-------------------------------------------------------------------Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice
Váţení sportovní přátelé, váţení spoluobčané, dovolte,
abychom Vás prostřednictvím našeho Zpravodaje č. 2 informovali
o činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Beřkovice v roce 2009.
Přinášíme pár aktuálních informací ze sportovních odvětví:
STOLNÍ TENIS - oddíl stolního tenisu přihlásil do letošní
mistrovské sezóny 2009/2010 dvě muţstva. „A“ hraje Regionální
přebor I. třídy a „B“ Regionální přebor II. třídy. Mistrovská
sezóna trvá cca. od října do dubna s měsíční přestávkou kolem
Vánoc a Nového roku. Plány v probíhajícím ročníku jsou pro „A“
nesestoupit a pro „B“ umístění do druhého místa a tím postup či
nahrazení muţstva „A“ při případném sestupu. Hráči trénují

pravidelně v pondělí ve večerních hodinách a mistrovská utkání se
hrají doma vţdy v pátek od 18:00 hodin. Zaregistrováno je 11
hráčů a hráček. Na soupisce muţstva „A“ jsou v základní sestavě
Hrdý Miroslav, Holina Josef, Papeţ Miloslav a Danaj Milan, u
„B“ Raček Jan, Brauner Josef, Kittler Jiří a Točík Ondřej, které
doplňují Šimon Vladimír, Hrdý Radek a Bezányi Soňa. Pokud
máte zájem a stolní tenis Vás baví, máte moţnost si zatrénovat a
zahrát, či přijít se podívat na mistrovské zápasy. I v letošním roce
se uskuteční 27. prosince 2009 V. ročník Vánočního turnaje a 2.
ledna 2010 jiţ VII. ročník tradičního Novoročního turnaje ve
stolním tenisu, na který se schází velmi dobrá konkurence hráčů a
hráček.
KOPANÁ - MUŢI - „A“ muţstvo nastupuje k mistrovským
utkáním v letošní sezóně 2009/2010 v ATLETICO Okresním
přeboru. Z celkového počtu 24 hráčů jsou jen tři u našeho oddílu
na hostování. Hrajícím trenérem „A muţstva je Novák Roman,
hrajícím asistentem Kaňka Roman. Další na soupisce Saibt
Radek, Abrahám Jaroslav, Batovec Václav, Šuta Pavel, Dohnal
Martin, Kalhous Josef, Chramosta Libor, Patera Petr, Štěpánek
Petr, Kindl Petr, Kucej František, Kaňka Jakub, Jung Vladimír,
Mráz Tomáš, Tvrdík Milan, Tajč Václav, Zeman Miroslav, Hrdý
Ondřej, Vejmelka Jan, Vašíček Jan, Šoltés Michal a Hrdý
Miroslav. Loňská sezóna byla velice úspěšná a čtvrté místo po
rozpačitých začátcích bude asi těţké obhájit a potvrdit, ale
poctivým tréninkem a větším nasazením při zápasech věříme, ţe
se dočkáme v průběhu letošní sezóny výraznějšího zlepšení.
V podzimní sezóně se muţstvo umístilo na 10. místě s 17 body ze
čtrnácti účastníků.
KOPANÁ - DOROST - od počátku sezóny v Okresním přeboru je
vidět zlepšení herní úrovně a postupně se zvyšuje počet vyhraných
utkání. Rezervy jsou především v kombinační úrovni, malého
proměňování gólových šancí a lepšího nasazení celého kolektivu
při zápasech. Tyto nedostatky se postupně odstraňují tréninkem i
řízením zápasů. Trenérem muţstva dorostu je Šuta Pavel,
v sestavě jsou Nový Břetislav, Patera Jaromír, Líska Zbyněk, Šuta
Jiří, Šuta Pavel, Zíděl Jan, Müller Jakub, Chabada Josef,

Trubička Jaroslav, Krátký Jan, Nácovský Jakub, Jaroš Adam,
Suchomel Petr, Mitro Zaki, Balatý Vladimír a Nový Patrik. Celý
kolektiv má předpoklady na to, aby se na konci sezóny umístil do
čtvrtého místa z celkového počtu 14 druţstev. Po polovině soutěţe
je dorost na 3. místě s 20 body ze třinácti druţstev.
KOPANÁ - ŢÁCI - hlavním problémem tohoto muţstva hrajícího
téţ Okresní přebor, je účast hlavně na trénincích a zápasech.
Trenérem ţáků je Šoltés Michal, který má na starosti 21 hráčů.
Na soupisce muţstva je Khorel Jakub, Hrdý Radek, Minář Libor,
Fibich David, Šuta Jakub, Kubica Karel, Bláha David, Růţička
Jan, Cibulka Marek, Podhrázský Jan, Preizler Lukáš, Preizler
Marek, Vajo David, Rafael Marek, Beránek David, Nosek Jakub,
Pliţingr Patrik, Vágner Milan, Mente Radek, Káska Jan a Braum
Martin. Byli bychom velmi rádi, kdyby i rodiče pomohli a
podporovali sportovní činnost, která je organizovaná za pomoci
trenéra. Věříme, ţe se za pomoci Základní školy a rodičů tuto
mládeţ podaří trošku usměrnit, v rámci moţností zapojit do
aktivní sportovní činnosti a tím podpořit její zdravý tělesný a
duševní vývoj i rozvoj. Tímto bychom chtěli hlavně poděkovat
všem rodičům, kteří podporují sportovní činnost u svých dětí. Po
podzimní části soutěţe jsou na 5. místě s 9 body z devíti účastníků.
KOPANÁ - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – toto muţstvo zahájilo svojí
sportovní činnost 2. září 2009, kdy proběhlo první seznámení se
záměrem vytvořit oddíl mladší přípravky ve věkové kategorii 6-9
let. V současné době čítá 12 hráčů a hráček, kterými jsou Švarc
Martin, Jeţek Tomáš, Čermák Jaroslav, Minář Marek, Šoltés
Adam, Kvída David, Beránek Daniel, Nam Kamarym, Štěpánek
Petr, Herman Daniel, Tajč Václav a Hrdá Kristína. Trenéry jsou
Mgr. Kučera Stanislav a Štěpánek Petr. V podzimní sezóně bylo
sehráno 15 utkání, coţ je nejvíce ze všech ostatních oddílů. Po
prvních prohrách přišli i výhry, které podpořili chuť a vůli dál
pilně trénovat a zlepšovat herní úroveň zápasů. Doufáme, ţe další
hráči se přihlásí, např. z Cítova či Horních Počapel. Dík patří
rodičům, kteří navštěvují fotbalová utkání a podporují naše
nejmladší fotbalisty, kteří jiţ vybojovali 19 bodů.

Dále náš oddíl kopané „A“ muţstva a dorostu je zapojen do Ligy
malého fotbalu v Mělníku od 17. listopadu 2009 do 31. ledna 2010
a téţ přihlášen na turnaj na umělém trávníku, který bude trvat od
ledna aţ do konce března.
NOHEJBAL - všichni příznivci tohoto sportu se setkávají při
hraní kaţdé úterý a neděli za příznivého počasí venku a v zimním
období v místní tělocvičně. S téměř pravidelnou docházkou
k zápasům se schází Fiala Jan, Malíř Ota, Řízek Jaroslav, Juroška
Vladimír, Ţid Jaroslav, Vydra Zbyněk, Ţiţka Luboš, Moucha
Josef, Chramosta Jaroslav, Loskot Milan, Moucha Jakub, Hrdý
Radek a Moucha Petr. Ti nejaktivnější hráči se pravidelně
v průběhu celé sezóny zúčastňují turnajů dvojic i trojic
v Roztokách, Praze-Řeporyjích, Litoměřicích, Vehlovicích,
Střemech, Luţci, Vysoké Libni, Hostíně a Roudnici, odkud
přiváţejí cenné poháry a různá ocenění. V domácím prostředí
pořádají nohejbalisté od jara do podzimu tři turnaje.
TENIS - V současné době má tenisový oddíl Sokola 11 stálých
členů. Případná účast v nejniţší tenisové soutěţi druţstev by pro
příští rok vyţadovala posílení základního kádru, zvláště pak o
mladší generaci hráčů i hráček. Podzimní brigáda členů
tenisového oddílu proběhla dne 14. listopadu 2009 a kromě
zatíţení lajn a úklidu areálu byl rovněţ proveden postřik proti
mechu. Další brigáda bude tradičně na jaře 2010, jakmile to
povětrnostní a klimatické podmínky dovolí. Při nejbliţším setkání
členů tenisového oddílu se bude také jednat o zkvalitnění sluţeb
pro návštěvníky, o konkrétnější specifikaci povinností správce
tenisových kurtů a bude téţ vypracován pevný plán turnajů pro
rok 2010. Zájemci o případné členství v tenisovém oddílu se
mohou hlásit ve sportovním areálu Sokola Dolní Beřkovice.
VOLEJBAL - skupinka hrajících fanoušků volejbalu se schází
v tělocvičně pravidelně kaţdý čtvrtek od 19:00 do 21:00 hodin.
Hraje se mix, čili muţi/ţeny bez rozdílu věku. Kaţdý kdo má
zájem, přijde a má sportovní obuv vhodnou do tělocvičny si
s námi můţe zahrát. V současné době je počet hrajících hráčů a
hráček 8-16, záleţí na tom, jak kdo má čas, případně zda

neprobíhá zrovna zkouškové období. Mezi naše nejlepší umístění
patří první místo ve Vánočním turnaji ve Vysoké, druhé a třetí
místo losovaných dvojic Medonosy 2008 (letos se bohuţel turnaj
nekonal) a druhé místo na Lhotce mix 2009.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dne 14. listopadu 2009 oslavil své ţivotní jubileum správce
sportovního areálu HORST GÜNZEL (*1939), za účasti
rodinných příslušníků, výboru T. J. Sokol, oddílů kopané, tenisu,
stolního tenisu, staré gardy a mnoha přátel. Okresní výbor
fotbalového svazu v Mělníku udělil na památku za dlouholetou
vynikající práci knihu s věnováním. K důstojnému průběhu
slavnostního večera přispělo vystoupení skupiny maţoretek pod
vedením p. Nové a taktéţ zpestření v podobě hudby p. Křováčka.
Výbor T. J. Sokol Dolní Beřkovice předal správci sportovního
areálu čestné uznání za dlouholetou pracovní činnost. Přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, stále veselou a pohodovou náladu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Oznámení pro členy a příznivce sportu:
Dne 27. února 2010 se od 15:00 hodin v tělocvičně koná Valná
hromada a 19. března 2010 se od 20:00 hodin uskuteční III. Ples
sportovců. Srdečně všechny zveme.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Uvádíme rozvrh vyuţití tělocvičny a doporučujeme mladým i
starším občanům aktivní činnost v našich oddílech. Tento
program schválila starostka obce a výbor T. J. Sokol.

