
konce přestupního období dotáhneme.   
  První mistrovský zápas doma s Plasy (foto vpravo) byl 
odložen z důvodu zatopeného hřiště, proto jsme do sezóny 
vstoupili až remízou s Mýtem B. Cíle pro letošní sezónu je 
postup do I.A třídy a stabilizace kádru pro I.A. ■	 	

  Ondřej Karbusický, předseda fotbalu

Fotbalová sezóna 2021/2022 Soupiska A tým 2012/2023
Vedoucí:  Petr Komanec

Brankář: František Nedvěd, Jan Příhoda

Obrana: Patrik Havel, Ondřej Strnad, André Šimice,  
  Miroslav Šiml, Dominik Fajer, Roman Voith
Záloha: Lukáš Hodek, Zdeněk Rolko, Pavel Vyšata,
 Jan Bělohlav, Jan Zahradník, Filip Půta
Útok: Ondřej Karbusický, Pavel Foltýn, Ondřej Sládek,
              David Trsek

Trenér: Marek Votípka
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B TÝM
Do jarní sezóny jsme vstoupili s vidinou toho, že si společně se 
všemi kluky zahrajeme fotbal, který nás bude bavit. Náš cíl se 
splnil, myslím si, že všichni si soutěžní zápasy naplno užili a hodlají 
pokračovat v novém ročníku pod trenérem Alešem Wagnerem, 
který slíbil, že do naší vidiny fotbalu přinese zlepšení a ještě více 
výher. Během pauzy se k nám přidaly dvě nové posily Marek Štika 
a David Čása. Do nové sezóny bychom rádi vstoupili jako silnější, 
lepší tým, který by chtěl bojovat o umístění v prvních příčkách 
tabulky. Předsevzetí týmu i trenéra je stále stejné, hrát tak, aby 
to bavilo nejen hráče, ale i naše fanoušky. V prvním mistrovském 
utkání jsme vysoko zvítězili na půdě Druztové B 8:1. ■		
  Trenéři Aleš Wagner a Pavel Vyšata Zápas B-týmu proti Prazdroji (5.6. 2022, Město Touškov)

DOROST
V polovině ledna začala zimní příprava, kterou završilo soustředění 
na Zelené Lhotě. Bohužel zde bylo pouze pět hráčů. Docházka na 
tréninky byla v jarní sezóně kolem 60 procent. Začátek soutěže 
nezačal pro nás dobře, jak výsledky, tak předvedenou hrou. Změnili 
jsme rozestavení hráčů na hřišti a výsledky se začaly dostavovat. 
Posledních 6 zápasů jsme předváděli dobrou hru. V hodnocení 

o nejlepšího hráče vyhrál Ondřej Strnad. Nejlepší docházku 
měl Ondřej Sládek. Nejlepším střelcem se stal Jan Zahradník s 
12 brankami. Dobře se uvedl Vít Polívka, škoda jeho odchodu 
do jiného oddílu. Ze žáků vypomáhali dále Franta Wiesskopf a 
Jan Kadlec, který také bohužel odešel jinam. ■	 	

  Trenér Zdeněk Synáč

Kapitán dorostu Jan Zahradník v akciKrajská soutěž dorostu, zápas proti Nýřanům (8.5.2022)

STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci zahájili přípravu v polovině ledna. Vzhledem k úzkému 
kádru jsme neabsolvovali soustředění a trénovali v domácích 
podmínkách. Podařilo se zorganizovat halový turnaj v Touškově, 
který jsme dokázali vyhrát. V rámci přípravy jsme sehráli několik 
přátelských zápasů. Do sezony jsme vstupovali s kádrem 15 hráčů, 
což je dost omezený počet, proto bylo mužstvo často doplněno 
o mladší kluky roč.2009. Začlenění těchto hráčů bylo určitě 
pozitivní, kluci nezklamali a zvykali si na velký fotbal. Těsně před 
startem soutěže přišel z Ukrajiny hráč Spachynskyi a byl výraznou 
posilou. Velkou zásluhu na jeho příchodu měli Aleš Král a Lukáš 
Hrabě, kteří dokázali přestup dotáhnout. V sezoně jsme obsadili 
13.místo se ziskem 18 bodů. Oproti podzimu se výrazně zlepšila 
tréninková docházka a na výkonech se to projevilo. Pokud jsme 
byli v kompletním složení, dokázali jsme předvádět i slušný fotbal. 
Podařilo se vyhrát s Třemošnou, v Bolevci i v Kralovicích, naopak 
velké zklamání přišlo po zápasech se Zručí a Žákavou, tady jsme 
bodovat měli. V celé sezoně byli velkými oporami nejlepší střelec 
Kadlec, brankář Polívka, Pelant a Šlechta. Asi největším pozitivem 
je, že jsme byli nejmladší mužstvo v soutěži, proto musíme jaro 
hodnotit jako solidní. Příprava na podzimní část začala 27.7. a 
přidali se kluci z Kozolup, se kterými bylo mužstvo spojeno. Bylo 
v plánu soustředění na Sycheráku, které se bohužel muselo zrušit 

pro malou účast. Jako každé prázdniny se potýkáme s nízkou účastí 
na trénincích, ale to je asi všude. Díky spojení s hráči z Kozolup by 
měl být kádr dost široký, ale čeká nás naučit kluky fotbal na velkém 
hřišti a zlepšování základních herních činností. Důležité je, aby 
kluky fotbal i tréninky bavily a měli chuť se posouvat a zlepšovat. Na 
podzim budeme hrát domácí zápasy v Kozolupech. ■	 	

  Trenéři Jirka Krbeček, Aleš Král, Jan Špeta

Přátelské utkání TJ Slovan Blatnice a naši starší žáci, 26.8.2022
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MLADŠÍ ŽÁCI
Jarní část sezóny probíhala ve stejném duchu 
jako na podzim. První dva zápasy jako by 
kluci nebyli na hřišti a také to tak dopadlo, s 
Chrástem i na Smíchově jsme nezískali ani 
bod. Další zápasy přišlo zlepšení, 3 výhry na 
penalty a také 3 výhry v normální hrací době. 
Kaňkou byl pouze zápas na Košutce, kdy to 
kluci opět odflákli, a tak nezískali ani bod. Z 
jarní části mám rozpolcené pocity, kluci měli 
na to umístit se minimálně v první trojce, ale 
pokud oni sami nechtějí, tak ani sebelepší trenér 
je nedokáže přesvědčit. Do ročníku 2022/2023 
se mladší žáci spojují se Sokol Kozolupy, pro 
nás je to ideální varianta, jelikož našich 18 
kluků by bylo pro jeden tým moc a pro dva zase 
málo. Tým se doplnil o 8 fotbalistů z Kozolup a 
počet 26 je ideální. Spojené kluby sestaví dva 
rovnocenné týmy o 13 lidech. Soutěže budeme 
hrát Plzeň-město, Plzeň-sever a také byl přihlášen Pohár hejtmana 
Plzeňského kraje, kde bude konfrontace s TOP týmy plzeňského 
kraje. Cíl, jak v Touškově, tak v Kozolupech, byl, aby kluci hráli a 
zbytečně se nerušila nějaká fotbalová kategorie. ■	 	

  Trenéři Miroslav Šiml, Martin Považan, 
Pavel Jančík a Patrik Havel

Turnaj starších přípravek, 7.9.2022

Turnaj starších přípravek, 7.9.2022

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Po dvou letech je za námi konečně kompletní fotbalová sezóna. 
Z minulého čísla vám dlužím výsledek finále Zimní halové ligy 
mládeže. Nakonec se klukům na krku houpaly stříbrné medaile. 
Zlaté byly na dosah, jen lepší skóre rozhodlo o celkovém pořadí. 
   Tradičního zimního soustředění na Zelené Lhotě se 
zúčastnilo celkem 11 borců. Někteří z nich stáli na běžkách úplně 
poprvé, o to větší dřina to pro ně musela být! V jarní části sezóny 
nebylo lehkých soupeřů. Kluci ve finálové skupině odehráli devět 
soutěžních kol s celkovým počtem 27 mistrovských zápasů. Až na 
první čtyři týmy z konečné tabulky, jsme dokázali hrát vyrovnané 
zápasy. Bohužel většina z nich skončila v náš neprospěch, a proto 
nám patří „až“ 11. místo. Velkým úspěchem je určitě i pravidelná 
účast Honzy Havlíka, Jirky Neumanna a Marka Mašína ve výběru 
pod hlavičkou OFS PM.

  Všechny kluky musím pochválit 
za tréninkovou docházku a neméně 
pak rodiče za pomoc a fandění při 
našich zápasech. Ročník 2011 již 
v tomto kalendářním roce bude 
nastupovat za mladší žáky. Nezbývá 
mi tedy nic jiného než jim všem popřát 
spoustu vstřelených gólů, úspěšných 
akcí a radosti z fotbalu. ■	 	

  Trenéři:
Ondrěj Karbusický 

a Milan Bártík

Mladší žáci na Poháru hejtmana Plzeňského kraje v Třemošné

Marek Mašín a Filip Hanžl v akci



MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Oproti podzimu 2021 zaznamenali kluci na 
jaře obrovský progres. Na každém z nich bylo 
vidět, že zápasy a tréninky je posunuly dál. 
Nejenom, že se zlepšila jejich práce s balonem, 
ale konečně začali i pořádně bojovat a snažit 
se. Toho si cením možná ještě víc než zlepšení 
fotbalového umu. Před podzimní částí nové 
sezóny se mužstvo opět proměnilo. Více něž 
půlka nového týmu přišla z předpřípravky. Teď 
je na nás, na trenérech, a hlavně na nových 
klucích samotných, aby si co nejrychleji zvykli 
na hru na větším hřišti a ukázali, co se v nich 
skrývá. Ti starší v mladší přípravce mají za 
úkol se nejenom sami zlepšovat, ale dělat 
vzory pro menší kluky a táhnout je s sebou k dobrým výsledkům, 
ale především ke zlepšení fotbalových dovedností. Společné letní 
soustředění se starší přípravkou proběhlo na Hracholuskách  

 
a stejně tak jsme společně odtrénovali celý srpen. Od září nám 
už začnou turnaje, na které se hodně těšíme. ■	 	
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MSMLP, turnaj v Městě Touškově (11.5. 2022)

Hlavní trenér: Pavel Foltýn ml. 

Přípravka 18.6. doprovázela hráče při derby Touškov - Kozolupy

Přípravka vyrazila na jarní procházku

PŘEDPŘÍPRAVKA
Jarní část sezóny hodnotím kladně. S trénováním 
jsme začali na začátku února. Do dubna jsme chodili 
do haly a potom ven na hřiště.   
  V polovině února jsme odjeli na soustředění do Zelené 
Lhoty. Na soustředění jsme přijeli v sobotu ve 14 hodin. Jako 
první proběhlo prozkoumání a prošmejdění chaty, jelikož tam 
děti byly poprvé 🙂. Poté začalo vybalování. Když už jsme byli 
kompletní a všichni jsme měli vybaleno, tak jsme se oblékli a šli 
na procházku. Venku bylo krásně. Bohužel nebyl žádný sníh, ale 
to nám vynahradilo sluníčko a obloha bez mraků. Když jsme vyšli 
před chatu, tak jsme zjistili, že v místní vesnici oslavují masopust. 
Dětičky byly nadšené, jelikož bylo všude plno masek 🙂. Chvíli 
jsme se zdrželi, a pak jsme vyrazili. Prošli jsme si vesničku Zelená 
Lhota, pak jsme si to namířili k vlakovému nádraží a došli jsme až 
do lesa. Samozřejmě bylo cestou pár zastávek na malé občerstvení. 
V lese jsme nechali, aby si děti chvíli hrály. Poté jsme zamířili zpět 
na chatu. Ušli jsme přibližně 6km. Když jsme přišli na chatu, tak 
si děti hrály a my trenéři jsme mezitím připravovali večeři. Po 
večeři jsme spolu hráli společenské hry (Twister, Člověče, nezlob 
se,...). Po umytí a vyčištění zubů si děti vymyslely pyžamovou 
párty, která je moc bavila 🙂. V noci se jich pár vzbudilo, ale jinak 
vše proběhlo bez větších komplikací. Druhý den jsme po snídani 
šli na místní hřiště, na kterém jsme si zahráli různé hry (mrazík, 
fotbal, střelba na branku, ...). Kolem poledne jsme si dali k obědu 
řízek s bramborem. Poté začaly dětičky uklízet a balit si věci. 
Odjezd z chaty byl naplánován v neděli ve 14 hodin. I těm, co 
se dlouho rozmýšleli, zda na soustředění pojedou, se nakonec 
nechtělo domů. Bylo nás tam celkem 11 (9 dětí a 2 trenéři).  

  Pár dětiček na jaře skončilo, ale několik nových k nám 
zase přišlo. Během března jsme vyrazili na procházku s 
výchovným podtextem - sbírání odpadků. Všichni se předháněli, 
kdo bude mít víc věcí v odpadkovém pytli a všechny to moc 
bavilo. Bohužel odpadkových pytlů bylo naplněno dost.  
  Také jsme absolvovali jeden pláckový turnájek, ve kterém bylo 
vidět vyspělost jiných týmů, ale také velký věkový rozdíl. Kluci se s 
tím popasovali na výbornou a neotrávilo je to. Turnaj se opět hrál 
3 proti 3, 12 minut jeden zápas. Turnájku se zúčastnilo několik 
týmů i z velké dálky (např. Karlovy Vary nebo Beroun).  
  Na konec června byla naplánována dokopná, které se 
zúčastnily skoro všechny dětičky (22). Dokopná proběhla 
v přátelském a veselém duchu, jídla bylo plno, srandy bylo 
plno a břicha byly taky plné 😊. Po zápasech proběhlo 
zhodnocení sezóny, ocenění dětiček a předání drobných



cen. Postupupujícím dětem byl také představen trenér 
mladší přípravky. Budeme jim držet palce 😊. Celkově 
jsme měli 25 dětiček a 9 jich odchází do mladší přípravky.  
  Spolupráce s rodiči funguje na velice dobré úrovni. Po 
podzimu jsme sjednotili koncept tréninků a začali jsme dělat 
věci více v pohybu se zaměřením na celkový pohybový rozvoj s 
přidanými fotbalovými prvky. Teď si dáme všichni letní pauzičku 
a na konci srpna na to opět vlítneme 😊. Tréninky začnou ve 
středu 31.8. v 16:20 na hřišti a až začne být venku zima, tak 
začneme chodit do sportovní haly. Hned v sobotu 3.9. si zabalíme 
věci a pojedeme na Hracholusky na soustředění. Doufáme, 
že nám vyjde počasí a budeme se moci koupat 😊. Opět nás 
čekají pláckové turnájky, kterých bychom se chtěli zúčastnit.  
  Tréninky budou probíhat každou středu a pátek od 16:20 do 
cca 17:30 v Touškově na hřišti, tak přijď i ty. Budeme se na tebe těšit 
– všechny dětičky a trenéři Lukáš, Honza a Ondra. ■	 	
                     Trenéři   Lukáš Hodek, Jan Hirt a Ondřej Sládek
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Předpřípravka soustředění Hracholusky (3.-4.9.2022)

Panu Pavlu Foltýnovi (nar.1973), 
rodákovi z Města Touškova, 
dlouholetému hráči a ještě 
dlouholetějšímu funkcionáři 
TJ Sokol, který je už deset let 
předseda naší TJ a 2 roky člen 
ekonomické komise na PKFS, 
jsme položili několik zvídavých 
otázek.  

Pavle, pověz nám něco z osobního života.
Skoro 50 let už žiju v Městě Touškově, z toho 25 let ženatý s 1 
(slovy jednou) ženou Renátou. V bytovce nám úspěšně odrostly 
dvě děti – Pavel a Adéla. Oba toho času sportovci v TJ.  25 let 
jsem podnikal v oboru dopravní značení a když jsem v roce 2020 
společnost prodal, začal jsem se věnovat trochu nemovitostem, 
trochu chalupám, trochu manželce 😊 a trochu sám sobě – učím se 
italsky, což jsem si vždy přál, ale neměl na to čas.  

A jak k tomu stíháš vést TJ?
Hodně práce zastane syn a administrativě se věnuje manželka, 
takže mám opravdu volnější ruce pro Sokol nebo jiné projekty. 

A jak si v Sokole začínal, hrál si celý život v Touškově nebo sis 
i někam odskočil?
Já začínal už ve čtyřech letech s dámami jako byla paní Roubalová, 
paní Veselá, které nás měly v tělocvičně a učily nás kotouly, stojky 
apod. - prostě se hýbat. V šesti už jsem chodil hrát na škváru 
a pravidelně čistil zadřené kamínky v kolenou. Neskutečná 
byla parta v dorostu kolem Strejčka (Jardy Strejce trenéra), 
kdy jsme dokonce postoupili do kraje. Muži byli spíše za béčko 
a občas za A tým. Asi dva roky jsem oblékal i dres Kozolup, 
kde byla skvělá parta a svoje hostovací dobrodružství jsem 
uzavřel v Doubravě, na kterou nedám dopustit. 

Potom jsi začal bafuňařit?
To už jsem začal, když jsem ještě hrál, za předsedy Ládi Šišky, potom 
za Pepíka Bártíka. Tím, že jsem od roku 95 podnikal, měl jsem 
přehled a přístup k novým technologiím, což tenkrát byl počítač a 
tiskárna 😊, později mobil, ještě později internet. A protože jsem 
je uměl využívat, pomáhal jsem jako člen výboru, od 2000 jako 
místopředseda a od 2012 jako předseda.   

Vím, že máš také trenérskou UEFA licenci A.
To je pravda, od 2004 jsem začal i trénovat, hlavně proto, že

Rozhovor s Pavlem Foltýnem st. do fotbalu vstoupil syn a chtěli jsme v té době rozšířit mládež a 
trochu víc dětí přivést k fotbalu. Docela se nám to podařilo, od 
2005 jsme dokonce začali pravidelně jezdit s žáky na zahraniční 
turnaje, podívali jsem se do Dánska, Rakouska, Německa, Itálie. 
Postupně se nám naplnily všechny věkové kategorie…  

Jaký je rozdíl mezi začátky v devadesátých letech a 
současností?
Já myslím, že to je stejné, postupně přicházely nové technologie, 
ti mladší je vždy lépe zvládali. Já se teď bráním sociálním 
sítím, všem možným skupinám, ale je to naprosto běžné 
a normální. Stejně normální jako bylo odstavení psacího 
stroje a nahrazení ho stolním počítačem. Stejně běžné 
jako že dopisy, které jsme posílaly na svaz, nahradily emaily. 
  Vždycky všechno záleželo na lidech, s kterými jsem dělal 
a já měl to štěstí, že jak na firmě, tak v TJ jsem zažil spoustu 
opravdových srdcařů a dříčů, kteří mě vlastně provázejí dosud. 
Ať se podívám na bývalé předsedy, členy výborů, trenéry, vždyť 
všichni to dělali a dělají s plným nasazením, zadarmo, na 
úkor rodiny. Ale se všemi byla a je skvělá spolupráce. Taky se 
povedlo spousty věcí, jako atletická dráha, umělka na tenisu, 
přístavba kabin, dovést do Touškova Český pohár horských 
kol, mít tu závod Mistrovství světa v koloběhu atd.  

Nemůžu se nezeptat na volby tenhle týden.
Chacha… tak toho jsem se bál. Tak jednoduše – jsem v politice 
od roku 2006, zažil jsem pana Fišera, pana Trcalu, pana Waltra, 
Vilmu Kunešovou a teď Ivetu Zajíčkovou. Vždy to fungovalo tak, 
že jsme si nehráli na pravou nebo levou stranu. Na zasedání jsme 
řešili věcné problémy a po ZM jsme šli společně na pivo. Ale teď 
...? Jedna strana drží druhou pod krkem, zastupitelé se hádají 
a nejvíc trpí město. Člověk nemá chuť v této atmosféře vůbec 
nic dělat. Ale každý den není posvícení…  

A závěrem… 
Přiveďte sami sebe k pohybu, ale přiveďte hlavně vaše děti, vnoučata, 
batolata, ale i puberťáky. S pravidelným pohybem, s pravidelnými 
návyky, s partou, kterou poznají ve sportovním oddílu, budou 
život zvládat jednoduše a hravě… a věřte, že vím, co říkám. 

Pavle, děkuji za rozhovor, přeji ještě hodně sportovních 
a osobních úspěchů a také úspěch ve volbách, vždyť
máme rádi Touškov. ■ 
   Za TJ se ptal

Miroslav Šiml – místopředseda TJ
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ROZPIS: A-tým - I.B.třída, sk. C

M.T. - Plasy SO 20.08.2022 18:00

M.T. - Mýto B SO 27.08.2022 17:30

Zruč B - M.T. SO 03.09.2022 17:00

M.T. - Mladotice SO 10.09.2022 17:00

Chrást - M.T. NE 18.09.2022 16:30

M.T. - Příkosice SO 24.09.2022 16:30

Zbiroh - M.T. SO 01.10.2022 15:00

M.T. - Dýšina SO 08.10.2022 10:00

Volduchy - M.T. SO 15.10.2022 15:30

M.T. - Slovan SO 22.10.2022 15:30

Radnice B - M.T. SO 29.10.2022 14:30

M.T. - Úněšov SO 05.11.2022 14:00

Kozolupy - M.T. SO 12.11.2022 14:00

ROZPIS: B-tým MSM

Druztová - M.T. B SO 20.08.2022 18:00

Smíchov B - M.T. B NE 04.09.2022 17:00

St. Plzenec B - M.T. B PÁ 09.09.2022 17:30

M.T. B - Slovan Plzeň B NE 18.09.2022 16:30

Malesice B - M.T. B NE 25.09.2022 13:00

Roudná B - M.T. B ST 28.09.2022 16:30

M.T. B - Roudná B NE 02.10.2022 16:00

M.T. B - Druztová NE 09.10.2022 16:00

M.T. B - Smíchov B NE 23.10.2022 15:30

M.T. B - Starý Plzenec B NE 30.10.2022 14:30

Slovan Plzeň 
B

- M.T. B NE 06.11.2022 14:00

M.T. B - Malesice B NE 13.11.2022 14:00

ROZPIS: Dorost - KSD, sk. C

Radnice - M.T. NE 04.09.2022 10:00

M.T. - Mladotice NE 11.09.2022 10:00

Kozolupy/Všeruby - M.T. SO 17.09.2022 10:00

M.T. - Plasy NE 25.09.2022 10:00

Kralovice - M.T. NE 02.10.2022 14:00

M.T. - Mýto SO 09.10.2022 10:00

Tlučná - M.T. NE 16.10.2022 14:00

M.T. - Bolevec NE 23.10.2022 10:00

Horní Bříza - M.T. SO 29.10.2022 14:30

M.T. - Zbiroh NE 06.11.2022 10:00

M.T. - Kaznějov NE 13.11.2022 10:00

ROZPIS: Starší žáci - KSŽ, sk. A

M.T./Kozolupy - Třemošná SO 03.09.2022 10:00

M.T./Kozolupy - Kasejovice/ 
Sp. Poříčí

SO 10.09.2022 10:00

Planá - M.T./Kozolupy SO 17.09.2022 10:00

M.T./Kozolupy - Domažlice SO 24.09.2022 10:00

Nepomuk - M.T./Kozolupy SO 01.10.2022 10:00

M.T./Kozolupy - Staňkov/
Holýšov

SO 08.10.2022 10:00

Dobřany/ 
Štěnovice

- M.T./ 
Kozolupy

NE 16.10.2022 10:00

M.T./Kozolupy - Mrákov NE 23.10.2022 10:00

Horní Bříza - M.T./Kozolupy NE 30.10.2022 12:00

Třemošná - M.T./Kozolupy NE 06.11.2022 10:00

Kasejovice/Sp. 
Poříčí

- M.T./Kozolupy SO 12.11.2022 10:00ROZPIS: Mladší žáci - MPMŽ, sk. A

M.T./Kozolupy - Viktoria Ž PO 22.08.2022 16:30

Lhota - M.T./Kozolupy PO 29.08.2022 17:00

Senco Doubr. - M.T./Kozolupy ST 09.09.2022 17:00

M.T./Kozolupy - Prazdroj ST 14.09.2022 16:30

Černice - M.T./Kozolupy PÁ 16.09.2022 16:30

Petřín U11 - M.T./Kozolupy PO 19.09.2022 17:30

M.T./Kozolupy - Smíchov PO 26.09.2022 16:00

Union Plzeň - M.T./Kozolupy PO 03.10.2022 16:00

Chrást - M.T./Kozolupy ČT 06.10.2022 16:00

M.T./Kozolupy - Plzeň Letná PO 10.10.2022 16:00

M.T./Kozolupy - Košutka B PO 24.10.2022 15:30

Rozpis zápasů - podzim 2022

ROZPIS: Stará garda, sk. B

Všeruby - M.T. PÁ 02.09.2022 18:00

Kozolupy - M.T PÁ 09.09.2022 18:00

Kaznějov - M.T PÁ 23.09.2022 18:00

M.T - Nýřany PÁ 30.09.2022 18:00

Okresní přeboř mladších žáků

Třemošná - Kozolupy/M.T SO 03.09.2022 10:00

Kozolupy/M.T - Plasy ST 07.09.2022 17:00

Kozolupy/M.T - Mladotice SO 10.09.2022 10:00

Kozolupy/M.T - Zbůch ST 14.09.2022 17:00

Horní Bříza - Kozolupy/M.T SO 17.09.2022 10:00

Kozolupy/M.T - Žihle SO 24.09.2022 10:00

Kralovice - Kozolupy/M.T NE 02.10.2022 9:15

Všeruby - Kozolupy/M.T SO 15.10.2022 10:00

Kozolupy/M.T - Tlučná SO 22.10.2022 10:00

Trnová - Kozolupy/M.T SO 29.10.2022 10:00

Kozolupy/M.T - Líně SO 05.11.2022 10:00

Nýřany Kozolupy/M.T NE 13.11.2022 10:00

Výsledky a hodnocení zápasů 
najdete na www.sokoltouskov.cz
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Starší přípravka - MPSP, 5+1 

Viktoria U10 - Turnaj 3 zápasy ST 07.09.2022 17:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy ČT 15.09.2022 16:30

Litice - Turnaj 3 zápasy ÚT 20.09.2022 16:30

Chotíkov - Turnaj 3 zápasy ÚT 27.09.2022 16:30

Viktoria Ž11 - Turnaj 3 zápasy ČT 06.10.2022 17:30

Černice - Turnaj 3 zápasy ÚT 18.10.2022 16:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy ČT 27.10.2022 16:30

Mladší přípravka - MPMP, 4+1 

Dýšina - Turnaj 3 zápasy ST 07.09.2022 16:30

VS Plzeň - Turnaj 3 zápasy ÚT 13.09.2022 16:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy PO 19.09.2022 16:30

Smíchov - Turnaj 3 zápasy PÁ 30.09.2022 16:30

Lhota - Turnaj 3 zápasy ČT 06.10.2022 16:30

Zruč U9 - Turnaj 3 zápasy PÁ 14.10.2022 16:30

Touškov - Turnaj 3 zápasy PO 17.10.2022 16:30

Chrást - Turnaj 3 zápasy PO 24.10.2022 16:30

Víťa Shapacinki (2008) přišel do 
našeho klubu v dubnu po začátku války 
na Ukrajině. A protože to je mladý, 
výborný a rozdílový hráč, poprosili 
jsme ho o rozhovor.  
  
Víťo, představ se nám krátce.
Jmenuji se Vitali, přišli jsme z asi 
šedesátitisícového města Prekarpatie. 
Když začala válka, šli jsme s maminkou a 
sestřenicí Boženou do Čech, do Touškova. 
Bydlíme v Újezdě nade Mží a maminka 
pracuje v kuchyni ve školce. Já i sestřenice 
chodíme do osmé třídy v Touškově. 
Tatínek zůstal doma a brácha Žeňa (21 
let) šel bojovat na frontu.  

A kde jsi hrál?
Hrál jsem druhou žákovskou ligu v klubu 
Prekarpatie, tam jsem začínal už v sedmi 
letech. Bylo nás asi třicet v ročníku a 
já hraju stopera. Tréninky jsme měli 

podobně jako tady, zápasy a turnaje 
o sobotách a nedělích. Prekarpatie 
hraje i druhou ligu v dospělých. 

Komu fandíš?
Viktorce, dnes se budu dívat na Viktorku 
na Barceloně. Chtěl bych ve Viktorce i 
hrát.    

A tvůj fotbalový vzor?
Cristiano Ronaldo.  

A co škola?
Pěkný, mám tu hodně kamarádů, těch 
mám hodně i na fotbale.   
    
A co naše holky?
Nevím … 

Vaří mamina dobře?
Jo, jídlo je tu podobné jako na Ukrajině, 
jen tam je hodně populární boršč.

Rozhovor s Vitali Shapacinkim 

Víťo, díky za rozhovor. Přejeme ti hodně 
úspěchů ve škole i ve fotbale a hlavně klid a mír 
doma.     
     Za TJ se ptal Pavel Foltýn – předseda TJ

„Začátkem dubna jsem odstartovala závodní sezónu na 
Českém poháru v Brně, pokračovala dvěma světovými 
poháry, kde jsem se umístila mezi top dvacítkou nejlepších 
závodnic. Následoval oblíbený závod v Městě Touškově 
a další závodní klání se světovou špičkou. Na základě 
svých výsledku jsem se nominovala na Mistroství Evropy, 
které se konalo poslední červnový víkend v Portugalsku. 
Z ME jsem si odvezla pěkné 13.místo a motivaci do 
další práce před domácím mistrostvím republiky. Před 
MČR jsem kvalitně potrénovala v šumavských kopcích 
a vyplatilo se. Obhájila jsem titul Mistryně ČR do 23 
let a zároveň si dojela pro 2.místo v elitní kategorii 
žen. Po domácím mistráku mě čekal poslední závod 
Českého poháru na kopcovité trati v Harrachově, 
kde jsem si vítězstvím pojistila i zlato v celkovém 
pořadí ČP. Nyní jsem v přípravě na poslední cíl letošní 
sezóny, a to Mistroství světa v Les Gets (Francie).“  
A ZA REDAKCI DOPLŇUJEME SKVĚLOU 
ZPRÁVU:  Adélka si na Mistrovství světa dojela v ženách 
do 23 let pro skvělé 11. místo! Gratulujeme. ■	

Sledujeme naše odchovankyně. Napsala nám Adéla Holubová
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Dění v touškovském BIKE CLUBU
Cyklistická sezóna roku 2022 se pomalu blíží k cíli, ale pojďme 
se na ni podívat hezky od začátku. Prvním závodem, kam se naši 
závoďáci vydali v letošní sezóně, byl Pražský pohár Motol 20. 
března. Pro všechny to byl první test výkonnosti s konkurencí po 
náročné zimní přípravě. Ve skvělém světle se ukázala Nela Vítková, 
která brala stříbrnou medaili. Adéla Foltýnová absolvovala první 
dva závody v zahraničí – rakouský a italský pohár, kde posbírala 
důležité UCI body.
  První dubnový víkend se rozjela i nejvyšší česká soutěž, 
a to Český pohár v Brně 2.-3.4. Českého poháru se pravidelně 
zúčastňovali naši členi: Adéla Foltýnová, Honza Košťálek, Sára 
Vítková, Nela Vítková, Andrea Brabcová, Linda a Laura Zemanovi, 
Ester Klugová, Julie Vítková, Vilém Klug. Na městském okruhu 
v Brně přivítala bajkery zima a sněžné poprašky, ale poradili si s 
podmínkami na výbornou. Julie si přivezla z Brna první letošní 
vítězství. V první půlce dubna se rozjely i regionální soutěže u 
nás – PAL cup, Talent cup, MTB biatlon. Prvním závodem MTB 
biatlonu byla časovka u Dolanského mostu. Prvním závodem 
Plzeňské ligy horských kol a Talent cupu byla časovka v Ejpovicích 
a hned druhá zastávka se konala na naší touškovské trati 17.4. jako 
generálka před Českým pohárem následující víkend. Z PAL cupu 
jsme si odvezli kompletní sbírku medailí Julie Vítková 1.místo, 
Adam Nevosad 3.místo, Adéla Foltýnová 2.místo) a další krásné 
výsledky. Menšího závodu v Touškově se zúčastnilo rekordních 
380 závodníků a všichni byli natěšeni na ČP. Závod v touškovské 
rokli se uvedl opět ve skvělém světle, trasou se prohnalo přes 700 
závodníků nejen českých, ale i zahraničních. V elitních kategoriích 
vyhrála pravidelná medailistka světových pohárů, Nizozemka 
Anne Terpstra, a mužský závod opanoval týmový kolega Ondřeje 
Cinka, Polák Bartlomiej Wawak. My jsme se s konkurencí prali 
statečně a bonusem byla další výhra Julie v kategorii holky 7-8.
  V květnu se Adéla Foltýnová zúčastnila třech Světových 
pohárů – v Haimingu, v Albstadtu a v Novém Městě na Moravě, 
kde nasbírala velké množství zkušeností z největších závodů 
na světě. Nejlépe zajela v Haimingu, kde byla 19. Mezitím se v 
Rakovníku a v Domažlicích konal třetí a čtvrtý závod PALu, na 
kterých naši závoďáci opět zářili a přivezli 6 medailí zásluhou Julie, 
Adama a Sáry. 
  MČR v enduru v Sušici se zúčastnili Šimon Brabec, Fanda 
Košťálek a Petr Zeman, který se stal mistrem České republiky 

a Fanda dojel na 10.místě. Naši nejmladší si zajeli 14. května 
plzeňský Aimtec, Terezka Cviklová a Adam Nevosad vyhráli a 
Adélka Hauerová byla druhá. Šumavský Zadov hostil 21.-22. 
května třetí závod Českého poháru. Na trati, kterou naši dobře 
znají, odvedli svá maxima a Julie Vítková znovu ukázala, že je v 
letošní sezóně neporazitelná.
  První červnový víkend jsme zavítali do lyžařského areálu 

v Bedřichově na další díl Českého poháru, naše nejmladší 
nezklamala ani po čtvrté a zvítězila stylem start-cíl, Adéla Foltýnová 
si v juniorském závodě také nevedla špatně, když obsadila 5.místo. 
Týden po ČP se celý náš tým sjel na 14. června do Klatov, které 
hostily Mistrovství Plzeňského kraje. V Klatovech jsme získali 
2 tituly mistrů Plzeňského kraje díky Julii Vítkové, Adamu 

Nevosadovi, vicemistryní se stala Sára Vítková a na Andrejku 
Brabcovou a Honzu Košťálka zbyly nepopulární brambory, ale 
obrovským úspěchem je, že všichni závodníci se vešli do Top10! 
Další dva víkendy se jela Plzeňská liga horských kol v Přešticích a 
v Újezdu u Svatého kříže a ze dvou závodů jsme si odvezli 7 medailí 
(2x Julie, Sára, Adam, 1x Honza), což je krásná bilance. 18. června 
se Petr a Šimon zúčastnili České enduro série na Klínovci, Petr 
potvrdil roli spolufavorita a skončil na druhém místě.
  Začátkem prázdnin nebyly naplánované žádné bajkové 
závody, a tak závodníci mohli využít čas k dopilování nedostatků 
před Mistrovstvím republiky ve Stupně. Jen Adéla Foltýnová a 
Petr Zeman se zúčastnili enduro závodu české nejvyšší soutěže na 
Zadově. Petr vyhrál a Adéla skončila třetí. 
  Stupno přivítalo celý bajkový český svět o víkendu 22.-23.7. 
V pátek byly na programu mistrovské štafety. My jsme postavili 
žákovskou štafetu ve složení Ester Klugová, Honza Košťálek, Sára 
Vítková a s hostujícím Dominikem Makovcem z Jaroslav Kulhavý 
cycling týmu, štafeta vybojovala výborné 9.místo z 36 startujících 
žákovských štafet. Na sobotu a neděli byly připravené klasické 
XCO závody. Julie se stala mistryní republiky a předvedla opět svoji 
suverenitu a ostatní závodníci ukázali kvalitními výsledky znalost 
stupenské tratě. Třešničkou na dortu sobotního večera byl Beer 
ride závod, který absolvovali tatínci závodníků. Speciální závod 
byl vypsán na 25 minut, dospělí v maskách ho museli absolvovat 
na starém kole, třeba skládačce. Závodilo se na krátkém okruhu v 
areálu a při průjezdu každým kolem musel každý vypít 2 deci piva. 
Byli jsme rádi, že našich sedm trpaslíků a Sněhurka vůbec dorazili 
do cíle. Petr se o stejném víkendu nacházel v Koutech, kde získal 
stříbro v dalším závodu České enduro série.
  Dva týdny po Stupně se sešli čeští bajkeři na posledním 
Českém poháru v Harrachově. Bonusem byl závod v shorttracku, 
který se jel jako MČR v pátek. Tento závod absolvovala Adéla 
Foltýnová, Honza Košťálek, Andrea Brabcová a Ester Klugová. 
Víkend patřil klasickému XCO. Naprosto skvělou sezónu završila 
Julie Vítková, která zůstala i po šesté neporažena. Mladší závodníci 
byli o stejném víkendu v Blovicích v sobotu na Talent cupu, kde 
Linda, Laura, Terezka, Adam získali medaile a v neděli se zde jelo 
Mistrovství Plzeňského MTB biatlonu. Adam a Terezka se stali 
Mistry našeho kraje!
  A jak už jsem hned na začátku říkala, sezóna se blíží ke 
konci… naše bajkery čekají finálové závod PALu, Talent cupu a 
MTB biatlonu v září. V říjnu všichni zaparkují na dva týdny své 
stroje do garáží a poctivě si odpočinou a od listopadu se rozběhne 
opět příprava na novou sezónu, tak brzy na viděnou! ■	

Renáta Foltýnová
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Snímky z Českého poháru horských kol v Městě Touškově, který TJ Sokol pořádal 23. a 24. dubna 2022                    foto: Pavel Křikava

Klopená sekce 10G PRO na naší tratiPrůjezd závodníků v třešňovce

Ondřej Cink při přejezdu RockPoint Garden Cílová rovinka závodu v Městě Touškově

Vilém Klug a poslední vteřiny před startem Andrea Brabcová při stoupání nad touškovskou rokli 

Jan Košťálek při nedělním deštivém závoděEster Klugová při průjezdu zabahněnou roklí
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Volejbalové okénko
V době, kdy čtete v pořadí sedmé vydání 
Sporťáku, volejbalová sezóna 2022/2023 se 
již rozběhla na plné obrátky a má za sebou 
první zápasy. I letos pokračujeme s týmem 
přípravky a s týmem žákyň, se smíšeným 
týmem dospělých A a B, společným týmem 
kadetek, juniorek a U-22 s partnerským 
klubem ve Vejprnicích a nově i s týmem žen 
za TJ Sokol Město Touškov. Přípravka se 
účastní turnajů krajského kola v barevném 
mini-volejbalu, žákyně se účastní 
nemistrovské soutěže v Rokycanech 
formou turnajů pod názvem a označením 
Krajský pohár žactva P-U16Z-P, družstvo 
smíšenek A bude i nadále reprezentovat 
v I. AVL (Amatérské volejbalové lize 
Plzeňského kraje) a turnajově v rámci 
Okresního přeboru Plzeň-sever, tým 
smíšenek B je připraven pořádat losované 
turnaje pro všechny volejbalové nadšence 
a nakonec tým žen je přihlášen do Krajské 
soutěže pod označením P-Z-II a turnajově 
do Okresního přeboru žen Plzeň- sever. I 
nadále trvá spojený projekt družstva Plzeň-
sever s družstvem kadetek, juniorek a U-22 
ve Vejprnicích, kde se bude po reorganizaci 
po covidu hrát II. liga a Krajská soutěž. 
Jakých úspěchů či neúspěchů jsme v minulé 
sezóně dosáhli, se dočtete v příspěvcích u 
jednotlivých týmů.  
  Náš volejbalový oddíl čítá celkem 60 
členů, z toho plně aktivních je 8 hráček 
přípravky, 16 hráček žákyň, ze smíšenek 
16 hráček a hráčů a z týmu žen prozatím 13 
hráček (v jednání další 2 hráčky). Zřetelným 
nedostatkem je nízký počet hráček v 
přípravce, dlouhodobě se nám nedaří 
přitáhnout více dětí. Dostatečný počet 
dětí v přípravce je základním kamenem 
pro další existenci oddílu a postupný 
výkonnostní růst hráček. Tým žákyň má 

na rozdíl od přípravky početně 
velmi pěknou základnu, ovšem 
přechodem hl. trenérky Michaely 
Hejkalové do týmu žen, nám zůstala 
neobsazená pozice, kterou se již delší dobu 
snažíme obsadit, prozatím neúspěšně. 
Není moc těch, kteří by pohodlí domova 
vyměnili za činnost, která má smysl a 
přináší starost, ale i radost.  

  Před dvěma roky, na schůzi valné 
hromady TJ Sokol Město Touškov, byl 
mimo jiné stanoven i cíl pro založení týmu 
žen, zejména pro děvčata, která se po 
ukončení soutěží ve Vejprnicích vrací do 
mateřského klubu. Povedlo se, tým tvoří 
ženy široké věkové škály, od zkušených 

hráček až po juniorky, které upřednostnily 
nižší soutěže z důvodu náročné školní 
přípravy na své budoucí povolání. 
Popřejme novému týmu šťastné volejbalové 
vykročení a mnoho pěkných zážitků 
plných radosti a dobré nálady.  
  Stanovený požadavek Českého 
volejbalového svazu na klubového 
rozhodčího se nám rovněž povedlo 
vyřešit. Jirka Bergr nastoupil do kurzu 
a již v této sezóně bude po absolvování 
sbírat zkušenosti a řídit volejbalové 
zápasy. Držme mu palce. 
  Společný projekt s partnerským 
klubem TJ Sokol Vejprnice pod společným 
týmovým názvem Plzeň sever pokračuje i 
nadále, neboť se ukázalo, že o naše hráčky 
je ve Vejprnicích dobře postaráno, zázemí 
a servis je na velmi dobré úrovni a holky 

mají i nadále možnost poměřit své 
schopnosti a síly na ligové úrovni. 
Pokus na konci loňské sezóny 
o udržení se v I. lize se bohužel 

nezdařil.  V soutěži po vítězství proti týmům 
z Ústí nad Labem a Sokolova v kategorii 
kadetek ale skončily na pěkném třetím 
místě a tím se zařadily do nově vzniklé II. 
ligy. V letošním roce je kromě kadetek U-18 

čeká i hra za tým juniorek U-20 a tým U-22. 
Poměří síly s týmy z K. Varů, z Nymburku, z 
Prahy, Kladna, Jirkova, Teplic a taky z Plzně. 
Příprava na sezónu proběhla tentokrát v 
Železné Rudě v hotelu Ostrý. K dispozici 
měla děvčata místní školní tělocvičnu. 
Důležitá informace pro rodiče dětí, které 
přestoupily do Vejprnic, je, že příspěvky i 
nadále hradí mateřskému oddílu ve Městě 
Touškově a ve Vejprnicích uhradí jen rozdíl 

do výše stanovené tamním oddílem.  
    Letos se uskuteční další, v pořadí 
druhý nábor, již tradiční, několikaletá 
akce našeho oddílu s cílem přilákat děti 
ke kolektivním, ale i k individuálním 
pohybovým aktivitám. Nábor se uskuteční 
dne 14.9.2022 se začátkem kolem deváté 
hodiny a máme jako vždy pro děti i milé 
překvapení v podobě dárků. Srdečně 
zveme děti se zájmem o pohyb. Náš 
volejbalový koutek povedou trenérky Ivana 
Trnková a Kim Wabneggerová. ■ 
 

Ján Boháč
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PŘÍPRAVKA 

Jarní sezona se děvčatům z přípravky velice vydařila. 
Účastnila se úspěšně volejbalových turnajů v 
mini-volejbalu, ve kterých se jim velmi dařilo. 
Starší děvčata si z turnajů odvezla 5. místo, což v 
konkurenci takových týmů jako je Lokomotiva Plzeň 
nebo Rokycany je velice slušný výsledek a mladší 
děvčata na svém posledním turnaji ve Šťáhlavech 
vybojovala dokonce krásné 2. místo. 
  Koncem sezóny se nám tým rozrostl o několik 
nových dívek, které skvěle zapadly mezi ostatní a 
doplnily trochu prořídlé řady, které nám vznikly po 
dlouhé covidové odmlce. I v letošním roce se chystáme 
na turnaj mini-volejbalu, kde budeme pevně věřit, že 
se nám podaří zopakovat nebo ještě vylepšit výsledky 
z loňské sezony. Do týmu žákyň přestoupily hráčky 
Viktorie Krausová, Madlen Machová, Kateřina 
Zborníková a Nikol Prokopová. Přejme jim rychlou 
adaptaci a posun k lepším výkonům. ■ 
 

Michaela Nováková 
Kim Wabnnegerová

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE:  
 
►	Neděle 16. 10. 2022  SK 15.ZŠ v Plzni
►	Sobota 17. 12. 2022 TJ Lokomotiva Plzeň
►	Sobota   21.  1. 2023 SK Volejbal Klatovy
►	Sobota    18. 2. 2023 VK Rokycany
►	Sobota       1. 4. 2023  SK Šťáhlavy

ŽÁKYNĚ 

Družstvo žákyň během poslední části sezóny 2022 čekaly 
ještě dva turnajové dny. Jeden z nich se uskutečnil 12. března 
a i přesto, že měly dívky oslabenou sestavu z důvodu mnoha 
onemocnění, čtyři z pěti zápasů remizovaly 1:1. Velice úspěšným 
pro ně byl poslední turnaj Krajského přeboru - 9. dubna. 
Čtyři zápasy tento den zvládly vyhrát a tím pádem v tabulce B 
skončily na prvním místě. Na tomto turnaji se volily (rozhodnutí 
bylo na všech trenérech) dvě nejužitečnější hráčky turnajů ze 
všech týmů. Tento velký úspěch se podařil hráčce z našeho 
týmu Valentýně Vlčkové. Díky jejím konstantním výkonům a 
častým bodovým ziskům byla jednou z oceněných hráček. 
  Letošní Krajský přebor žákyně skončily na devátém 
místě z 11 týmů, bohužel i vinou neúčasti na jednom turnaji, 
ze kterého si tedy nepřivezly ani bod.  

  Sezóna byla jako 
každoročně zakončena 
turnajem žákyň a jejich 
rodičů. Sešlo se celkem 
13 dvojic, které byly 
rozřazeny do dvou skupin, 
kde si zahrál každý s 
každým. Po dohrání si 
ještě zahrály žákyně proti 
rodičům. O občerstvení 
se postarali rodiče a 
celý turnaj se i díky 
počasí velice vydařil. ►
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  Jako každý rok, bohužel i letos odchází 5 žákyň do 
družstva kadetek za Plzeň-sever. Na tomto turnaji jsme 
se s nimi rozloučili a pro další volejbalové zážitky jsme 
jim předali dresy s jejich čísly a jmény. ■	  
 

Petr Kašpar, Michaela Hejkalová

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE ŽÁKYNĚ: 
►	Sobota 22. 10. 2022, 9:00  VK Rokycany
►	Sobota 12. 11. 2022, 9:00  VK Rokycany
►	Sobota 10. 12. 2022, 9:00  VK Rokycany
►	Sobota 21. 1. 2023, 9:00   VK Rokycany
►	Sobota 25. 2. 2023, 9:00  VK Rokycany

ŽENY 
Roky ubíhají a naše zakládající členky touškovského volejbalu 
dospěly do doby, kdy už nemůžou hrát za přípravku, žákyně či 
kadetky. A to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodly založit v 
Touškově opět oddíl ženského volejbalu. Spolu s hráčky ze smíšenek 
jsme daly dohromady tým, který doufáme opět založí tradici ženského 
volejbalu v Touškově, a holky, které náš oddíl vychová, se budou moci 
i nadále zapojovat do volejbalu. Náš tým aktuálně čítá 14 žen, včetně 
již tří holek, které prošly v Touškově všemi kategoriemi. Na pomoc 
nám přišly i některé holky z Plzně. Bohužel na sehrání týmu nebude 
moc času, protože již od září nám začínají zápasy. Rozhodly jsme se 
trénovat 1x týdně v tělocvičně Městě Touškov a nebráníme se novým 
zkušeným posilám do našeho týmu. Pro tento ročník jsme přihlásily 
Krajský přebor žen II. třídy a Okresní přebor Plzeň-sever. ■ 
 

Michaela Hejkalová

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE ŽEN

5. 9. 2022, 17:30 Letná B - Město Touškov

12. 9. 2022, 17:30 Letná B - Město Touškov

10. 9. 2022, 10:00 Město Touškov - Rokycany B

10. 9. 2022, 14:00 Město Touškov - Rokycany B

17. 9. 2022, 10:00 Vodní stavby - Město Touškov

17. 9. 2022, 14:00 Vodní stavby - Město Touškov

24. 9. 2022, 10:00 Stod - Město Touškov

24. 9. 2022, 14:00 Stod - Město Touškov

1. 10. 2022, 10:00 Město Touškov - Bezděkov

1. 10. 2022, 14:00 Město Touškov - Bezděkov

22. 10. 2022, 10:00 Košutka - Město Touškov

22. 10. 2022, 14:00 Košutka - Město Touškov

29. 4. 2023, 10:00 Město Touškov - Vejprnice

29. 4. 2023, 14:00 Město Touškov - Vejprnice

6. 5. 2023, 10:00 Město Touškov - Letná B

6. 5. 2023, 14:00 Město Touškov - Letná B

13. 5. 2023, 10:00 Rokycany B - Město Touškov

13. 5. 2023, 14:00 Rokycany B - Město Touškov

20. 5. 2023, 10:00 Město Touškov - Vodní stavby

20. 5. 2023, 14:00 Město Touškov - Vodní stavby

27. 5. 2023, 10:00 Město Touškov - Stod

27. 5. 2023, 14:00 Město Touškov - Stod

3. 6. 2023, 10:00 Bezděkov - Město Touškov

3. 6. 2023, 14:00 Bezděkov - Město Touškov

10. 6. 2023, 10:00 Město Touškov - Košutka

10. 6. 2023, 14:00 Město Touškov - Košutka

17. 6. 2023, 10:00 Vejprnice - Město Touškov

17. 6. 2023, 14:00 Vejprnice - Město Touškov
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A TÝM SMÍŠENEK 
Smíšenky „A“ během letních měsíců nezahálí a navštěvují 
řadu turnajů po Plzeňském kraji. Jako každý rok, tak i letos, 
jsme navštívili turnaj na Valše, kde jsme po velice vyrovnaných 
zápasech skončili na 4. místě z 10 týmů. Velice příjemný turnaj 
pro nás byl červencový turnaj ve Vřeskovicích, kde nám bylo 
potěšením porovnat se s hráčem extraligového týmu z Kladna. Na 
tomto turnaji jsme skončili na druhém místě z devíti týmů. 
  Takovou již naší „tradicí“ je pořádání srpnového turnaje 
„Touškovská 12“, který se uskutečnil v sobotu 6.8.2022 pod 
patronací smíšenek „A“. Turnaje se letošní rok zúčastnilo 7 
družstev, z toho dvě družstva složili naši členové. Na turnaji si 
zahrál každý tým s každým, a to určilo konečné pořadí. Tzv. hattrick 
se podařil týmu Zegoni, který turnaj vyhrál již potřetí v řadě. Oběma 
našim družstvům se po celý turnaj dařilo a obsadily krásné 2. a 4. 
místo. Naše družstva byla ve složení: T. Fořtová, L. Kašparová, 
T. Jindáček, V. Košař, M. Košař a J. Vašíček družstvo Pašeráci - 
4.místo a družstvo Dvanáctka ve složení: I. Trnková, V. Telínová, L. 
Holíková, M. Votřel, J. Horáček, R. Leták konečné 2.místo.  
  Pro podzimní část přihlásil náš tým amatérskou volejbalovou 
ligu - 1.ligu, kterou hrajeme už šestým rokem. ■ 

Michaela
Hejkalová

B TÝM SMÍŠENEK 
Tréninky smíšenek „B“ probíhají celoročně každé pondělí. V zimě v 
hale, přes léto na antukovém hřišti Sokola Města Touškov, kde se také 
28.5.2022 konal každoroční losovaný turnaj. 15 hráčů se rozdělilo 
do třech týmů, které se navzájem utkaly v těžkých zápasech. Cílem 
všech bylo nezranit se a zažít hodně zábavy. Meta byla splněná. A to 
byl důvod k večernímu posezení v místní hospůdce na hřišti. 
  Nově jsme se zúčastnili Stodského Mix turnaje. Celkem 
soutěžilo 6 družstev. S výsledkem jsme nebyli spokojeni 
(6.místo). Rádi bychom si příští rok opět tento turnaj zopakovali s 
lepším umístěním.    
  V pátek 24.6.2022 proběhlo zakončení a zhodnocení sezóny 
u jednoho z členů našeho týmu, který nám poskytl zázemí pro 
velice zábavné volejbalové klání a poté jsme si užili večerní 
posezení při opékání špekáčků. I při tomto setkání byla ► 

dosažená meta – pohoda, spokojenost a dobrá nálada.  
  Dne 17.9.2022 je naplánován další Losovaný turnaj, 
opět v domácím prostředí.  ■	 	 	  

Ivana Trnková, Naděžda Linhartová
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dosažená meta – pohoda, spokojenost a dobrá nálada.  
  Dne 17.9.2022 je naplánován další losovaný turnaj, 
opět v domácím prostředí.  ■	 	 	  

Ivana Trnková, Naděžda Linhartová

Šachový oddíl TJ 
Vážení sportovní přátelé, v letošním roce jsme založili šachový 
oddíl a šachový kroužek. Do kroužku chodí pravidelně 7 – 9 dětí 
od 5 do 14 let. Mladí šachisté se naučili a stále učí základy strategie, 
jak dát mat různými figurkami, řešili různé úlohy, šachovou etiku 
a etiketu. Naším cílem je připravit hráče na turnaje, kterých je 
přes rok velký počet a jsou vyvrcholením naší přípravy. Turnajů je 
přes rok velké množství a každý má šanci uhrát pěkný výsledek. 
Příkladem je Adam Hruška, který v létě absolvoval svůj první 
turnaj. Adámek uhrál krásné 3 body ze sedmi partií, potkal soupeře 
starší, šachově vyspělejší, ale nezalekl se a bojoval. V době, kdy píši 
tento článek se již Adámek připravuje 
na další turnaj. Moc se těším, až se po 
prázdninách připojí další a budeme 
objíždět různé turnaje, poznávat nové 
tváře a místa.
  Dalším cílem v tomto a příštím 
roce je sestavit družstvo (případně dvě), 
zúčastnit se přeboru škol a postoupit co 
nejdále. Do budoucna, až budou žáci 
lépe připraveni, mohou změřit síly s 
dospělými v okresním přeboru. Kroužek 
nemá naplněnou kapacitu, takže dále 
přijímáme nové naděje. Na kroužku rádi 
uvidíme i starší více či méně zkušené 
hráče, kteří nemají kde hrát a chtějí si 
prověřit své dovednosti nebo prověřit 
dovednosti trenérů a žáčků.
  Dalším cílem do budoucna je 
založit družstvo dospělých a přihlásit 
se do okresního přeboru. Pokud toto 

čtete a chcete pravidelně zápolit na 64 políčkách, neváhejte nás 
kontaktovat, rádi Vás uvidíme.
  V předvánočním období, v sobotu 17. prosince uspořádá TJ 
turnaj v bleskovém šachu pro úplné amatéry a milovníky šachu, 
přihlásit se může každý, informace zveřejníme co nejdříve na 
stránkách a Facebooku TJ Sokol, stejně tak tam naleznete, kdy 
bude startovat kroužek po letních prázdninách.
Všem čtenářům přeji klidný začátek školního roku a mnoho 
sportovních úspěchů. ■

Trenéři Jiří Zemen a Zbyněk Zítka

TURNAJ V BLESKOVÉM ŠACHU
pro děti i dospělé
zkušené i amatéry

17. prosince 2022, v kolibě
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Badminton: ze života oddílu
STALO SE... 
Konec sezóny byl v našem oddíle ve znamení dvou událostí 
– závěrečného turnaje a rozloučení s rodiči. Turnaj se 
uskutečnil 25/5/2022 a oproti tomu podzimnímu nebyl stižen 
žádnou epidemií, takže se ho mohli zúčastnit všichni nasazení. 
Výsledkem bylo větší zapálení pro hru, lepší technika, především při 
podání, i pokročilejší znalost pravidel a taktiky. Stejný však zůstal 
celkový vítěz, kterým se opět stala Nela Strakošová, jenž ve finále 
po lítém boji na 3 sety porazila Petra Fišera. Pomyslnou bronzovou 
placku vybojovala Verča Flídrová, která porazila Patrika Mattu. 
  Jako tradičně i letos jsme se chtěli se sezónou rozloučit 

při opékání u rybníka. Bohužel vrtochy počasí nás přiměly akci 
přesunout do bezpečnějšího prostředí touškovského hřiště, 
kde bychom případně lépe odolávali dešti. Ten se pochopitelně 
nakonec jen o pár kilometrů nedostavil, a tak jsme mohli celou 

akci uskutečnit na tamějším venkovním posezení. 
Opékání buřtů nebylo logisticky možné, ale vedoucí 

oddílu pohotově zajistil stroj na výrobu hot-dogů, takže 
občerstvení bylo zajištěno, jak pro děti a trenéry, tak hlavně i pro 
početnou skupinu rodičů, kteří také přišli říci sbohem letošní 
sezóně. Opět to nebyla sezóna snadná, protože již třetí rok po sobě 
se jí pokusila ohrozit pandemie koronaviru, ale můžeme směle 
prohlásit, že na nás si nepřišla, protože ani jeden trénink nebyl 
zrušen z důvodu covidu. Počty dětí i trenérů samozřejmě kolísaly, 
především v zimních měsících to byla opravdu výzva, ale nakonec 
se vždycky našel způsob, jak trénink či turnaj pro zdravé děti 
uskutečnit. 

CHYSTÁ SE... 
Nová sezóna 
začíná sice až 
prvním tréninkem 
14/9/2022, ale 
již o měsíc dříve 
proběhlo v areálu 
m a l e s i c k é h o 
koupaliště zasedání 
realizačního týmu 
oddílu Rakeťáků. 
Kromě termínu 
prvního tréninku, 
jehož součástí 
bude i nábor 
nových členů, 
bylo dohodnuto, 
že 5/10/2022 
proběhne úvodní 
rozřazovací turnaj 
n á s l e d o v a n ý 
m i k u l á š s k ý m 
turnajem 30/11/2022. Vánoční sportování s rodiči 
bychom chtěli uspořádat 21/12/2022 a již 7. ročník 
turnaje dospělých byl stanoven na 14/1/2023. ■ 

Za Rakeťáky Standa Novák 

Výsledky tenisových turnajů
Tenisový víkend číslo jedna 7. a 8.5.2022
Po zkušenostech z posledních let, kdy nám neskutečně přálo 
počasí, jsme se rozhodli pro menší změnu. Dva turnaje za víkend 
ulehčily nejen nám pořadatelům, ale samozřejmě i hráčům 
v plánování volného času. Sobotní mužský turnaj dvojic tentokrát 
v devíti párech jsme odehráli systémem každý s každým. 36 
jednosetových zápasů v nádherném počasí prověřilo u většiny 
hráčů kvalitu fyzičky. Turnaje trochu začínají připomínat 
seniorské exhibiční soutěže 😊 Nových hráčů je málo a jsme rádi za 
každé nové tváře, které začínají přijíždět okolí.  
      	
Pořadí podle počtu vítězství:
1. Sazeček – Vít 8
2. Hlaváček – Weisskopf 7
3. Kryč – Ruml 6
4. Maška - Zítka 5

5. Fišer – Otto 4
6. Honz – Vrba 3
7. Hirth – Kadlec 2
8. Němec – Sedlák 1
9. Racek – Veličkov 0
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V neděli se na dámskou čtyřhru přihlásilo 8 dvojic. I tady už 
pomalu přibývají dámy z Plzně a okolí, které trochu promíchávají 
stupně vítězek. Počasí opět bez deště, jen odpoledne nám to trochu 
kazil vítr, ale ani to nás neodradilo. Zápasy každá dvojice s každou, 
tedy 28 v základní skupině, a protože ženy mají zatím dosti sil 😊, 
utkaly se ještě v bojích nadstavbové části a odehrály ještě další 4 
zápasy. Sety se jako při mužské čtyřhře hrály zkráceně do 5, bez 
výhod. Pouze finále se odehrálo jako klasický set. ■
 
Výsledné pořadí
1. místo Gütterová Iveta – Machová Renata 
2. místo Rumlová Gábina – Straková Valina
3. místo Gombitová Michaela – Kubištová Renáta 

TŘETÍ TURNAJ SEZÓNY 21.5.2022
Tentokrát došlo na oblíbený turnaj smíšených dvojic „O putovní 
tenisák“, již osmý v pořadí. I přesto, že se přihlásilo 17 dvojic, 
museli jsme ze zkušeností z předchozích let zaregistrovat pouze 15 
párů. Bohužel naše 2 kurty by nám na jednodenní turnaj nevystačily 
😊 Finále totiž končilo až po půl sedmé 😊 Dvojice se rozlosovaly do 
3 skupin, z nichž 8 nejlepších postoupilo do čtvrtfinále.

Do bojů o poháry se probojovaly dvojice
O třetí místo : Rumlovi K+D x Vicari, Weisskopf 3:5
O první místo: Kleinová, Sušánka x Gombitová, Zajac 6:0

Jan Sušánka tedy završil vítězný hattrick s novou spoluhráčkou 
Petrou Kleinovou. 
Gratulujeme všem vítězům, ale i těm, kteří se neumístili. Byl to s 

vámi krásný sportovní den, kterému opět přálo počasí. Díky. ■	
Katka a Dušan Rumlovi

Útržky ze sokolské kroniky
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