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Hodnocení roku










V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů.
Největší část žlenské základny tvoří přípravky a nejmladší žáci.
Rozpadá se družstvo starších žáků.
Příchodem Martina Volfa se stává zajímavé družstvo rekreační gymnastky
Ze stálejších členů oddíl opustil Vilém Mára a Jiří Uhlíř, Adam Cetlovský
Trénovat přestala Věra Samcová.
Vychází spolupráce s bývalými členy a rodiči
Největším úspěchem bylo 11. místo Fandy Vaněčka na přeborech republiky ve VS1
a vítězství Petra Macháčka na memoriálu Víta Smolíka.
Z významnějších akcí pořádání krajského přeboru a podíl na akademii k 60 výročí
založení oddílu.

Členská základna prosinec 2011

Trenéři: Jaroslav Včelák,
žáci
 Lukáš Havel
 Ondřej Havel
 Petr Macháček
 František Vaněček
 Filip Cvrček

Trenéři: Z. Kašíková,
Žáci
 Matouš Nývlt
 Jiří Uhlíř
 Filip Skalický
 Viktor Cibulka
 Matěj Dlouhý

Trenéři:Michaela Svobodová,
Michaela. Vaněčková
Žáci
 Vojtěch Prokop
 Daniel Psota
 Jan Rous
 Vojtěch Novotný
 Matěj Šmíd
 Kryštof Krešák
 Bruno Cibulka
 Jan Houska
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Trenéři: Lila Jakubcová, Zdena
Kašíková
Přípravka
 David Nývlt
 Tomáš Kraus
 Jakub Koreš
 Petr Filip
 Kryštof Mrázek
 Michal Šmíd
 Daniel Kohout
 Josef Lutovský

Trenéři : Maria Kubková, Věra
Samcová
Přípravka
 Matěj Vondráček
 Ondřej Havelka
 Kryštof Dřevo
 Jiří Maršík
 Vlastimil Samec
 Matyáš Brázdil
 Aleš Kubka

Trenér: Josef Dušek
Rekreační gymnastika
 Vít Kovařík
 František Dušek
 Tomáš Včelák
 Petr Pelc
 Martin Volf
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Komentáře k akcím 2011
Vánoční oddílový pohár 19.12. 2011
Jak je již v oddíle tradicí, ke konci kalendářního roku se sešli příznivci mužské gymnastiky, aby
se společně rozloučili s uplynulou gymnastickou sezonou. Už v 16.00 se sešli v tělocvičně, aby
připravili nářadí na „ Vánoční pohár“. Všichni cvičí pak mněli možnost předvést, co se naučili a
pod přísným zrakem rozhodčích z řad bývalých gymnastů si užít poslední trénink v roce 2010.
Příjemná byla účast diváků z řad rodičů a příznivců klučící gymnastiky v 19.30 se všichni sešli
nad tradičními nanukovými dorty.

Vánoční pohár Vršovice 17.12.

2011

Těsně před koncem roku vyrazili mladší žáci do Vršovic. V kategorii žáků 2003 byl Viktor
Cibulka osmý. V kategorii žáků 2004 obsadil 6.místo Vojta Prokop a 8. skončil Jan Rous. Mezi
žáky narozenými v roce 2005 obsadil Vojta Novotný místo 6. Bruno Cibulka místo 8. a Jan
Houska byl 10.

Mikulášský pohár 3.12. 2011
Sobota 3.prosince byla vyhrazena poslednímu velkému podniku konanému v rámci oslav
letošního šedesátého výročí založení oddílu sportovní gymnastiky Spartak Sezimovo Ústí21.ročníku Mikulášského poháru. Ve sportovní hale táborského gymnázia se sešlo na sto čtyřicet
gymnastek a gymnastů ze čtrnácti oddílů Čech i Moravy. Mezi nejmladšími žáky skončil na
osmém místě Vojtěch Prokop. V kategorii mladších žáků si z domácích nejlépe vedl Petr
Macháček, který obsadil pátou příčku.

Mistrovství České republiky 26.11. 2011
V Sobotu 26.listopadu proběhl nejdůležitější podnik podzimní gymnastické sezóny-Mistrovství
České republiky. Sezimovoústečtí gymnasté cestovali do Kolína, kam se probojovali v kategorii
VS1 jednotlivců. O nejlepší výsledek se mezi šedesáti pěti závodníky postaral František Vaněček,
který skončil na jedenáctém místě.Viktor Cibulka obsadil třicáté třetí, Matouš Nývlt čtyřicáté páté
a Vojtěch Prokop padesáté deváté místo.

Krajské přebory Jihočeského kraje 17.11. 2011
Chlapci si dali sraz v neděli v Sezimově Ústí, kam jich přicestovalo více než třicet ze tří oddílů a dvou kategorií. V
kategorii žáci VS1 si z domácích nejlépe vedl František Vaněček, který vybojoval stříbro. Do první desítky se vešel
ještě šestý Matouš Nývlt a sedmý Viktor Cibulka. Bodový limit postupu na MČR splnili také Jiří Uhlíř a Vojtěch
Prokop.V kategorii žáci VS2 obsadil Petr Macháček šesté místo a postupuje na MČR, sedmý skončil Ondřej Havel.
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Memoriál Víta Smolíka 22. 10. 2011
55 žáků ve věku devět až jedenáct let z celé republiky se sešlo v sobotu 22. 10 v
Praze ve Vršovicích, aby změřilo své síly v gymnastickém
čtyřboji na XVII. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. Oddíl
Spartak Sezimovo Ústí reprezentovali: Vojta Prokop, Matěj
Šmíd, Kryštof Krešák, Filip Skalický, Jiří Uhlíř, Viktor Cibulka,
František Vaněček, Ondra Havel a Petr Macháček.
Radost všem
udělal Viktor Cibulka, který obsadil ve své kategorii třetí místo.
Petr Macháček
si došel v kategorii mladších žáků pro medaili a pro krásnou koloběžku za místo první. A o pět
setin bodu mu unikl pohár, za třetí místo, ve finále hrazdy Víta Smolíka. Do první desítky se
ještě vešel Jirka Uhlíř.

Akademie k šedesátému výročí založení oddílu
23. září se v kině Spektrum v Sezimové Ústí sešli současní, bývalí gymnasté a spolu se svými
příznivci oslavili šedesát let působení oddílu společenskou akademií. Myslím, že všichni účastníci
měli příjemný dojem z celé akce.

Soustředění Prachatice
Stalo se již tradicí, že během školních prázdnin a dovolených se setkávají gymnasté Spartaku Sezimova Ústí na
společném sportovním soustředění. V letošním roce nám poskytne azyl opět

Domov mládeže VŠS a SPgŠ.
Účastnilo se 11 kluků
Soustředění kluci absolvovali v tomto složení:
Havel L, Havel O, Mára, Vaněček, Prokop,Psota,Rous,Šmíd,Nývlt, Skalický, Cibulka, Včelák T, Včelák J. Krátoška ,
Kašíková

Ukončení gymnastické sezony
Ke konci školního roku se gymnasté a jejich příznivci tradičně sešli v pátek 24.6, aby si
popovídali a pochutnali na Soukeníku na opečených uzeninách. Část oddílu si loučení s
gymnastickou sezonou protáhla a v sobotu se podívala na Vltavu. Počasí jim přálo. Nikdo
nezmoknul. A všichni mohou na prázdninový odpočinek

Kontrolní závod přípravek SÚ
V sobotu 18.června se sešli nejmladší gymnasté a gymnastky Spartaku Sezimovo Ústí se svými
krajskými kamarády, aby změřili své síly na domácí půdě v kontrolním závodě přípravek.
Z domácích děvčat se prosadila Adéla Podlahová ,která v kategorii ročníků 2005 vyhrála. Její
oddílová kolegyně Sofie Flašková skončila třetí. Ve stejné kategorii kluků si pro zlatou medaili
došel Vojta Novotný před svým oddílovým kolegou Martinem Míkou.
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V kategorii přípravek ročník 2004 vybojovala Adéla Borovičková čtvrté místo. V kategorii stejně starých kluků se
podařilo Danovi Psotovi získat místo třetí.

Přebor ČR žáků
V kategorii nejmladších žáků skončil František Vaněček na 35. místě. Matouš Nývlt byl na místě 59
a Adam Cetlovský na 62. Po součtu bodů družstvo nejmladších žáků skončilo šestnácté. Jako
Jihočeši jsme se těšili z 9. místa Adama Pihávka ze Slovanu J. Hradce.
O něco lépe se vedlo mladším žáků, kde potěšilo 18. místo Petra Macháčka. 47. místo Ondry Havla
a 58 místo Petra Pelce družstvu stačilo na 13. místo v celkovém hodnocení družstev.

Krajský přebor mužů 22.5. 2011
V neděli 22.5.2011 se příznivci sportovní gymnastiky z celých Jižních Čech sešli ve sportovní hale
Merkur České Budějovice, aby se utkali o tituly přeborníků kraje. Mezi 26 účastníky vybojovali
zástupci gymnastiky Sezimova Ústí 2 stříbrné medaile, zásluhou Fandy Vaněčka v kategorii
nejmladších žáků a Petra Macháčka v kategorii žáků mladších. V družstvech skončilo družstvo
nejmladších žáků ve složení František Vaněček, Matouš Nývlt a Adam Cetlovský na místě třetím a
družstvo žáků mladších zastoupené Petrem Macháčkem, Ondoru Havlem a Petrem Pelcem na
místě druhém. Obě družstva si svými výkony vybojovala postup do republikového závodu, který
se uskuteční 4.6. v Brně.

Májový pohár Doksy 7.5.2011
V sobotu 7. 5. pořádal oddíl sportovní gymnastiky TJ Doksy 10. ročník závodu Májový pohár ve sportovní gymnastice
pro žáky a dorostence.
Součástí závodu byli vložené závody:
Májostoj- vyřazovací závod ve stoji na rukou a Gymastoj - ucelené cvičení – sestava ve vzporu
na rukou.
Oddíl Spartaku reprezentoval Fanda Vaněček. V kategorii nejmladších žáků, mezi 13 borci z oddílů
Doksy, Liberec, Vršovice. Česká Lípa,Ústí nad Labem, J.Hradec, Sezimovo Ústí se umístil na 7.
místě. br>

Pohár města Veselí N/L, Trhosvinenský pohár, Pohár města Plzně
Sportovní gymnastky a gymnasté Spartaku Sezimovo Ústí mají za sebou velmi náročný a úspěšný víkend, během
něhož absolvovali tři různé závody, na kterých se jim podařilo získat celkem 15 medailí. Děvčata odstartovala
víkendový maraton ve Veselí nad Lužnicí, kde v sobotu 16.dubna proběhl Veselský pohár ve čtyřboji žákyň, juniorek a
žen. O první medaili se postarala Karolína Podlahová, která skončila druhá v kategorii mladších žákyň. Čtvrtá skončila
Leontýna Jelínková a desátá Bára Říhová. Mezi staršími žákyněmi vynesl velmi dobrý výkon Barboře Růžičkové třetí
příčku.V kategorii žákyň B obsadila Tereza Lapková šesté místo. Další úspěch zaznamenala v kategorii juniorek a žen
Kristýna Blafková,která skončila třetí, zvítězila domácí Iva Novotná.
Zatímco děvčata bojovala ve Veselí nad Lužnicí, chlapci předváděli své výkony na 15.ročníku Trhosvinenského poháru.
V kategorii přípravky B skončil Aleš Kubka třetí a Matyáš Brázdil čtvrtý. Další bronz zařídil v kategorii přípravka A
Vojtěch Prokop, páté místo obsadil Vojtěch Novotný a šesté Daniel Psota. Mezi nejmladšími žáky se na druhou příčku
prosadil František Vaněček, Matouš Nývlt skončil desátý. V kategorii mladších žáků patřil Petrovi Macháčkovi také
bronz, páté místo obsadil Ondřej Havel. Podobně si vedli i starší žáci, kde byl Vilém Mára třetí a Lukáš Havel čtvrtý.
Po ukončení závodů se část obou výprav přesunula do Plzně, aby se připravila na své vystoupení na Poháru města
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Plzně. Nedělní klání zahájili chlapci kategorií nejmladších žáků, kde zvítězil František Vaněček, čtvrtý skončil Matouš
Nývlt. Mezi mladšími žáky obsadil pátou příčku Ondřej Havel, v kategorii starších žáků skončil Vilém Mára na čtvrtém
a Lukáš Havel na Pátém místě.

Memoriál A.Součka 26.3. 2011
V sobotu 26. března se gymnasté Sezimova Ústí účastnili memoriálu A. Součka v Bučovicích.
Soutěž je svým rozsahem i obsazením zcela ojedinělá. Je to největší, navíc mezinárodní závod
pro mladší žáky v republice. Sešlo se zde šedesát dva gymnastů z dvaadvaceti oddílů. Účastnila
se celá domácí špička a gymnasté z Rakouska a Slovenska Barvy gymnastů Spartaku Sezimovo
Ústí hájilo družstvo ve složení Ondra Havel, Petr Macháček a František Vaněček. Družstvo
obsadilo 17. místo. Petr Macháček skončil 32. Ondra Havel 42. A čtvrtý nejmladší účastník
závodu, František Vaněček obsadil místo 48.

Ples Sportovců
Již se stalo téměř tradicí, že se kluci zúčastňují s vystoupením na plese sportovců.
V letošním roce vystoupili jak žáci, tak přípravky se svým večerníčkem

Silvestrovská vyjížďka 2010
Poslední den roku 2010 již tradičně vítají gymnasté Spartaku SU a jejich příznivci cyklistickou
vyjížďkou. Pod vedením Dušana jsme i letos vyrazili v 9.00 od kabinetu. První zastávka na
vyhřívaných lavičkách u Pavla přišla v pravou chvíli. Pak už nás čekal jen projev na ukončení
cyklistické sezony 2010 a projev na zahájení cyklistické sezony 2011 a rychle na chatu Alče a
Petrovi. Ve 14.00 už jsem seděli v restauraci a cpali se gulášem a zbytek si nechte vyprávět, nebo
se podívejte na obrázky.
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