
Úvodní slovo předsedy TJ Sokol Město Touškov
Tak dnes jsem 
suploval trenéra u 
kluků sedm a osm let 
na turnaji na Viktorce. 
Vlastně to byl jejich 
první mistrovský 
turnaj a tři zápasy po 
půl hodině před nimi. 
První utkání jsme 

prohráli, ale branky jsme dali a v druhém 
jsme jasně přehráli Chotíkov a Viktorku. 
Znovu jsem se přesvědčil, že co děláme, 
má smysl. Takovou radost a úsměvy 
jsem dlouho neviděl. Zahřeje to u srdce 
kluky, rodiče i trenéry. O všech sportech, 

oddílech a zápasech se dočtete dále. 
  Ve Sporťáku vás, sportovce a členy TJ 
(a to je hodně lidí, kteří prošli Sokolem), 
zveme na pravidelnou valnou hromadu, 
v tomto roce bude po čtyřech letech 
volební. Tzn., že všichni členové, ti do 18 
let prostřednictvím svých zástupců, budou 
volit nový výkonný výbor. Na VH také 
vyslechnete zprávy ze sportovních oddílů za 
poslední období a po konečné diskusi bude 
volná zábava a příjemná hudební produkce. 
Osobně bych byl velmi rád, kdyby se na VH 
potkali všichni členové mladí, starší i ti více 
starší. Jste součástí jednoho celku (jednoho 
kmene, jak říká áčko) a máte oprávnění, 

ale i povinnost zvolit si do čela předsedu, 
místopředsedu, sekretáře, pokladníka a 
další členy VV, a neopomeňme i tříčlennou 
revizní komisi. Na VH máte možnost 
vyjádřit svůj názor veřejně. TJ už není malá 
organizace a je dobré se zamyslet nad tím, 
koho chci nebo zdali chci i já být součástí 
VV. Věnujte prosím páteční večer 16. 
října setkání s ostatními členy TJ a přijďte 
do touškovské kinokavárny. 
  A teď už neváhejte a podívejte se, co se 
za podivný letošní rok vše událo. ■ 

za celý tým TJ Sokol Město Touškov
předseda Pavel Foltýn st.
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Touškov v pohybu: ani koronavirus nás nezastavil
Během jarních měsíců jsme byli všichni 
odstřiženi od činností, které máme rádi, od 
volného pohybu, od kamarádů a přátel. A 
protože neradi sedíme na zadku, vymysleli 
jsme individuální hru, stopovačku
pro rodiny s dětmi. Na konci dubna jsme 
vytipovali trať, připravili cedule s úkoly, 
osadili jimi záchytné body, zaznamenali 
do mapky a hru pustili do světa. Cílem 
bylo obejít trasu podle mapy (hřiště, hrad 
Komberk – Dolní Vlkýš – Chotíkov – 
teplárna – Kůští a zpět), vyřešit cestou 
několik úkolů a pokud jste správně 
vyplnili tajenku, na hřišti jste našli 
odměnu. Při troše šikovnosti se trasa dala 
objet na kole nebo i s kočárkem.  
  Soutěže se zúčastnilo mnoho dětí, 
ale i celých rodin, které si odnesly pěkný 
zážitek z tří až čtyřhodinového pochodu, 
ale i drobný dáreček. Někdy si podobnou 
hru určitě zopakujeme. Za pomoc a celou 
přípravu poděkujme ochotným rodičům 
Michalu Königovi, paní Weisskopfové a 
panu Čečilovi. ■	 	▲	Fotbalová mladší připravka

       na cyklistickém výletě po okolí
▲	Předání drobných cen a diplomů
        účastníkům stopovačky
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Co se dělo v posledním půl roce

►	 antiCorona Cup - V době, kdy nebylo 
v celém světě možné hromadně závodit, 
Český svaz cyklistiky přišel s nápadem 
uspořádat „závod“ antiCorona cup. 
Závod probíhal po dobu jednoho měsíce 
(května) na 4 místech v republice, my 
jsme byli vybrání mezi nimi. Závodníci 
si sami projeli naši trať na čas, změřený 
čas a GPS data odeslali na svaz, v 
červnu byl závod vyhodnocen 

►	 Touškov v pohybu – turistická 
stopovací hra (více na titulní straně) 

►	 Slavnostní otevření kabin a 
kolaudace 5. června - Po devíti měsících 
výstavby jsme zkolaudovali a následně 
slavnostně otevřeli nové kabiny s 
administrativním zázemím a regenerační 
místností    

►	 Dětský den  JINAK 6.6. – Už to 
vypadalo, že situace nedovolí uspořádat 

tradiční dětský den, ale díky ochotě a 
nadšení touškovských lidí vznikla nová 
podoba oslavy svátku Dne dětí. Město, 
Paprsek, hasiči, TJ, Náš Touškov, 
KTO postavili čtyřkilometrovou trasu 
vedoucí z hasičárny melioracemi přes 
les na hřiště, na které děti s rodiči 
plnily různě obtížné úkoly, za něž 
na závěr dostaly drobné dárky 

►		Nový sponzor firma MAKO COLOR 
s.r.o. - 17. března jsme uzavřeli sázku s 
firmou MAKO COLOR s.r.o., že pokud 
do konce dubna budeme mít na sociálních 
sítích přes 800 TO SE MI LÍBÍ, získáme 
sportovní pomůcky v hodnotě 20 000,- Kč. 
Sázka se zvládla částečně, ale i tak firma 
vybavila naše děti. Děkujeme 

 

►	Dokopná mladší přípravky 
s maminkami 26.6.

►	Hudební produkce
Jakmile bylo povoleno shromažďování, 
začaly opět v areálu hudební 
produkce, a to ve velkém stylu – 
Kabát revival a Kečup originál

►	Zápas staré gardy – I letos jsme odehráli 
tradiční pouťové klání mezi starou gardou 
a hasiči, výsledek opět nerozhodoval, 
všechny potěšil gulášek v kolibě 

►	Pouťová zábava – Anakonda Benda 27.6.

►	 Propůjčili jsme hřiště pro přátelský 
zápas FC Viktoria Plzeň „B“  a FK 
Pardubice „B“ - Viktorce Plzeň se líbí 
podmínky v našem areálu, tak často 
posílá své týmy odehrát přípravné zápasy 
právě do Touškova, v srpnu zde rezervní 
tým Viktorky přivítal rezervu Pardubic 
a bylo se na co dívat, hosté si odvezli 
příděl 4:0. Více info na webu TJ. 

►	 Český pohár horských kol MTB 
XCO proběhl v termínu 4.-5.7.  - 
Dlouho odkládaný závod horských 
kol byl narychlo schválen v červnu a 
čtyři týdny se na start postavilo devět 
stovek bikerů z deseti evropských zemí, 
neskutečnou diváckou kulisu vytvořilo 
po celý víkend pět tisíc diváků 

Zprávy výkonného výboru
- proběhla vertikutace velké a malé travnaté plochy
- proběhl postřik proti plísni konratce červené    
- od května 2020 bude správce areálu p.Miroslav Šiml
- podepsaná smlouva na rok 2020 a 2021 s ROUVY Indoor 
Cycling reality 
- domluvena spolupráce s Filipem Linhartem - koordinace nad 
mládežnickým fotbalem v TJ     
- podepsaná smlouva na rok 2020 s Plzeňská teplárenská, a.s. 
- badmintonový oddíl se přihlásil do svazu badmintonu 
- připravuje se projekt pumptrack u rybníka (do konce srpna)
- podepsaná smlouva na podporu sportu v roce 2020 od 
Plzeňského kraje
- podepsaná sponzorská smlouva na rok 2020 s Mako color s.r.o.

- podepsaná smlouva na rok 2020 s Pro-K Interiéry s.r.o.
- uskutečnila se kolaudace Zázemí TJ a přístavba šaten
- vedení volejbalu po Agátě Strakové převzal Ján Boháč
- uskutečnilo se slavnostní otevření šaten
- tým U13 a U15 bude podporovat skupina BigMat
- proběhne spojení volejbalových oddílů s TJ Sokol Vejprnice 
(kadetky, juniorky) – nový název Výběr Plzeň Sever  
- 16.10. se uskuteční valná hromada  
- byla pořízena nová sekačka na trávu
- hledáme asistentku trenérku do sportovní školičky – děti 2-4 
roky, cvičení 1x týdně spolu s maminkami
- vyúčtována dotace MŠMT Můj klub 2019
- vyúčtována dotace MŠMT přístavba kabin



Další velkou změnou je nový správce 
hřiště p. Miroslav Šiml, kterého 

ještě tento rok „zaučují“ zkušení 
a dlouholetí správci p. Václav a 
Jarda Opltové a p.Věra Šustrová. 
  Mimo sportovní areál pracujeme 
na realizaci pumptracku. V současné 
době je hotová projektová dokumentace 
a budeme žádat o stavební povolení. Dle 
rozhodnutí zastupitelstva města bude 
pumptrack umístěn v zóně u rybníka, 
na pravé straně za fit nářadím. Těšit se 
můžete na 68 vln a 9 klopenek v šířce 1,8 
m. Celý okruh bude asfaltový, doplněný 
o odpočinkové lavičky, stojany na kola 

apod. I zde budeme žádat o dotace na 
Krajském úřadě Plzeňského kraje. ■	
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Změny v areálu TJ Sokol
za poslední půl rok

Sportovní areál prošel za poslední půlrok 
obrovskou změnou. Dokončili jsme 
přístavbu nových kabin včetně zázemí pro 
regeneraci. Starou budovu ze sedmdesátých 
let jsme osadili kompletně novou střechou 

včetně krovu, bednění. Stará budova 
dostala také novou fasádu. V rámci 
přístavby jsme zámkovou dlažbou zpevnili 
technický dvůr. Zámková dlažba odstranila 
také hlínu a bláto ze zadní strany budovy 
směr k umělce. V technickém dvoře je navíc 
zapuštěna rekuperační nádrž na předehřev 
teplé vody, která by měla snížit průběžné 

náklady na energii. Nový kabát dostaly 
také garáže. Dešťové vody se nám podařilo 
ze všech střech přivést do jednoho místa, 
ve kterém bychom je v budoucnu chtěli 
zachytávat pro zálivku hřiště (samozřejmě, 
pokud budou dotace). 

►	Hudební produkce  – Lucie revival 8.8.

►	 Letní soustředění týmů - A protože 
se podzimní sezóna blížila, tak všechny 
naše fotbalové týmy využily ubytování 
na Radosti na Hracholuskách a hřiště v 
Pňovanech k letním soustředěním, děvčata 
z volejbalu navštívila Nečtiny nebo domácí 
kurty, cyklisti měli celé prázdniny závody a 
badmintonisti zahájili až v září 

►	Předání darů legendám jubilantům 
23.8.2020
Před prvním mistrovským zápasem jsme 
poblahopřáli našim fotbalovým legendám 
k životním jubileím – František Ambroš 

80 let, Jaroslav Oplt 75 let, Jiří Loukota 
65 let, Věra Šustrová 70 let, Karel Pachl 
65 let a dárkovým košem jsme také 
poděkovali za dlouholetou spolupráci paní 
Lepší za vedení účetnictví TJ. 



Co nás čeká 
v následujícím půl roce

►	Olympijský běh 16.9.  
Přesunuto z původního červnového 
termínu, pozvánka na str. 2 

►	Tenisové turnaje  
V sobotu 19. září losovaná dámská čtyřhra 
a 3. října losovaná pánská čtyřhra 

►	Dětské hasičské závody 19.9. 
Závody opět proběhnou v areálu TJ Sokol. 
Přijďte podpořit naše hasičská mláďata.

►	Členská schůze TJ - proběhne 16. října 
od 18 hodin v KCMT, pozvánka na str. 2

►	Sokolský běh republiky 28.10. 
Letos poprvé se v našem městě poběží 
Sokolský běh. Stane se tak symbolicky 
28.října na výročí republiky, registrace na 
www.behrepubliky.cz 

►	Stav akce pumptrack 
V současné době je stavba naprojektována 
a čeká na povolení stavebního úřadu. Po 
vydání stavebního povolení požádáme 
Plzeňský kraj o dotaci, následně musíme 
vysoutěžit realizační firmu a pumptrack 
postavit. Pokud vše půjde dle představ, 
do 9/2021 bychom se mohli svézt. 

	
►	Turnaj starých gard
První prosincový víkend proběhne 
další ročník turnaje starých gard, akci 
zastřešuje Ondra Karbusický. Pokud by 
měli zájem o účast i staří páni z jiných obcí, 
neváhejte ho včas kontaktovat. 

►	Setkání se sponzory  
Každoroční setkání se sponzory, 
trenéra a zaměstnanci TJ proběhne 
opět před Vánoci, těšíme se na 
hojnou účast a skvělou zábavu 

►	Zimní soustředění týmů

►	Sportovní ples TJ Sokol 12.2.2021
Opět v tradičním termínu, druhý únorový 
týden, se můžete těšit na sportovní ples TJ 
Sokol Město Touškov. Pozvánku najdete 
otisknutou níže. Neváhejte, lístky jsou vždy 
velmi rychle pryč. Těšíme se na Vás 

Sportovní ples
TJ Sokol v roce 2021

TJ Sokol Město Touškov pořádá  v pátek 12.2.2021 od 20 hod.
v sokolovně Kozolupy SPORTOVNÍ PLES.

K tanci a poslechu zahraje kapela Simply Cover Band.

Prodej vstupenek od 1. listopadu u Barbory Šimlové (tel. 776 16 45 02)
Cena vstupenky 250 Kč.  Ples je nekuřácký. 

Vstup pouze ve společenském oděvu.
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Fotbalová sezóna 2020/2021
Na ročník 2020/2021 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 i předpřípravku. Do mládežnického trenérského týmu se nám podařilo 
přivést konzultanta Filipa Linharta (foto níže), se zkušenostmi s trénováním v mládežnických 
kategorií FC Viktorie Plzeň, které bude předávat našim trenérům. Činnost už zahájil na konci 
července a nyní už je po druhé schůzi trenérů, kteří se i aktivně zapojili do tréninku. 
 
  Po roční odmlce jsme opět 
na novou sezónu přihlásili 
B tým, který povedou Lukáš 
Knížek a Pavel Vyšata. Stará 
garda se také zapojí do své 
okresní soutěže pod vedením 
Michala Zsemlera. ■	

Ondřej Karbusický   

Trenéři mládeže:

Dorost: Zdeněk Synáč, Lukáš Hodek
Starší žáci: Jiří Krbeček, Aleš Král, Bořek Kadlec, Bohumil Zach
Mladší žáci: Aleš Král, Bořek Kadlec, Bohumil Zach
Starší přípravka: Martin Považan, Aleš Wagner, Tomáš Smolka
Mladší přípravka: Pavel Foltýn ml, Pavel Foltýn st
Předpřípravka: Michal König, Viktorie Kašparová
Konzultant trenérů mládeže: Filip Linhart (na snímku vlevo)



Rozhovor s Františkem Ambrošem
František Ambroš (nar.1940), 
dlouholetý hráč, trenér a 
funkcionář oslavil letos v 
březnu kulaté osmdesáté 
narozeniny. Na pár chvil jsme 
ho zdrželi rozhovorem. 

Předně gratulace k vysokému jubileu. Vzpomenete si, kdy jste 
začínal v TJ, jaké to bylo?

V Touškově jsem začal hrát až v 16 letech. V mých 13 jsme se 
přestěhovali z Lučence na Slovensku do Plzně, kde jsem zahájil 
sportovní dráhu na kole v RPZ Plzeň Božkov. Brácha Deža chodil 
na fotbal na Smíchov a já ho pravidelně vyzvedával. A abych tam 
zbytečně nestál, začal jsme hrát také fotbal. Pamatuji si, že jsem 
v úterý začal a ve čtvrtek jsem měl v šatně připravenou hromádku 
oblečení a bot a v sobotu už kopal za žáky. Rodiče pracovali v Touškově 
v horní hospodě (nyní potraviny) a já jim chodil pomáhat. Na 
zábavě jsme se s klukama domluvili, že založíme první dorostenecké 
družstvo, a tak jsme tady od 1956 hráli dorosteneckou soutěž. 

Znám Vás jako hráče, trenéra a funkcionáře. Co pro Vás každá 
etapa znamenala a jaká byla?

Poprvé jsem za muže nastoupil na pravé spojce a bylo to v zápase, 
kdy se nechal doživotně vyloučit Sláva Mencl za velkou rvačku na 

hřišti. Od 18 se smělo nastupovat za muže, kde jsem vypomáhal i 
dříve, a hrát v A týmu jsem vydržel do 1973, potom už jen za béčko 
a staré pány. Ke konci hráčské kariéry jsem už trénoval, především 
dorosty, u mužů jsem vypomohl asi dvakrát. Když jsem skončil s 
hraním, tak jsem začal vypomáhat ve výboru jako funkcionář, nejvíce 
jako tajemník (nyní sekretář) a u toho jsem vydržel asi do 2002. 
Hodně jsem jezdil po montážích, takže času nebylo mnoho. 

Na co nejraději vzpomínáte a co byste naopak z paměti 
vymazal?

Asi nejraději vzpomínám na stavbu stadiónu, která začala v 69. 
Byl jsem tenkrát u toho stejně jako u stavby rybníka, kde už jsme 
tenkrát chtěli vytvořit sportovní zónu se hřištěm, kurty apod. 
Teď mám velkou radost, jak stadión vzkvétá a co se postavilo. A 
nejhorší vzpomínku nebo zážitek nemám, vše běželo, jak mělo. 

Osobně jsem Vás zažil a učil se od Vás jako bafuňáře koncem 
devadesátých let a začátkem milénia. Jak se doba změnila od 
těch časů a jak se změnila TJ?

TJ ovlivnila hlavně konkurence jiných sportů. Tenkrát byl jen fotbal, 
teď má každý mnoho možností. Zklamán jsem z komerčnosti fotbalu, 
vždyť bez velkých nákladů už nejde postoupit a hrát něco vyššího. 

Mnohokrát děkuji za čas, který jste mi věnoval a za všechny 
sportovce hodně zdraví do dalších let.

Zhodnocení fotbalové sezóny a soustředění 

A TÝM 
Jarní sezóna byla od zahájení až do konce 
velice zvláštní. Týden před zahájením 
jarních mistrovských utkání zasáhla vyšší 
moc v podobě COVID – 19 a zrušení všech 
akcí na neurčitou dobu. To později vedlo ke 
zrušení celé sezóny a v podstatě vše skončilo 
dříve než začalo. Všeobecná nečinnost 
trvala až do května a celou dobu se musel 
každý hráč udržovat, alespoň v nějaké 
kondici, sám v domácích podmínkách. 
Povolení k tréninku jsme dostali v květnu a 
mohli jsme se znovu začít scházet. 
  První trénink jsme absolvovali 12.5. 
a trénovali jsme dvakrát v týdnu po dobu 
sedmi týdnů v areálu Města Touškov. 
Bohužel hned při prvním tréninku se zranil 
Vláďa Nosek, po zranění rehabilitoval 
Procházka a rovněž Kolářský byl po 
zranění. Abychom jen netrénovali, odehráli 
jsme i tři přátelská utkání. První na Sulkově, 
kde jsme vyhráli 4:2, další soupeř, který se 
nám postavil, byl Union Plzeň a ten jsme 
deklasovali 10:0. Na poslední utkání jsme 
si pozvali účastníka 1.A třídy Košutku a po 
dobrém výkonu jsme podlehli 1:3. Po tomto 
období jsme si všichni užili dvoutýdenní 
volno před zahájením letní přípravy. 

  Letní přípravu A-tým zahájil prvním 
tréninkem v domácím areálu 14.7. Do 
přípravy již nezasáhlo několik hráčů, Vild 
(přestup do Chotíkova), Mašek (pracovně 
vytížen), Lenk (ukončení aktivní kariéry) 
a Pecl (nechuť hrát). Naopak do přípravy 
se zapojili mladí, kteří se k nám přesunuli 
z dorostu Wagner, Jedlička, Nečina a 
Böhm. Z Křimic jsme dotáhli přestup 
našich navrátilců Matěje Bouzka a Jardy 

Hauera, kteří nás jistě posílí. Negativní je 
to, že celou přípravu a určitě minimálně 
začátek sezóny nám bude chybět zraněný 
Nosek. Dále příprava pokračovala herním 
soustředěním na Hracholuskách v termínu 
15.7. - 19.7., na kterém jsme odtrénovali 
vše, co bylo v plánu (tři tréninkové jednotky 
každý den). Hráči si ze soustředění určitě 
dost odnesli, negativní je pouze účast,

pokračování na další straně

Soustředění A – týmu Hracholusky, na tréninku Pavel Vyšata          
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která nebyla podle našich představ, ale to 
si musí každý sám sáhnout do svědomí. Po 
soustředění pokračuje příprava v domácím 
areálu, kde jsme absolvovali dva tréninky 
týdně po dobu sedmi týdnů, bohužel i 
tady se celou přípravu potýkáme s nízkou 
účastí na trénincích. Chápu, že je doba 
dovolených, ale každý by měl vědět, proč to 
dělá a bez tréninku se hrát nedá. V průběhu 
přípravy jsme absolvovali i čtyři přátelská 
utkání, která dopadla i podle toho, v jaké 
sestavě jsme se sešli. První utkání jsme 
sehráli s rezervou Přeštic a dostali jsme od 
nich lekci 3:14, je pravda, že soupeř bude 
stejně likvidovat soupeře i ve své soutěži, 
ale na můj vkus jsme příliš brzy rezignovali 
a soupeři vše ulehčili. Další soupeř byl 
Zbůch, kde bychom bez pomoci dorostu 
ani nepostavili jedenáct hráčů. Nakonec 
jsme se rozešli smírně 5:5. Třetí utkání 
jsme odehráli doma proti Tlučné a téměř v 
kompletní sestavě jsme vyhráli 7:2. Poslední 
utkání jsme odehráli na tréninkovém hřišti 
v Líních a po boji jsme vyhráli 5:3. Až na 
jedno utkání jsme v přípravě nepředvedli 
výkon, se kterým bychom měli být 

spokojeni, a proto věřím, že premiéra bude 
lepší než generálka a v soutěži budeme 
předvádět kvalitnější výkony. 
  Cíle do soutěže – nedáváme si 
žádné bombastické cíle jako je postup, 
náš cíl je takový, aby kluky fotbal bavil, 
aby se rádi scházeli a hráli spolu. Pokud 
je bude fotbal bavit a budou chodit rádi, 

pak se může stát cokoli, a hlavně se 
dostaví i dobré výsledky. Samozřejmě, 
že v tabulce se chceme pohybovat na 
předních příčkách a chceme, aby se i 
diváci bavili dobrým fotbalem. ■ 

trenér Radek Papež

Přátelský zápas s Přešticemi, v akci Adam Mezera 

B TÝM 
 
Po roční odmlce jsme opět na 
novou sezónu přihlásili B tým, 
který povedou Lukáš Knížek 
a Pavel Vyšata. Scházíme se 
jednou týdně na tréninku, 
abychom byli připraveni 
na mistrovské zápasy. 
Tým je složen především z 
dorostenců, kteří loni vyšli do 
mužské kategorie. ■ 

trenér Pavel Vyšata

ROZPIS: B-Tým - MSM sk.A

M.T. "B" - Prazdroj "B" NE 23.08.2020 17:00

Vochov - M.T. "B" SO 29.08.2020 16:00

M.T. "B" - Ledce NE 06.09.2020 17:00

M.T. "B" - Malesice "B" NE 13.09.2020 16:30

Starý Plzenec "B" - M.T. "B" NE 20.09.2020 14:00

M.T. "B" - VS Plzeň "B" NE 27.09.2020 15:30

Slovan Plzeň "B" - M.T. "B" NE 04.10.2020 15:00

Prazdroj "B" - M.T. "B" SO 10.10.2020 15:00

M.T. "B" - Vochov NE 18.10.2020 14:30

Ledce - M.T. "B" SO 24.10.2020 14:00

Přátelské utkání B týmu v Hunčicích, v akci Patrik Havel

ROZPIS: A-tým - I.B.třída, sk. C

M.T. - TJ Město Zbiroh SO 22.08.2020 17:00

M.T. - TJ Sokol Plasy SO 29.08.2020 17:00

Malesice - M.T. NE 06.09.2020 16:00

M.T. - TJ Sokol Raková SO 12.09.2020 16:30

Příkosice - M.T. SO 19.09.2020 16:00

M.T. - TJ Tatr.Třemošná SO 26.09.2020 15:30

TJ Volduchy - M.T. SO 03.10.2020 15:00

M.T. - Mýto "B" SO 10.10.2020 15:00

Slovan Plzeň - M.T. SO 17.10.2020 14:30

M.T. - Vejprnice "B" SO 24.10.2020 14:30

FK Dýšina - M.T. NE 01.11.2020 14:00

M.T. - Smíchov Plzeň SO 07.11.2020 14:00

Kozolupy - M.T. SO 14.11.2020 13:30
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DOROST 

Po nedohrané sezóně jsme kluky udržovali v tréninkové 
fázi, od doby, co to bylo možné. Trénovali jsme 2x týdně a 
v průběhu července jsme si dali 14tidenní přestávku. Kádr týmu 
byl doplněn o pět hráčů, kteří vyšli ze starších žáků, naopak 
tři kluci odešli do mužské kategorie. Sehráli jsme přípravné 
zápasy s Chlumčany, Tlučnou, Kaznějovem a se Spoji Plzeň. 
Do nové sezóny bychom rádi posunuli naší kombinační hru, 
chtěl bych, abychom při zápase předváděli prvky hry, které 
trénujeme na tréninku a pohybovali se v horních patrech 
soutěže. S tréninkovou účastí jsem spokojen. ■ 

trenér Zdeněk Synáč

ROZPIS: Dorost - KSD, sk. A

M.T. - Mrákov NE 30.08.2020 14:00

M.T. - Tlučná NE 06.09.2020 10:00

M.T. - VS Plzeň NE 13.09.2020 10:00

Třemešné/Bernartice - M.T. NE 20.09.2020 10:00

M.T. - Houstouň/Bělá NE 27.09.2020 10:00

Stráž - M.T. SO 03.10.2020 12:00

M.T. - Stříbro NE 11.10.2020 10:00

M.T. - Slovan Plzeň NE 25.10.2020 10:00

Nýřany - M.T. SO 31.10.2020 10:00

M.T. - Meclov NE 08.11.2020 10:00

Přátelské utkání dorost M.T. – Spoje. V úniku Adam NečinaBrankář dorostu František Nedvěd

STARŠÍ ŽÁCI 
Přípravu na novou sezónu jsme začali doplněni o kluky z 
mladších žáku.  V novém ročníku už jsme nemohli počítat 
s pěti kluky, kteří se věkově posunuli do dorostu, a tak nás 
doplňují kluci z mladších žáků. I když ještě nepatří věkově do 
kategorie starších žáků, velice dobře zapadli a díky fotbalové 

šikovnosti a zápalu do hry jsou velice platnými členy kádru. 
Do branky se po hostování na Košutce vrací Víťa Polívka. 
Absolvovali jsme pět dnů soustředění na Hracholuskách, kde 
kluci nabírali fyzičku a cvičili herní situace. V nové sezóně 
bychom se chtěli pohybovat v horních patrech tabulky. ■ 

trenér Jiří Krbeček

ROZPIS: Starší žáci - KSŽ, sk. A

Kralovice - M.T. ST 26.08.2020 17:00

M.T. - Přeštice "B" SO 29.08.2020 10:00

Horní Bříza - M.T. NE 06.09.2020 14:30

M.T. - Staňkov SO 12.09.2020 10:00

Holýšov - M.T. NE 20.09.2020 13:30

Mrákov - M.T. NE 27.09.2020 12:45

M.T. - Tlučná SO 03.10.2020 10:00

Nepomuk - M.T. SO 10.10.2020 10:00

M.T. - Žákava SO 17.10.2020 10:00

Třemošná - M.T. NE 25.10.2020 10:00

M.T. - Nýřany SO 31.10.2020 10:00

Strašice - M.T. NE 08.11.2020 14:00

M.T. - Horšovský Týn SO 14.11.2020 11:00

Soustředění starších žáků, tréninkové cvičení

Soustředění starších žáků, koupání u vody
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ROZPIS: Mladší žáci - MPMŽ, sk. A

M.T - Starý Plzenec "A" ST 02.09.2020 16:30

Chrást - M.T ŮT 08.09.2020 16:30

M.T - VS Plzeň ST 16.09.2020 16:30

Smíchov - M.T ST 23.09.2020 16:30

M.T - Union Plzeň ŮT 29.09.2020 16:00

Černice - M.T PÁ 09.10.2020 16:00

M.T - Lhota ST 14.10.2020 15:30

M.T - Litice ST 21.10.2020 15:30

Dýšina - M.T ST 28.10.2020 15:00

M.T - Senco "B" ST 04.11.2020 15:00

Slovan Plzeň M.T SO 14.11.2020 10:00

MLADŠÍ ŽÁCI 
Kluci z mladších žáků začali přípravu stejně, společně se staršími 
žáky, které budeme doplňovat. Čekají nás v podstatě dva zápasy v 
týdnu, což je pro kluky naprosto skvělá zpráva. Absolvovali jsme 
soustředění na Hracholuskách, kde jsme výborně potrénovali a 
zároveň si užili spoustu zábavy. Z hostování ve Viktorii Plzeň se 
vrátil Ondra Zach a předpokládám, že budeme ještě silnější než 
minulou sezónu a budeme se prát o první příčky v soutěži. ■ 

trenéři Aleš Král, Bořek Kadlec, Bohumil Zach

Soustředění mladších žáků, staronová posila Ondřej Zach

Soustředění ml. žáků, Prokop Vaňač při cvičení jeden na jednoho

Soustředění ml. žáků, trenéři Aleš Král a Bořek Kadlec odpočívají

ROZPIS: Starší přípravka - MPSP, 5+1

Město Touškov turnaj - 3 zápasy ČT 03.09.2020 16:30

Smíchov turnaj - 3 zápasy PÁ 11.09.2020 16:30

Košutka A turnaj - 3 zápasy PÁ 18.09.2020 16:30

Slovan turnaj - 3 zápasy ST 23.09.2020 17:00

Chrást turnaj - 3 zápasy ST 30.09.2020 16:30

Město Touškov turnaj - 3 zápasy ČT 08.10.2020 16:30

Křimice turnaj - 3 zápasy ST 14.10.2020 16:30

Senco turnaj - 3 zápasy ST 21.10.2020 16:30

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
Všichni kluci z mladší přípravky se společně s trenérským týmem 
posunuli do starší přípravky. Dokopná mladší přípravky proběhla v 
pátek 26.6.2020,  součástí byl tradiční zápas proti maminkám, které 
nastoupily do utkání plné optimismu. Bohužel po prvním střídání 
bylo skóre 0:4 ve prospěch jejich miláčků. Okamžitě jsem nechal 
převlíknout do dresu dva tatínky, i tak měl rozhodčí plné ruce práce, 
aby výsledek zápasu skončil vyrovnaným výsledkem 11:11. Byla k 

vidění spousta „i fotbalových “ 
akcí – některé fotky se opravdu 
povedly  . Po penaltách 
proběhla ještě vodní bitva – 
až na jedno pochroumané 
koleno se nikomu nic 
nestalo. Všem rodičům ještě 
jednou děkuji za výbornou 
spolupráci v uplynulé sezóně. 
V nové sezóně nás čeká soutěž 
starších přípravek, do které 
nastupujeme v dostatečném 
počtu hráčů a věříme, že se 
opět popereme o postup do 
jarní finálové fáze. ■ 

trenéři Martin Považan, Aleš 
Wagner, Tomáš Smolka

Dokopná st. přípravky, hráči a rodiče oslavují úspěšný konec sezony
Momentka z dokopné
budoucí starší přípravky
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

V podstatě všichni kluci si odbydou hráčskou premiéru na 
podzim v dresu mladší přípravky. Důležité je, aby kluky fotbal 
pořád bavil a chodili na tréninky a na zápasy s chutí, budeme 
se snažit je naučit všechny základní prvky fotbalu a doufám, že 
v průběhu turnajů nastřílíme spousty branek a rozdáme hodně 
radosti. Byli jsme také na soustředění na Hracholuskách, které 
kluci zvládli výborně, účast 80% byla skvělá. ■ 

trenér Pavel Foltýn ml.

ROZPIS: Mladší přípravka - MPMP, 4+1

Viktoria U8 turnaj - 3 zápasy ÚT 01.09.2020 17:00

Město Touškov turnaj - 3 zápasy ST 09.09.2020 16:30

Smíchov turnaj - 3 zápasy ČT 17.09.2020 16:30

Lhota turnaj - 3 zápasy ÚT 22.09.2020 16:30

Město Touškov turnaj - 3 zápasy ST 30.09.2020 16:30

Rapid turnaj - 3 zápasy ST 07.10.2020 16:30

Bolevec turnaj - 3 zápasy PÁ 16.10.2020 16:30

Petřín U8 turnaj - 3 zápasy ST 21.10.2020 17:00

Ml. přípravka – skupinový trénink pod vedením Pavla Foltýna ml. Mladší přípravka, trénink vedení balonu

PŘEDPŘÍPRAVKA 

Poprvé v historii touškovského fotbalu jsme do soutěže 
přihlásili i tým předpřípravek. Kluci ve věku od 4 do 6 let 
budou hrát své turnaje a všichni se na naše první zápasy 
moc těšíme. S chlapci jsme také absolvovali dva dny 
soustředění na přehradě Hracholusky, které bylo plné zábavy 
a sportovních aktivit. Společně jsme si to moc užili a kluci byli 
moc stateční, neboť zvládli i takovou menší noční hru. ■ 

trenéři Michal König, Viktorie Kašparová

ROZPIS: Mladší předpřípravka - MPPP

SK Plzeň turnaj - 3 zápasy PO 31.08.2020 17:00

Letná turnaj - 3 zápasy SO 12.09.2020 10:00

Rokycany U7 turnaj - 3 zápasy PO 14.09.2020 17:00

Město Touškov turnaj - 3 zápasy PÁ 25.09.2020 16:30

Zruč turnaj - 3 zápasy NE 04.10.2020 10:00

Senco turnaj - 3 zápasy ÚT 06.10.2020 17:00

Košutka turnaj - 3 zápasy SO 17.10.2020 10:00

Město Touškov turnaj - 3 zápasy PÁ 23.10.2020 16:30

Přepdřípravka, přátelské utkání s KozolupyDokopná: trenérka Viktorie Kašparová, rozděluje herní úkoly
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Cyklistická sezona se kvůli pandemii 
koronaviru v půlce března zastavila. 
Zrušeny nebo odloženy byly všechny 
závody. Bike Club Město Touškov zrušil 
společné cyklistické tréninky a trénovalo se 
individuálně. Všichni se samozřejmě těšili, 
až se omezení zmírní a bude zase možnost 
společně trénovat a závodit.  
  Aby si po nezvyklé pauze mohli 
závodníci opět zazávodit a vyzkoušet si 
svoje technické zdatnosti, sílu a rychlost, 
ale zároveň aby byla dodržena všechna 
vládní doporučení, vznikl ve spolupráci 
s reprezentačním týmem MTB projekt s 
názvem Anticorona cup 2020. Kdykoliv 
během měsíce května měli možnost 
jezdci individuálně trénovat na pěti 
vyznačených závodních okruzích v 
olympijském cross country. Jedním z 
nich byl i náš okruh v Městě Touškově. 
Po registraci do systému závodů se 
zaznamenal čas jízdy. V kategorii Žákyně 
1 se celkovým vítězem stala Sára Vítková z 
Bike Clubu Město Touškov. 
  8. a 9.5.2020 proběhl měřený 
trénink na naší trati v Touškově, za všech 
bezpečnostních opatření, tak jak vláda 
nařídila. Pro naše bikery to byla první 
možnost po zimní přípravě poměřit 
síly a zjistit, jak na tom jsou. 
  Postupně jsme obnovili tréninky 
v malých skupinkách a poctivě se 
připravovali na dobu, kdy se zase začne 
závodit. Dočkali jsme se. První závod s 
hromadným startem se uskutečnil na konci 
května na Zadově (Šumavský pohár), kde 
byla možnost si vyzkoušet pohárovou trať. 
Na to hned další víkend navázal závod 
Pražského poháru MTB na Beckově, 
kde se sešlo početné startovní pole, 
které startovalo v pěti časových blocích, 
aby byly dodrženy všechny nařízení 
související s pandemií koronaviru.  
  20.6.2020 proběhl první závod seriálu 
Plzeňské amatérské ligy XCO PAL CUP 
Přeštice (předchozí 3 závody byly zrušeny). 
V Přešticích závodníci zažili opravdu 
perné podmínky, počasí vůbec nepřálo. 
Celý týden před závody pršelo a ani v den 
konání závodu se počasí neumoudřilo. 
Doslova bahenní lázeň, některé jezdivé 
úseky se musely běhat, některé se nedaly 
ani vyjít. Naši závoďáci si s tím ale poradili 
a brali 6 medailí: 1.místo Petr Zeman, 1. 
místo Adam Brabec, 1. místo Jůlie Vítková, 
2. místo Nela Vítková, 2. místo Sára 
Vítková a 3. místo Šimon Brabec. 
  Poslední červnový víkend si naši 
závoďáci zajeli 2. a 3.  závod Pražského 
poháru MTB, v sobotu i neděli se 
závodilo v Praze na Zličíně. 

  Úplně nejdůležitějším závodem 
bikové sezóny 2020 měl být v termínu 25. 
a 26.4.2020 MTB závod Český pohár 
horských kol pořádaný u nás v Městě 
Touškově. Kvůli koronaviru byl tento 
termín zrušen, závod byl ale nakonec 
přesunut na 4. a 5.7.2020. A tak první 
červencový víkend Město Touškov zažilo 
super atmosféru závodu, kde se sešli na 

startu opravdu světové hvězdy. Do závodu 
mužů nastoupili jezdci dokonce devíti 
zemí. V mužích elite vyhrál Ondřej Cink 
před Francouzem Maximem Marottem 
a třetím Rakušanem Karlem Marktem. 
V ženách obhájila loňské prvenství Anne 
Terpstra před Jitkou Čábelickou a Janou 
Czeczinkarovou. V juniorkách brala zlato 
Adéla Holubová (za tým kola-bbm.cz) a v 
kadetkách se blýskla třetím místem Adéla 
Foltýnová (za tým MS BIKE Academy 
racing), obě z Města Touškova. Zlatou 
medaili v kategorii straších žáků vybojoval 
náš Petr Zeman, super práce, gratulujeme! 
Ostatní z týmu také zajeli parádní 
umístění, kompletní výsledky najdete 
na sportsoft.cz. Tento závod byl zároveň 
mistrovstvím Plzeňského kraje MTB 
XCO 2020. Naši jezdci dosáhli skvělých 
výsledků. V kategorii Žáci II obsadil 1. 
místo Petr Zeman, 3. místo Šimon Brabec, 
v Žákyních I 2. místo Sára Vítková, v 
kadetech 3.místo Adam Brabec, v kategorii 
Holky 9-10 let 1. místo Nela Vítková, 3. 
místo Laura Zemanová, v kategorii Holky 
5-6 let 1. místo Jůlie Vítková.  
  Další závod byl Mistrovský 
republikový závod  11.-.12.7.2020 MČR 
ČP MTB Pec pod Sněžkou. Tady nás 
postihla velká smůla, Šimon Brabec na 
dobré pozici měl defekt kousek za depem 
a musel odstoupit ze závodu.  Petr Zeman 

zamotal řetěz, tím hodně ztratil, ale 
nakonec dojel na 32. místě. Adam Brabec 
zajel 31. místo v kadetech, Sára Vítková 
9. místo v Žákyních 1 a v Minime 5-6 
let brala zlato Jůlie Vítková. 

2.8.2020 PAL CUP Stupno medailové 
výsledky:  Jůlie Vítková 2. místo, Sára 
Vítková 2. místo, Petr Zeman 1. místo

8.8.2020 ČP Zadov výsledky: 
Sára Vítková 10. místo, Petr

Zeman 7. místo, Šimon Brabec 18. místo, 
Adam Brabec 58. místo

22.8. 2020 PAL CUP Újezd u sv. Kříže 1. 
místo Jůlie Vítková, 2. místo Nela Vítková, 

3. Ester Klugová, Sára Vítková 2.místo

29.-30.8.ČP Brno  v Minime 
2. místo Jůlie Vítková

  Do konce roku nás čeká malé 
soustředění na Šumavě, poslední bikové 
závody a od října do konce roku halová 
dráhová cyklistika a cyklokros. ■	
     
 trenéři Renáta Foltýnová, 

Martina Duchková a Michal Klug

TOUŠKOVSKÝ SPORŤÁK 11

Bike Club Město Touškov informuje...

1. závod Českého poháru horských kol 2020 pořádal Tj Sokol Město Touškov

Adam Brabec ve sjezdu na ČP v Zadově
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Rozhovor s Petrem Zemanem
Petr Zeman (nar. 30. ledna 
2007) je úspěšnou součástí 
našeho cyklistického týmu v 
Městě Touškově. Bydlí s rodiči 
v Nýřanech a v našem klubu 
sbírá medaile od roku 2014. Na 
jeho úspěch, přání a budoucnost 
se zeptal Pavel Foltýn. 

Petře, pamatuješ si, kdy jsi prvně sedl na kolo a kdy jsi přišel do 
našeho týmu?
Ve 2,5 letech jsem sedl na normální šlapací kolo, moc si toho 
nepamatuji a do týmu jsem přišel ve třetí třídě, tím pádem jsem 
přestal s fotbalem a kolu jsem se začal věnovat na 100 %. Můj 
první závod byl shodou okolností v Touškově a byl jsem sedmý. 

Co tě přivedlo ke kolu?
K normálnímu kolu samozřejmě rodiče a velice mě bavilo 
skákat a vůbec jezdit. K závodům mě přivedla maminy 
nová práce, její šéfová (G. Pešťáková) slíbila každému 
závodníkovi firemní tričko a sladkosti. Na závodech 
jsme se seznámili s dalšími lidmi a pak už se to jen vezlo. 

Jak se ti líbí zázemí a tratě v Touškově, co konkrétně?
Trať v Touškově se mi líbí, protože znám její minulost a částečně mohu 
tvořit její budoucnost. Ze sekcí se mi nelíbí jedna, ale líbí se mi jich více 
jako celek, protože každá navazuje na druhou, zejména v rokli. 

Jaké sportovní disciplíně dáváš na kole přednost?
Samozřejmě, že horská kola, především technika, 
sjezdy a skoky. Silničky moc nemusím, je 
to přesný opak toho, co mě láká na kole nejvíce. 

Děláš ještě jiné sporty?
Na jiné sporty trénovat nechodím, ale zvládnu tak nějak vše. Od fotbalu 
po atletiku. Baví mě sjezdové lyžování, vždy je srandy kopec.  

Je cyklistika drahý sport? Jak tě podporuje rodina?
Cyklistika je velice drahý sport, rodina mě podporuje, jak se dá. 
Nejenom mě, ale i moje mladší sestry, Lindu a Lauru. Dále mám 
velké štěstí, že mě podporuje firma Duratec, která mi poskytuje 
kola, další podporu mám od AIS (Akademie individuálních 
sportů), která mi poskytuje sportovní doplňky a služby, které 
mi velice pomáhají s cyklistikou. Třetí velikánskou pomoc 

mám od touškovského týmu, ve kterém je skvělá atmosféra.  

Jakých největších úspěchů jsi ve sportu dosáhl?
Asi určitě vícemistr ČR 2019 v XCO MTB, 
dále jsem několikanásobný mistr Plzeňského 
kraje, a to dokonce jednou i na silničních kolech.  

A mimo sport?
Mimo sport se snažím najít chvíle na kamarády a 
na jiné zájmy, např. chytání Pokémonů.   

Je září, co to znamená pro bikery?
Pomaličku mi končí sezóna, dojíždím poslední závody, končí 
volný čas a začíná škola. Zároveň se kazí počasí, což já nerad.  

Co tě čeká do konce 
roku a co do nové 
bikové sezóny?
Do konce roku mě 
čekají poslední 
závody MTB, pár 
c y k l o k r o s o v ý c h 
závodů a závody 
na dráze, potřebné 
k nominaci na 
Olympiádu dětí 
a mládeže.  

Jaké jsou tvoje přání 
a jaká skutečná 
očekávání? 
Moje přání se moc 
neliší od očekávání, 
budu se snažit, 
aby vše dopadlo, 
jak nejlépe může. 
Cyklistikou bych se chtěl živit.  

Vyhraješ někdy olympiádu? 
Budu dělat vše pro to, aby to tak bylo. Je to ve hvězdách.  

Děkuji za rozhovor. Hodně sportovních úspěchů, hodně 
medailí, ale hlavně bezpečný návrat ze závodů i z tréninků a 
pevné zdraví přeje předseda TJ Pavel Foltýn. Petr Zeman na domací trati v Městě Touškově při ČP

Petr Zeman, 1. místo PAL CUP Stupno

Technické disciplíny na MS ČR v Peci pod Sněžkou



Fotogalerie: malý svěťák, to byl ČP MTB XCO v Městě Touškově 4.-5.7.
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Sedlo kola tvoří spolu s gripy (madly) a 
pedály jediné kontaktní body spojující 
cyklistu s kolem. Nepodcenit výběr 
optimálního sedla je velmi důležité, 
protože většina vaší hmotnosti je 
právě na sedle. Zvolit optimální sedlo 
je mnohdy velká alchymie. Proto má 
dnes téměř každý výrobce určitou 
metodiku, která Vám usnadní výběr. 
Ale vezměme to od začátku. 
  Dříve než začnete s výběrem 
konkrétního typu sedla, je důležité mít 
jasno, jestli bude sedlo používat muž, 
žena, nebo dítě. Dalším důležitým 
faktorem je prostředí ve kterém se budete 
pohybovat. Určité typy sedel se hodí 
pro silniční kola a jiné zase pro horské 
kolo. V neposlední řadě je také důležité 
vzít v potaz jak často a na jak dlouhé 
vzdálenosti budete na kole jezdit. 

Kategorie sedel
Silniční
• lehká konstrukce
• zohledňuje aerodynamický posed na   
silničním kole

MTB
• zvýšená schopnost tlumit vibrace
• odolnější konstrukce

Hobby
• tvoří určitý kompromis mezi závodními a 
rekreačními sedly
• kombinují lehčí konstrukci a komfort

Rekreační
• určena pro jezce, kteří berou kolo jako 
pohodovou možnost trávení volného času
• jsou charakteristická vysokým 
polstrováním a měkkostí

Dámské vs pánské sedlo
Dámská sedla zohledňují anatomii 
ženského těla. Oproti pánským sedlům jsou 
kratší, celkově širší a mají jiné tvarování 
středového výřezu. Naopak pánská 
sedla jsou delší a celkově užší. 

Optimální šířka sedla 
Správně zvolená šířka sedla hraje velmi 
důležitou roli. Pokud zvolíte nesprávnou 
šířku, nepomůže vám ani to nejměkčí 

polstrování. Optimální šířka sedla se 
odvíjí od vzdálenosti vašich sedacích 
kostí. Jaká šíře sedla vám bude vyhovovat 
lze velmi jednoduše a rychle změřit 
pomocí aplikace fi‘zi:k Spine Concept 
EVO. Ta vychází z měření ohnutí páteře a 
zohledňuje měnící se vzdálenost sedacích 
kostí pro váš posed na kole. 

Sedla s otvorem
Otvory v sedlech jsou z důvodu 
lepšího rozložení hmotnosti 
cyklisty a snížení tlaku na kritických 
partiích. Jsou speciálně designovány 
tak, aby umožňovaly přirozenou 
cirkulaci krve v pánevní oblasti. ■ 

Radíme: jak vybrat sedlo na kolo

Konstrukce sedla ▼

Sledujeme: jak si vedou naše odchovalé svěřenkyně
Naše dvě odchovalé svěřenkyně Adélky Foltýnová a Holubová 
zahájily narušenou sezónu na jedničku. Na domácím Českém 
poháru, prokázaly znalost domácí tratě, juniorka Holubová ovládla 
závod, kadetka Foltýnová brala 3.místo. O týden později na MČR v 
Peci pod Sněžkou braly opět medaile. Adélka H. skončila v sobotním 
XCO na skvělém 2. místě, Adélka F. byla v sobotu pátá, ale o den 
dříve brala bronz na štafetovém závodě společně se S. Spěšnou, M. 
Čáslavským a českou hvězdou Ondrou Cinkem. Na konci července se 
Adélka F. zúčastnila dráhového českého šampionátu v Plzni. Stala se 
dvojnásobnou vícemistryní republiky, když v páteční stíhačce ovládla 
kvalifikaci, ale ve finále ji dres mistra republiky utekl o 0,4 sekundy. 
Druhou medaili získala ve stíhačce družstev. Adelka H. mezitím 
absolvovala reprezentační soustředění v Koutech nad Desnou. Obě 
děvčata jsme viděli 8.srpna na třetí zastávce Českého poháru na 
Zadově a o tři týdny později na finále ČP v Brně, kde starší Holubová Adéla Holubová - 1. místo v kat. Juniorky na ČP v Touškově
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bojovala statečně s mezinárodní konkurencí a 
oba závody dokončila v top 5. Foltýnové se tolik 
nedařilo a dojela ve středu startovního pole. 
V nadcházejících dnech se připravuje Adélka 
F. na republikový závod dvojic a cyklokros, 
Adélku H. čeká světový pohár v Novém Městě 
na Moravě a mistrovství světa v rakouském 
Leogangu. Oběma přejeme hlavně zdraví a 
sílu, úspěchy a medaile určitě přijdou. ■	

Adéla Foltýnová na ČP v Peci pod Sněžkou ►

Touškovský volejbal: změna předsedy a nová sezóna
Úvodní slovo 
staré předsedkyně 

Loňská sezóna se nesla ve jménu 
velkých změn, výzev a nejrůznějších 
organizačních oříšků. Zaučovali se noví 
trenéři téměř ve všech kategoriích, hrály 
se nové soutěže a samozřejmě jsme čelili 
obrovské výzvě individuálních tréninků 
a poupravených tréninkových plánů 
během zákazu sportování. Naštěstí jsme 
si se vším dokázali poradit a novou sezónu 
můžeme přivítat v dobré formě, plni 
nových zkušeností a nápadů. 
  Novinky se nám nevyhnou ani v sezóně 
letošní. Dochází ke sloučení družstev 
kadetek a juniorek mezi oddíly Touškova 
a Vejprnic. Nový celek se bude jmenovat 
Výběr Plzeň Sever a můžeme se těšit na 
spoustu kvalitního volejbalu. Toto spojení 
by mělo od letošní sezóny fungovat trvale 

pro kategorie kadetek a juniorek, takže 
jakmile hráčka z Touškova nebo Vejprnic 
dojde do této věkové skupiny, automaticky 
přechází do Výběru Plzeň Sever. 

Pro sezónu 2020/2021 
máme přihlášené soutěže:
• Přípravka – Krajský přebor Minivolejbal
• Žákyně – Krajský přebor, Pohár žákyň
• Kadetky – 1. liga, Krajský přebor
• Juniorky – Krajský přebor

  Jako tradičně začínáme sezónu 
soustředěním, které je letos trochu v 
jiném režimu, ale pouze výjimečně a 
od příštího roku se opět vracíme do 
tradičního modelu. Družstva přípravky 
a žákyň absolvovaly soustředění v 
Touškově v režimu tréninků s týmovými 
aktivitami. Družstva kadetek a juniorek 
už v režimu Výběru Plzeň Sever mají za 
sebou soustředění v Nečtinech.  

  Novým trenérem Výběru Plzeň Sever 
je dlouholetý, zkušený kouč Jindřich Vaněk. 
Povede obě kategorie a bude se začleňovat 
i do fungování žákyň, jako kategorie 
přímo předcházející kadetkám. Tréninky 
budou probíhat jak ve Vejprnicích, tak 
v Touškově a všichni jste srdečně zváni 
na domácí utkání, která budou v této 
sezóně probíhat ve Vejprnicích. 
  Do nové sezóny tedy vstupujeme 
nebo spíše vstupují trenéři. Přípravka: 
Markéta Brabníková a Lenka Bodurková, 
Žákyně: Michaela Hejkalová a 
Petr Kašpar, Kadetky a juniorky: 
Jindřich Vaněk a Jaroslav Tesař. 
  Já od tohoto roku přecházím 
trénovat 1. ligu kadetek do Volejbalu 
Plzeň a funkci předsedy volejbalu po 
mě přebírá Honza Boháč. ■ 

Agáta Straková

Soupiska pro sezónu 
2020/2021

Přípravka
Brabníková Adéla
Fenclová Karolína
Havlíková Tereza
Huspeková Emma
Kořínková Jana
Krausová Viktorie
Kristlová Eliška
Kříbek Daniel
Kříbková Simona
Lišková Anna
Machová Madlen
Malinská Nelly
Micková Barbora
Paulová Vanessa

Petrželková Natálie
Říhánková Monika
Siváková Nela
Smith Victoria
Tipanová Jindra
Zborníková Kateřina

Kadetky
Boháčová Karen
Bečková Johana
Martínková Kateřina
Šlapáková Alžběta
Šlapáková Magdaléna
Špačková Ester
Zemková Kateřina
Hromádková Magdaléna
Kašparová Lenka

Žákyně
Hánová Magdaléna
Rejšková Agáta
Nováčková Alžběta
Seifertová Barbora
Špilarová Nikola
Hynešová Anna
Vlčková Valentýna
Vlčková Emma
Machová Nicol
Hekrová Linda
Smolková Natálie
Rumlová Eliška

Juniorky
Martínková Anna
Kolářová Barbora

Zemková Radka
Kotousová Vanda

Smíšenky
Trnková Ivana
Linhartová Naděžda
Vicariová Vendula
Zuzák Jiří
Kašpar Petr
Boháč Jan
Moule Jan
Milt Petr
Vicari Václava
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Úvodní slovo nového předsedy volejbalu 

Obecně sport považuji za smysluplnou aktivitu, která je důležitou součástí zdravého životního stylu, a proto by bylo velkou škodou 
pro tělovýchovný oddíl města, kdyby po avizovaném odchodu trenérky a předsedkyně v jednom, zůstalo místo nenahrazené a letitá 
týmová práce zůstala bez pokračovatele. Rozhodnout se pro tuto odpovědnou pozici vedoucího volejbalového oddílu nebylo ovšem 
jednoduché, neboť rozumím více fotbalu než volejbalu. Úkolů, které se musí plnit, je více než dost. Po dobu jednoho roku se pokusím 
tuto činnost plnit tak, aby dobrá předchozí práce všech členů oddílu zůstala i nadále doceněna a měla další pokračování.  

Přípravka - termíny

18.10.2020 Krajské kolo minivolejbalu

12.12.2020 Krajské kolo minivolejbalu

23.1.2021 Krajské kolo minivolejbalu

27.2.2021 Krajské kolo minivolejbalu

10.4.2021 Krajské kolo minivolejbalu

Žákyně  - termíny

4.10.2020 Krajský přebor

10.10.2020 Pohár krajů

7.11.2020 Pohár krajů

15.11.2020 Krajský přebor

12.12.2020 Pohár krajů

13.12.2020 Krajský přebor

16.1.2021 Pohár krajů

24.1.2021 Krajský přebor

28.2.2021 Krajský přebor

13.3.2021 Pohár krajů

28.3.2021 Krajský přebor

Kadetky  - termíny

12.9.2020 1. liga

19.9.2020 1. liga

3.10.2020 1. liga

10.10.2020 1. liga

11.10.2020 Krajský přebor

24.10.2020 1. liga

7.11.2020 1. liga

8.11.2020 Krajský přebor

28.11.2020 1. liga

5.12.2020 1. liga

6.12.2020 Krajský přebor

9.1.2021 1. liga

24.1.2021 1. liga

31.1.2021 Krajský přebor

14.3.2021 Krajský přebor

JARO 2021 Dohrávání 1. ligy

Juniorky - termíny

4.10.2020 Krajský přebor Košutka

25.10.2020 Krajský přebor Domažlice

29.11.2020 Krajský přebor Vejprnice

17.1.2021 Krajský přebor Rokycany

7.2.2021 Krajský přebor Košutka

21.3.2021 Krajský přebor Vejprnice

Dovolte mi, abych touto cestou vyslovil velké poděkování osobě, která po dobu svého 
působení v klubu a vedení volejbalového oddílu vtiskla svůj originální volejbalový 
rukopis do života děvčat od přípravky až po kadetky a v každé situaci byla tím správným 
lídrem kolektivu, na kterou byl spoleh. Ve svém osmiletém působení jí zdobily vlastnosti, 
jakými jsou zodpovědnost, oddanost, týmovost a nadšení z plánování, realizace a vyhodnocování. Dosažené výsledky a úspěchy 
jsou toho důkazem. Agi, děkujeme za vše, co jsi pro děvčata a náš klub TJ Sokol Město Touškov vykonala a hlavně dosáhla. 
Všichni Ti přejeme mnoho dalších úspěchů, chvíle plné radosti a štěstí a aby Ti to nadšení pro volejbal vydrželo po celý život. ■  

Honza Boháč

Přípravka

Loňská sezona byla pro volejbalovou přípravku 
poměrně úspěšná a nebýt koronaviru, jistě bychom 
přivezly hezká umístění i z posledního turnaje ve 
Šťáhlavech. Přípravka se na jaře rozrostla o dvě nové 
hráčky a my doufáme, že se jim u nás bude líbit. 
Po delší pauze se opět všechny sejdeme začátkem 
září při pravidelných trénincích, sladíme formu a 
budeme si držet palce na letošních turnajích. ■ 

Markéta Brabníková, Lenka Bodurková
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Žákyně

„Koronavirová“ karanténa zastihla všechny 
včetně nás. Od března do poloviny května 
jsme museli přerušit naše tréninky a také 
skončila soutěžní sezóna 2019/2020. V 
městském přeboru, který se hrál na 1. ZŠ, 
obsadila děvčata 2. místo. V krajském přeboru 
jsme ve skupině B skončily na 1. místě, avšak 
v celkovém pořadí na 5. místě. Po povolení 
koronavirových opatření jsme opět rozjeli 
naše tréninky. Začátkem června jsme holkám 
uspořádali trénink na beach volejbalovém 
hřišti. Tímto tréninkem byly holky nadšené a 
sklidil velký úspěch – vždyť jsme si společně 
zatrénovali po dlouhé pauze! Zbytek června 
už jsme mohli trénovat na antukovém hřišti 
v Městě Touškově. V termínu od 17. do 21. srpna jsme si domluvili „domácí“ soustředění v Touškově. Po celý týden jsme s holkami 
trénovali základní údery, pohyb v poli, zvyšovali fyzickou kondici a také jsme si zahráli. Holky si celé soustředění velice užily, zvládaly si 
připravit hřiště, vedly si rozcvičky a naučily se opět další herní situace. Konec soustředění jsme zakončili spaním pod širým nebem a opé-
káním buřtů. Na nadcházející sezónu jsme se soustředěním opět stmelili a doufáme, že i skvěle rozehráli. V zimní sezóně nás čeká plno 
turnajů, proto stále trénujeme, makáme a posilujeme.  Držte nám palce, ať se nám zadaří a zopakuje minulou úspěšnou sezónu! ■ 

Michaela Hejkalová, Petr Kašpar

Kadetky

Vzhledem k situaci, která na jaře nastala, 
jsme nedohrály krajský přebor a na základě 
rozhodnutí volejbalového svazu, kdy 
se poslední kola rušila celorepublikově 
a nechávalo se pořadí před tímto 
kolem, jsme skončily na druhém místě. 
Přes březen a duben, kdy nebylo povoleno 
sportovat, jsme s hráčkami nastavily 
individuální plány (každá hráčka podle svého 
postu měla vypracovaný tréninkový plán) a 
jeho plnění holky dokládaly posíláním videí. 
Za tuto část musím holky opravdu pochválit, 
protože zamakaly a po nucené pauze 
nebylo období bez tréninků tak znát.  

pokračování na další straně



Naskočily jsme do tréninků a drilování hned, 
jakmile to bylo možné, a tak vlastně od začátku 
května už kadetky opět obsadily kurty, jelikož do 
tělocvičen jsme ještě nebyly vpuštěny, a začaly 
jsme s přípravou na další rok. Jsem nesmírně 
ráda, že se na holkách dlouhá pauza nijak 
nepodepsala a do zátěže naskočily s chutí. 
  Do nové sezóny se některé hráčky musí připravit 
na první ligu, kde jsou samozřejmě nároky vyšší a 
ostatní hráčky se pokusí obsadit co nejlepší příčky 
v krajských přeborech. Ideálním stavem by bylo 
probojování se do první ligy i s družstvem juniorek. 
Uvidíme Nyní hráčky vstřebávají soustředění, 
které proběhlo v Nečtinech pod taktovkou Jindry 
Vaňka a chystají se na první kola soutěží. ■ 

Agáta Straková
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Smíšenky

Město Touškov ve spolupráci s Křimicemi pořádal losovaný 
volejbalový turnaj, který se konal dne 13. 6. 2020 na našich 
kurtech. Klání se zúčastnilo 36 volejbalistů a v úmorném vedru 
byla hojná účast odměněna pěkně vychlazenou dvanáctkou a 
chutnými bagetami z místní výrobny chlebíčků.  
  Dne 15. 8. 2020 proběhl další volejbalový turnaj pořádaný 
Sokolem Město Touškov pod názvem „První Touškovská 12“. 
Tento turnaj byl losovaný společně s hráči z Plzně. Pro velký úspěch 
se budeme snažit každý rok toto klání dodržet jako tradici. Finanční 
výtěžek byl odeslán na účet  pro opuštěné kočky zájmového sdružení 
Fousky v Liticích pod logem TJ Sokol Město Touškov. ■ 

Ivana Trnková

BADMINTON: ohlédnutí za půl rokem a něco z pravidel
Zdravím všechny čtenáře Sporťáku. 
Pokud bych měl článek začít 
ohlédnutím zpět, pak není ze známých 
důvodů moc co psát. Po uvolnění 
hygienických pravidel jsme dokončili 
sezónu venkovními tréninky. 
  Trénovali jsme v prostoru posilovacího 
hřiště u rybníka, ale bylo to tak trochu 
rozpačité. Hodně dětí po té dlouhé pauze 
už nenašlo chuť v trénincích pokračovat. 
Aby toho smutného nebylo dost, tak se 
s námi rozloučil po létech spolupráce 
kamarád Ivan. Byl nejenom rozcvičkovým 

specialistou, ale měl vždy plno elánu a 
dobré nálady a moc pro oddíl udělal. Ještě 
jednou Ti Ivane, takhle na dálku, děkuji za 
spoustu hodin věnovaných oddílu. 
  Nechci se chlubit, ale jak jsem minule 
napsal, tak se i stalo. Trenérka Veronika 
přivedla na svět další děťátko, tentokrát 
holčičku. Sezónu tedy zahájíme bez 
její pomoci. Jelikož je ale již zkušenější 
maminkou, tak tentokrát přislíbila svůj 
návrat dříve a asi tomu pomůže i změna 
bydliště blíže k Městu Touškovu. 
  Tím jsem vyčerpal ty méně příjemné 

zprávy a teď trošku těch pozitivnějších. 
Příjemnou tečkou za sezónou bylo 
tradiční zakončení sezóny. Byť tradiční, 
tak netradičně. Silný déšť neumožnil 
obvyklé posezení u rybníka spojené s 
opékáním buřtů. Pomocnou ruku podala 
TJ a po dohodě s panem hostinským jsme 
dostali azyl v hospodě na hřišti. Buřty 
jsme si mohli opéct ve venkovním krbu 
a měli jsme vyčleněnu jednu místnost v 
hospodě. Bylo nás hodně, ale zmáčkli 
jsme se. Simča osvědčila ženský důvtip a 
přinesla stolní hry a karty, čímž zachránila
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kulturní program. Zároveň jsme na 
tomto posezení získali příslib nové 
posily do realizačního týmu. Moc se 
na spolupráci s Lenkou těšíme. Úkolu 
paparazziho se ujal tatínek Rakeťáka 
Petra, pan Fišer. Oceňuji všechny nabídky 
ze stran rodičů pomáhat při fungování 
oddílu. Všem moc děkuji a každé 
takové nabídky si upřímně cením. 
  Co se týče výhledu na fungování 
oddílu, tak v hrubých rysech zůstává vše 
při starém. Rádi bychom zachovali systém 
dvou skupin Zelené a Oranžové. Plánujeme 
oddílové turnaje, oddílový žebříček, zkrátka 
to, co jsme minulou sezónu vymysleli, 
ale nemohli zrealizovat. Zasedání 
realizačního týmu máme naplánováno až 
po uzávěrce vydání Sporťáku. 
  Oddíl badmintonu byl zaregistrován 
do Západočeského badmintonového svazu 
(ZpčBaS). Po pravdě řečeno, nevím v tuhle 
chvíli, co to pro oddíl a jeho fungování do 
budoucna přinese. Moudřejší určitě budu 
po plánované schůzce se členem VV ZpčBaS 
s panem Segečem. Na schůzku se těším a 
věřím, že přinese pozitiva.  I tato schůzka 
proběhne až po uzávěrce časopisu. 
  Oddíl badmintonu se mírně vymyká 
ostatním oddílům z rodiny TJ Sokol Město 
Touškov a to tím, že nejsme oddílem 
vyloženě soutěžním. Neúčastníme se 
turnajů pro registrované hráče, nehrajeme 
soutěže. Naší filozofií zůstává, že tady 
chceme být pro všechny děti, které mají 

alespoň trošku chuť sportovat. Nemusí 
všichni soutěžit o medaile a vozit poháry 
z turnajů. Plno dětí o to nestojí a plno jich 
na to ani nemá předpoklady, a přesto je 
sport dokáže bavit a přinášet jim radost. 
Jsem rád, když je na pár hodin odvedeme 
od počítačů a naučíme je běhat, skákat, 
šplhat a ty nejlepší i trefit se raketou do 
míčku:).  A fakt se nám to daří. 
  Pro novou sezónu jsme si stanovili 
max. počet Rakeťáků na 22. V tělocvičně 
jsou 4 kurty což je při plném obsazení 16 
hráčů. V minulosti jsme měli i 28 dětí a 
přesto, že jsme mohli využívat i kurty na 
squasch, tak to bylo náročné na skladbu 
tréninků, na zajištění dozoru atp. Bude-li 

zájem vyšší, budeme 
řešit operativně. 
V první řadě mají 
místo jisté stávající 
Rakeťáci, potom 
jejich sourozenci.
Závěrem chci jen 
říct, že se těším, až 
se opět sejdeme na 
kurtech, že doufám, 
že nám to bude 
umožněno a že si té 

možnosti budeme všichni více vážit. 
  A abych nezapomněl, v minulém čísle 
jsme se naučili pravidla badmintonu. V 
tomto čísle můžete nastudovat základní 
typy úderů. Zároveň se dozvíte, kdy a 
jaký úder zahrát, v jaké situaci ho nejlépe 
použít a … ale proč dál psát. Vezměte 
raketu a běžte vyzkoušet :-) ■ 

Standa Novák

Klír - jde o dlouhý vysoký úder umístěný 
co nejblíže k soupeřově zadní lajně hřiště 
• obranný - hlavním cílem obranného 
klíru je možnost získat čas vrátit se na 
střed hřiště
• útočný - hlavním cílem útočného klíru je 
dostat soupeře pod tlak, vysunout ho ze 
dvorce a přejít do útoku

Drop - jde o úder zahraný těsně za síť, 
řadí se mezi útočné údery, cílem dropu je 
dostat soupeře co nejblíže k síti a provést 
útok

Smeč - jde o útočný úder s cílem ukončit 
výměnu.Jedná se o prudký úder mířící k 
zemi 

Drajv - plochý prudký míč přilétající z 
forhandové i backhandové strany

Kraťas - je krátký úder hraný tak, aby 
jen těsně přešel síť na soupeřovu stranu, 
pokud je hráč včas u sítě, stačí raketu jen 
nastavit a míček jen „strčit“ na soupeřovu 
stranu

Lob - hraje se v blízkosti sítě 
• obranný - jde o dlouhý, vysoký míč 
hraný v obraně cílem je získání času vrátit 
se zpět do středu kurtu
• útočný - cílem dlouhého míče hraného 
od sítě je zahnání soupeře (většinou také 
od sítě) co nejdále od dosavadní pozice, 
tedy do zadní části kurtu  
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Tenisové turnaje

FOTOALBUM: 5.9.2010 proběhl turnaj v losované smíšené čtyřhře

SOBOTA
19.9.2020
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Útržky z kroniky: poznáte pány na snímku?
Tipovací soutěž měla úspěch, a proto ji zařazujeme znovu. Víte, kdo je vyfocený na snímku níže? Opět hádáme rok a sestavu. 
Pošlete nám správnou odpověď a získejte drobný dárek. Odpovědi zasílejte na náš email: info@tjsokolmestotouskov.cz.  

Správná odpověď z minulého čísla - sestava z roku 1957-1958
Na snímku je sestava z roku
1957-1958. 

Horní řada:
Štefan Švec, Miroslav Vandírek, Jan 
Marek, Karel Šesták, Pavel Václavík, 
Štefan Negera, Jelínek, Václav Chlad 
a Josef Škarda

Dolní řada:
Karel Bárta, Dezider Ambróš, 
Stanislav Honzík 

◄ Výhra z minulého čísla:
Výherci, kteří správně odpověděli, kdo byl na historické fotografii, jsou:
Karel Šesták, Josef Škarda a Petr Mařík
Všem gratulujeme ke skvělé paměti, pánové si odnesli drobné dárky.
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▼  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
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