
Výroční zpráva Feeder team MO Tovačov 2021-2022 

Po Covidové pauze se opět spustily soutěže LRU Feeder a náš tým posílil o nového člena, posílil nás 

Jakub Šabata, trojnásobný mistr republiky LRU Feeder a také jsme upravili název teamu tak aby 

z dlouhodobých hledisek vyhovoval našim potřebám. 

Nový název teamu pod kterým, startujeme sezonu 2021 je CzechoSlovakia Feeder Team MO Tovačov 

ÚS SMS. 

Členové teamu: František Filák – Kapitán 

                             Martin Janečka 

                             Jakub Šabata 

                             Slávek Ruman- náhradník 

                             Martin Maták – náhradník 

 

Cíle pro sezonu 2021: 

Prioritou byla 1.liga LRU Feeder, dále jsme si dali za cíl přihlásit se do Slovenské divize východ a 

probojovat se 2.ligy SK a pokud možno vyrazit na nějaké mezinárodní závody. 

Zhodnocení sezony: 

Sezonu hodnotím velmi pozitivně, byla to nejúspěšnější sezona v historii! Podařily se nám vyhrát dvě 

kola 1. Feeder Ligy a nebýt klopýtnutí v posledním kole na řece Vltavě mohli jsme slavit titul. I tak 

jsme skončili na krásném 2.mistě, což považuji za naprostý úspěch. Díky tomu jsme se kvalifikovali na 

MS Klubů  2022 v Italském Loreo.  Jakub Šabata se stává opět vítězem a Mistrem 1.Ligy!!! 

Na MIČR 2021 v Mlékojedech obsazujeme smolné 4.místo s tím že se nám podařilo vybojovat 

2.sektorová vítězství. 

Slovenskou Divizí jsme proletěli jako kulový blesk a vyhráli všechny závody, na konci jsme slavili 

postup do 2.slovenské Ligy. 

Mistrovství Slovenska na Slnavě se nám také celkem povedlo jako tým bereme 4.misto a František 

Filák 4.místo v jednotlivcích. 

V říjnu nás čekala ještě třešnička na dortu v podobě spoluúčasti na MS klubů 2021 v Bulharském 

Plovdivu kde jsem doplnili MRK Feeder team, a umýstili se na krásném 7.místě z 33klubů. 

 

Sezona 2023 

Cíle pro sezonu 2022: 

Prioritou byla opět 1.liga a MS klubů v Itálii a také bychom rádi vybojovali postup z 2.ligy SK. a opět se 

podívali i na nějaké zahraniční závody. 

Zhodnocení sezony 2022: 

 Sezonu jsme začali pěkně z ostra na MS Klubů v Itáli kde jsme reprezentovali Českou republiku pod 

názvem našeho Czecho Slovakia Teamu MO Tovačov!!! Na doplnění jsme si přizvali Petra Kláska a 



Honzu Zavřela, MS jako takové bylo velmi náročné a nedokázali jsme pochopit vliv přílivu na salinitu 

vody a migraci ryby po kanálu. Končíme na 18.místě z 35.klubů a odnášíme si velkou zkušenost. 

Martin Janečka vyhrál nedělní sektor což považuji za obrovskou věc. 

1.Liga LRU feeder pro nás končí celkovým 4.místem, k bedně chyběl kousek, ale věříme že jsme se 

poučili a budeme v následující sezoně opět atakovat nejvyšší příčky. Jakub Šabata končí celkově 

3.mistě v 1.Lize. 

Zato slovenská 2.liga je pro náš tým velmi úspěšná a krom jednoho malého klopýtnutí na Dunaji 

suverénně vyhráváme a postupujeme do 1.ligy a budeme bojovat v příští sezoně o Slovenský titul!!! 

František Filák se stává nejlepším závodníkem 2.Slovenské ligy. 

MiČR se nám moc nepovedlo a končíme na 6.místě. 

Na konci sezony jsme byli požádáni vítězem 1.ligy jestli bychom nedoplnili jejich řady na MS klubů 

2023 v Irsku, což jsme s radostí přijali!!! 

 

Závěr: 

Chtěl bych poděkovat Mo Tovačov za podporu a dobré vztahy, moc si toho vážíme a věříme že nadále 

na nás jako závodníky, ale i členy MO budete moc být pyšní. 

František Filák  

 

 

 

 

 

 

 


