Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané. Dovolte, abychom Vás
prostřednictvím našeho Zpravodaje č. 3 informovali o činnosti Tělocvičné
jednoty Sokol Dolní Beřkovice.
Fotbal: mužstvo žáků si v Okresním přeboru vede docela dobře. O tuto partu se
v sezóně starali bratr Kučera, Růžička a Šoltés. U této kategorie žáků bychom
rádi viděli větší zodpovědnost ze strany rodičů a to proto, že účast na trénincích
bývá malá. Obáváme se, že žáci místo tréninků chodí častěji do parku.
Starší přípravka hraje ve skupině Okresního fotbalového svazu. Jedná se o
žáky ve věkové kategorii od 6 – 10 let. Zájem těchto dětí o trénink a mistrovská
utkání hodnotíme velmi pozitivně, dobrá spolupráce je také s většinou rodičů,
kteří jezdí na zápasy a někteří i na tréninky. Tuto skupinu trénuje bratr Kučera a
Štěpánek, za asistence bratra Tajče.
Za mužstvo dorostu je registrováno 19 hráčů, kteří v sezóně předvádí výborné
výkony. Někteří z nich nastupují do mistrovských utkání i za A mužstvo, kde
jsou jejich výkony hodnoceny velice kladně. Toto družstvo trénuje bratr Šuta za
asistence bratra Žídka. Oddíl se po podzimní sezóně drží na krásném druhém
místě a má možnost při zlepšení stávající formy na postup do I. A třídy ve
Středočeském kraji.
Kádr A mužstva čítá v současné době také 19 hráčů a po podzimní části
soutěže může v mužstvu panovat spokojenost. V tabulce Okresního přeboru jim
patří 6. místo se ziskem 22 bodů. Byla zahájena zimní příprava, tréninky
probíhají 2x týdně a o víkendech se mužstvo zúčastňuje přípravných zápasů.
Tento kolektiv také hraje turnaje zimní ligy na Mělníku. Trenéři tohoto oddílu
jsou bratr Novák a bratr Kaňka.
Oddíl stolního tenisu má v Regionálním přeboru dvě mužstva. Stolní tenis má
v obci dlouholetou tradici a dobrou členskou základnu. V současné době
projevilo zájem o tento druh sportu několik dětí a mládeže, což nás velice těší.
Budeme se rádi novým hráčům věnovat. Oddíl vede bratr Danaj.
Tenisový oddíl má již několik let stálé členy. Nehraje sice žádnou mistrovskou
soutěž, ale o hraní na třech tenisových dvorcích není nouze. I letos jsou v plánu
turnaje. Po jarní úpravě budou kurty otevřeny a zpřístupněny ke hraní všem
zájemcům. Rádi bychom mezi sebou viděli i žáky ZŠ a další nové zájemce o
tento druh sportu. Oddíl vede bratr Řízek.
Oddíl volejbalu. Volejbalisté hrají každý čtvrtek v tělocvičně od 19 hod.
V současné době se oddíl schází v počtu 8 – 16 hráčů. I tento oddíl slavil
sportovní úspěch. Z turnaje ve Vysoké si přivezl ocenění v podobě medaile.
Oddíl vede bratr Moucha.

Nohejbalový oddíl má 15 stálých členů. V tělocvičně trénují 2x týdně a to
v úterý a v neděli. V průběhu roku pořádali několik turnajů, kterých se účastní
pravidelně 8 – 10 týmů. Při těchto zápasech je oddíl úspěšný a pravidelně se
umisťuje na medailových příčkách. Oddíl vede bratr P. Moucha.
Velký fotbalový turnaj v malé kopané TSUNAMI CUP se uskutečnil po
jedenácté v červenci 2010, kdy do sportovního areálu dorazilo 31 družstev.
Celkovou organizaci turnaje považujeme za úspěšnou a to včetně večerní
taneční veselice. Domácí hráči pod názvem Torpéda získali první místo a
putovní pohár.
Při příležitosti svátku Dne dětí bylo na hřišti živo. Děti si zde hrály, kreslily,
soutěžily. Pobavily se při představení klauna Ferdinanda, tatérky malovaly
dětem na obličej a ruce. Děkujeme všem maminkám, babičkách, tatínkům i
sponzorům této akce. Velké poděkování patří paní učitelce Pravdové a Šutové,
které měly tuto akci na starosti. Přejeme si, abychom se v celém sportovním
areálu setkávali v tak hojném počtu a častěji.
Oddíl mažoretek nám přináší radost z jejich vystupování v rámci
společenských akcí v obci i mimo obec. Velký úspěch tento oddíl zaznamenal
na I. Sokolském dni v rámci Sokolské Župy Barákova. Děvčata vede paní Nová
za asistence sestry Khorelové. Děkujeme za vynikající práci.
Poděkování patří také bratru Tomáši Danajovi za přípravu a organizaci
Míčového sedmiboje. Budeme rádi, když tyto hry budou i nadále součástí
činnosti naší Tělovýchovné jednoty.
Jako vzpomínku na nyní již zemřelého bratra Milana Kyzlíka jsme
zorganizovali turnaj v malé kopané, kde se zúčastnilo několik družstev.
Valná hromada T. J. Sokol se uskutečnila dne 12.2.2011 , kde jsme hodnotili
činnost T. J. Sokol za uplynulý rok. Naše Tělocvičná jednota v roce 2010 měla
náklady na svojí činnost ve výši 645 161 ,-Kč. Obec nám poskytla 280 000,Kč. Středočeský kraj 50 000,-Kč., zbytek jsme získali od různých sponzorů
a výnosů z akcí. S ohledem na zvýšené náklady především na dopravu jsme
dali návrh, aby nám obec pro rok 2011 poskytla částku 320 000,-Kč.
Důvodem je také skutečnost, že se nám rozrostla členská základna na počet
183 členů T. J Sokol a předpokládáme další zvýšení aktivity a zapojení
především dětí a mládeže do naší sportovní činnosti.
Vážení sportovní přátelé, vážení občané. Tímto naším sdělením jsme se
pokusili Vás stručně informovat o činnosti naší Tělocvičné jednoty Sokol. Více
na www.sokoldb.info. Vážíme si práce všech sportovců a občanů, kteří nám
v naší činnosti pomáhají a to především ve výchově dětí a mládeže.
Srdečně vás všechny zveme na IV. Sportovní ples, který se koná
dne 12.3. 2011 od 20hod. v sále na Knížecí.
Výbor T.J.Sokol

