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Vážení sportovní přátelé, vážení spoluobčané. Dovolte, abychom Vás
prostřednictvím našeho Zpravodaje č. 4 informovali o činnosti Tělocvičné
jednoty Sokol Dolní Beřkovice.

85 let fotbalu v Dolních Beřkovicích 1926 - 2011
Kopaná: V roce 2011 bylo celkem sehráno 98 mistrovských utkání.
Dospělí – Mužstvo hraje Okresní přebor. Trénuje se v úterý a čtvrtek. O víkendech bojuje
v mistrovských zápasech o body do tabulky. V loňské sezóně se mužstvo umístilo na
výborném čtvrtém místě se 44 body (12v/8r/6p). Momentálně se v letošním ročníku nachází
na 8. místě (3v/1r/6p). Družstvu patří z minulého ročníku rekord soutěže, kdy v domácím
utkání nastříleli soupeři neuvěřitelných 16 branek. Do týmu jsou pomalu začleňováni
dorostenci a nyní kádr mužstva čítá 21 hráčů. Mužstvo dospělých spolu s dorostenci se
zúčastnilo zimního turnaje v Mělníku. Fotbalové mužstvo společně s dorostenci vyhrálo
turnaj ve fotbale v Panenském Týnci, který se uskutečnil dne 25. 6. 2011. Dále se zúčastnilo
společně s dorostem turnaje v Lužci, kde získalo 2 místo. V utkání jsme porazili Lužec a
prohráli na penalty s Pšovkou o první místo. Vedoucím mužstva je Václav Tajč, trenérem
Roman Novák, kterému asistuje Roman Kaňka.
Dorost – Loňská sezóna byla velice úspěšná. Po polovině soutěžního ročníku se dorost
nacházel na třetím místě po dvou porážkách, ale na jaře po velice podařených výkonech
neokusil hořkost porážky a zaslouženě se mohl radovat z postupu do I. A třídy Středočeského
kraje. Za 85 let (1926 - 2011) je to první účast dorosteneckého oddílu v krajské soutěži
Středočeského kraje. Hráči dodržovali tréninkovou morálku a na hře se to pozitivně
podepsalo. Všichni si za tento postup zaslouží velký dík. V sezóně 2011/2012 se zatím tolik
nedaří, zatím je to deváté místo se 13 body, ale kádr 18 hráčů společně s vedením pevně věří,
že se podaří krajskou soutěž udržet i pro příští rok. Mužstvo trénuje Pavel Šuta za asistence
Luboše Žídka.
Žáci – V ročníku 2010/2011 mužstvo žáků neustále bojovalo mezi prvními pěti mužstvy ze
čtrnácti. Umístilo se na čtvrtém místě. Po odchodu žáků z devátých tříd začali velké problémy
v mistrovských zápasech a tréninku. Někteří žáci vynechávají tréninky, nezúčastňují se
mistrovských utkání a tím způsobují, že starší žáky nahrazuje starší přípravka, což znamená,
že většina utkání se prohrává. Mnozí žáci dávají přednost parku a jiným činnostem, které jim
rozhodně neprospívají. Uvědomit by si to měli rodiče i škola.
Starší přípravka – Starší přípravka hraje již druhý rok mistrovská utkání. V ročníku
2011/2012 naprostou většinu vyhrávají a ve skupině se umísťují od druhého do čtvrtého
místa. U většiny rodičů nacházíme velkou podporu, jak ve vysílání na trénink tak do
mistrovských zápasů. Značná část rodičů navštěvuje osobně mistrovská utkání. Za tyto
výsledky chceme poděkovat trenéru Petru Štěpánkovi a asistentům Václavu Tajčovi,
Ladislavu Šoltésovi, Jiřímu Princovi atd. Dne 17. 11. 2011 se v Praze-Tróji konal Přebor
starších přípravek České obce Sokolské v halové kopané. Mužstvo starší přípravky se
v konečném pořadí umístilo na skvělém třetím místě (3v/2r/1p) se skóre 13:4 a 11 body. Naši

hráči podali velmi dobrý výkon a prokázali, že hrají dobrou kopanou se smyslem pro
kolektivní pojetí hry. Je jen škoda, že někteří rodiče své děti neuvolnili na tento významný
celorepublikový turnaj v halové kopané. Všem hráčům blahopřejeme k vynikajícímu výsledku
a trenérům za jejich práci. Za odměnu těmto hráčům zorganizuje výbor T. J. Sokol s trenéry
v měsíci květen – červen výlet parníkem a návštěvu ZOO v Praze.
Mladší přípravka – Do mladší přípravky je přihlášeno celkem 12 žáků. Jejich trénink
probíhá v úterý a ve středu pod vedením Mgr. Stanislava Kučery, který je učí základním
pravidlům a technice kopané. Věříme, že v brzké době se zúčastní mistrovských zápasů
mladší přípravky, kterou plánujeme na sezónu 2012.
Stará garda – Stará garda odehrála čtyři přátelská utkání. Za významný zápas považujeme
především Sokol Dolní Beřkovice versus Teplice, kterého se zúčastnilo několik bývalých
ligových hráčů.
TSUNAMI CUP – 12. ročník turnaje v minikopané, kterého se zúčastnilo 18 mužstev.
Družstvo Torpéda Dolní Beřkovice neobhájilo první místo a umístilo se na třetím místě.
Putovní pohár byl předán vítěznému mužstvu z Mělníka. Třináctý ročník se uskuteční
v polovině července 2012.

Tenisový oddíl – má 21 platících členů. V tomto roce byla činnost oddílu jako
obvykle zahájena jarní brigádou zaměřenou na úpravu kurtů po zimě. V roce 2011 oddíl
uspořádal 3 turnaje ve čtyřhrách a jeden turnaj ve dvouhrách., které měly kvalitní účast a
setkaly se s velice příznivou odezvou všech zúčastněných borců. Turnaje se již stávají tradicí
a přispívají i ke zvyšování návštěvnosti kurtů. Oddíl zavedl nový způsob rezervace kurtů,
který bude v nové sezóně dále optimalizován tak, aby vyhovoval všem zájemcům bílého
sportu. Vedoucí oddílu je Jaroslav Řízek.
Nohejbal – Oddíl nohejbalu uspořádal v roce 2011 dva turnaje. Na oba turnaje dorazilo 8
týmů a místní úroveň nohejbalu jistě podtrhují první místa hráčů z Dolních Beřkovic. Místní
borci v letošním roce vyhráli dalších šest turnajů, kterých se zúčastnili v jiných Tělocvičných
jednotách. Nohejbalisté se schází na trénincích v průběhu celého roku. Oddíl vede Petr
Moucha.
Volejbal – I oddíl volejbalu pořádal dva turnaje. Hráči Sokola Dolní Beřkovice letos uspěli
a zvítězili na čtyřech turnajích. Jsme rádi, že i tomuto sportu se věnuje po celý rok pár stálých
hráčů a hráček. V zimním období se schází při trénování v tělocvičně, v létě pak venku. Tento
oddíl vede Josef Moucha.
Míčový sedmiboj – Tento „mladý“ sport si už získal příznivce. Každoročně se koná turnaj
v Míčovém sedmiboji dvojic pod vedením Tomáše Danaje. Skládá ze sedmi sportovních
disciplín: házené, basketbalu, tenisu, stolního tenisu, nohejbalu, fotbalu a volejbalu. Míčového
sedmiboje se účastní 16 dvojic. Místní dvojice se každoročně umísťují na medailových
příčkách.
Stolní tenis – Oddíl stolního tenisu má v Okresních přeborech dvě družstva, které mají 12
hráčů. Během roku jsou pořádány dva turnaje, Vánoční a Novoroční, které si již za několik let
našli své zájemce. Účast na turnajích je velice slušná a kvalitní. V současné době je „A“ na
druhém místě a „B“ o třídu níže se drží v horní polovině tabulky. Mistrovská utkání se hrají
jednou týdně v pátek, tréninky probíhají v pondělí v podvečerních hodinách. Oddíl vede
Milan Danaj. Stolní tenisté se zúčastňují všech celorepublikových turnajů veteránů.
Paní Eliška Krejčová, členka stolního tenisového oddílu je úspěšnou hráčkou, která vyhrává
medaile z Mistroství světa a Evropy veteránů. Blahopřejeme.

Naše Tělocvičná jednota uspořádala na hřišti se Základní školou Dětský den, který se vydařil.
Tuto akci sponzoroval Obecní úřad, T. J. Sokol, pan Čermák, pan Tajč a paní Vašíčková.
Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Pravdové, paní učitelce Šutové a paní Hrdé, které
se staraly o přípravu a organizaci Dětského dne. Současně chceme poděkovat všem ostatním,
kteří se podíleli na průběhu této akce.
Tělocvičnu dále využívají: Mažoretky, které jsou aktivní při tréninku a vystoupeních na
různých společenských příležitostech v rámci obce Dolní Beřkovice i při dalších akcích
regionu Mělník. Tento oddíl vede paní Lenka Nová a slečna Iveta Khorelová.
Velké oblibě žen se těší Jumping. Toto cvičení vede paní Vladimíra Kvídová a paní
Šárka Minářová.

Škoda, že většina cvičenek Mažoretek a Jumpingu nejsou členy
T. J. Sokol Dolní Beřkovice.
Za velký úspěch starosty, výboru a kontrolní komise T. J. Sokol
považujeme to, že se podařilo získat zpět do vlastnictví majetek T. J. Sokola
Dolní Beřkovice, který byl po roce 1999 svěřen do vlastnictví České obce
Sokolské. Několikaleté jednání se obešlo bez soudního rozhodnutí a majetek
byl vrácen na základě dohody v říjnu 2011 zpět do vlastnictví naší
Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Beřkovice.

Sponzoři – Sponzoři významně ovlivňují rozsah a činnost TJ Sokol Dolní
Beřkovice. Za tuto podporu jim chceme srdečně poděkovat. Hlavními sponzory
v roce 2011 jsou:
obec Dolní Beřkovice 250.000 Kč. Plus 30.000 Kč., na elektřinu a kulturu.
Středočeský kraj 100.000 Kč. Duhová energie 80.000 Kč. Starosta T. J. Sokol
Emil Vašíček 60.000 Kč., Dýhárna Danzer Bohemia 30.000,-Kč. Restaurace
Hrstka 29.000Kč. Nákup dresů Vapok
Jan Vašíček 18.000 Kč. Dotace OFS 5.800 Kč. Župa Barákova 5.700 Kč. Ing.
Srba 5.000 Kč. Karosárna Himl 5.000.
Příspěvky členů 30.000 Kč. Výtěžek z plesu 12.000 Kč., výtěžek z Tsunami
CUP 8.000 Kč., výtěžek z ROCK Festu 4.000 Kč.
Miroslav Hrdý – stavební práce a materiál, kiosek - 4.000Kč.
Společnost pana Dvořáka – doprava antuky a postřiky na tenisové kurty
5.000Kč.
Na veřejném zasedání, které se konalo dne 14. 11. 2011 paní starostka Smolová přítomným
sdělila, že do konce listopadu budou pozváni všichni vedoucí sportovních oddílů
k projednání podmínek a využití staré a nové tělocvičny. Dne 1. 12. 2011 byl starosta
T. J. Sokol požádán starostkou obce, aby T. J. Sokol podal návrh na využití a úhrad
staré a nové tělocvičny. Ještě téhož dne se sešel výbor T. J. Sokol, který projednal a
odsouhlasil stanovisko a návrh výboru k využití a úhradě staré a nové tělocvičny.
Tento písemný návrh bylo předáno dne 6. 12. 2011 starostce obce, před zasedáním
Rady obce k projednání. Do současné doby nemá výbor Sokola k dispozici stanovisko
Rady v této věci.

Stanovisko a návrh výboru TJ Sokol Dolní Beřkovice k využití a úhradě staré a nové
tělocvičny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A – Stará tělocvična: stolní tenis, tréninky, mistrovská utkání, organizování turnajů ve stolním
tenisu, cvičení žen, cvičení mažoretek a roztleskávaček, volejbalu, nohejbalu, minikopané,
trénink A mužstva, dorostu a žáků dle tréninkového plánu, případně atletická cvičení a jiné.
Toto vše bez úhrady.
B – Nová tělocvična: navrhujeme dodržet princip, že přednost využití prostoru a nižší nebo
žádnou úhradu mají občané Dolních Beřkovic a zvlášť oddíly, které reprezentují obec Dolní
Beřkovice. Nová tělocvična nemůže být výdělečnou činností pro obec Dolní Beřkovice, ale
podporující rozvoj a rozšiřování tělovýchovy pro místní mládež a dospělé.
Pokud se jednotlivé oddíly a občané rozhodnou využít ke sportování novou tělocvičnu,
navrhujeme tyto zásady úhrady nové tělocvičny:
- Trénink tenistů, nohejbalu, volejbalu, minikopané 1hod./100,-Kč.
- Trénink žáků od 13.30hod. do 16.00 zdarma
- Trénink dorostu a dospělých 1hod./100,-Kč.
- Turnaj žáků 1hod./100 až 300,-Kč.
- Turnaj dorostu 1 hod. 300 až 400,-Kč.
- Turnaj dospělých 1 hod./ 500 až 600,-Kč.
Pro ostatní sportovce, kteří nejsou členy T. J. Dolní Beřkovice a nemají trvalý pobyt
v Dolních Beřkovicích navrhujeme:
- Tréninky 1hod./ 300 až 500,- Kč.
- Turnaje 1 hod./600 až 800,-Kč.
- Pro podniky, profesionální oddíly stanovit cenu 1hod. /700,-Kč., a dále dle výše
smlouvy. Doporučujeme vybavit posilovnu a za její využití žádat úhradu
1hod.100,-Kč za osobu.

V. Ples sportovců se koná v sobotu 18. února 2012. Srdečně zveme všechny
občany Dolních Beřkovic.
Valná hromada se uskuteční 11. února 2012 od 15:00 hodin v restauraci
Na křižovatce.

Všem spoluobčanům přejeme Veselé vánoce,
bohatého ježíška a hodně zdraví do Nového roku.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Beřkovice

