Gymnastika Muži

Hodnocení roku
V letošním roce se činnosti
účastnilo
28 cvičenců
14 trenérů, rozhodčích a příznivců

2012

 Pravidelně se začínáme
zúčastňovat krajských
soustředění v ČB
 Na Mikulášském poháru se
podařilo postavit družstvo
dorostenců
 František Vaněček vyhrál
Krajský přebor.
 Na mezinárodně obsazeném
závodě družstev, Memoriál
Antonína Součka, obsadilo
družstvo 14. místo (Viktor
Cibulka, Matouš Nývlt a
František Vaněček.)
 Druhé místo v Májovém závodě
obsadil Viktor Cibulka

MČR mužů Prostějov a Memoriál Petra Kouby

Ve stejný den závodili jejich oddíloví kolegové v Prostějově, kde proběhlo
Mistrovství České republiky jednotlivců výkonnostních stupňů 1-4. Kluci ze
Spartaku bojovali v kategorii VS1 a VS2. Ve VS1 dosáhl krásného výsledku
Viktor Cibulka. Jeho jedenácté místo patří k největším úspěchům oddílu.
Dvacátý devátý skončil Vojtěch Prokop, třicátý druhý Daniel Psota, padesátý
první Vojtěch Novotný a padesátý osmý Matěj Šmíd. V kategorii VS2 jediný
náš zástupce František Vaněček obsadil čtyřicáté deváté místo.

Mikulášský pohár
V sobotu 17. prosince proběhl na gymnáziu v Táboře 22. ročník Mikulášského
poháru ve sportovní gymnastice, který tradičně pořádá oddíl SG Spartaku
Sezimovo Ústí. Sešlo se zde téměř 170 závodnic a závodníků z Čech i
Moravy.Na sto gymnastek bojovalo v pěti kategoriích na prostných, kladině a
bradlech. Mezi nejmenšími děvčaty-v kategorii Mimi žákyně si nejlépe ze
sezimovoústeckých vedla Kateřina Pazdírková, která skončila čtvrtá, páté
místo obsadila Radka Přílepková, desáté Lucie Pešková. Výborný výkon předvedla Adéla
Borovičková, která si vystoupala pro pohár za vítězství v kategorii Mladších žákyň, třetí
skončila Markéta Lišková z Veselí n.Lužnicí, čtvrtá Adéla Podlahová, sedmá Sofie Flašková a
devátá Lucie Vágnerová (všechny S.Ú.). O další výborná umístění pro domácí se postaraly
Starší žákyně, když Barbora Růžičková vybojovala druhou a Karolína Podlahová třetí příčku,
sedmá skončila Gabriela Veselá a desátá Bára Říhová. Mezi Žákyněmi B obsadila čtvrtou
příčku Tereza Lapková, stejně jako Aneta Matyšová mezi Ženami B. 71 chlapců svedlo boj o
zlaté poháry na hrazdě, prostných, kruzích a bradlech . Hned v počátku závodu udělal svým
vítězstvím v kategorii mini žáci radost domácím Aleš Kubka. Dal tak dobrý příklad svým
starším kolegům, kteří si pak odnesli medaili v každé kategorii. Mezi nejmladšími žáky
skončil na třetím místě Viktor Cibulka a pátý Vojtěch Prokop. V kategorii mladších žáků si
František Vaněček došel pro druhé místo. Mezi dorostenci skončil Tomáš Včelák druhý a
František Dušek třetí.

Krajské přebory
V neděli pokračovala gymnastická klání v Sezimově Ústí, kde proběhl krajský přebor
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jednotlivců kategorií VS1 a VS2. V kategorii VS1 si nejlépe vedl Viktor Cibulka, který
vybojoval bronz, čtvrtý skončil Daniel Psota, osmý Vojtěch Prokop a devátý Vojtěch
Novotný. V kategorii VS2 obsadil František Vaněček šesté a Matouš Nývlt osmé místo.

Závod přípravek Trhové Sviny - 10.11.2012
Jihočeské přípravky se sešly v sobotu 10. 11. v Trhových Svinech,aby
prověřily své schopnosti. V kategorii kluci 2005 se Vlasta Samec a Kryštof
Mrázek podělili o první místo. Pepa Lutovský si opět došel pro medaili
bramborovou

Podzimní závod PELHŘIMOV – 27. 10. 2012
V sobotu vyrazili naši nejmladší gymnasté na sportovní klání do Pelhřimova.
A výprava to byla velmi úspěšná, když v obou kategoriích naši hoši nasbírali
celkem čtyři medaile. V kategorii závodníků 2007 nenašel přemožitele
Kryštof Mrázek, 3. skončil Míša Šmíd a těsně za ním, o pouhou jednu
desetinu bodu, skončil náš největší bojovník Pepča Lutovský. Ten si jako na
všech závodech vysloužil největší přízeň diváků. Neztratil se ani Jakub Koreš,
který z celkem 12ti závodníků obsadil 7. místo.
V kategorii závodníků 2005-2006 získal 2. místo Vlastík Samec, 3. místo vybojoval Jiřík
Maršík, 6. místo Matyáš Brázdil a 9. místo David Nývlt.
Hoši si hezky zazávodili v pěkném prostředí a spokojeni se vraceli domů.
Jak cvičila děvčata se dá odvodit z výsledkové listiny

Pohár města Rosice
V sobotu 27. 10. se dvě družstva chlapců, vypravila ukázat, jak se cvičí v Sezimově Ústí, do
Rosic.
V kategorii začátečníků skončil Matěj Šmíd na čtvrtém místě. (Tři desetiny na
třetího a čtyři na druhého), Bruno Cibulka byl 11. z 16 závodníků. Ve
družstvech bylo družstvo sezimośteckých začátečníků třetí.
V kategorii VS1 Viktor Cibulka obsadil 9, Dan Psota 12. a Vojta Prokop 13.
místo V soutěži družstev skončili kluci na pěkném pátém místě.
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Prázdninové cvičení
Podzimní prázdniny využily gymnasté a gymnastky Spartaku ke společnému cvičení. Kluci
po řádném tréninku ve středu, již zůstali v tělocvičně, promítli si video z Memoriálu Víta
Smolíka a noc strávili v tělocvičně. Dopoledne se k nim přidala děvčata a
všichni se pustili opět do cvičení. Trénink přerušili jen obědem, a kdo v 15.00
hodin nechvátal domů, tak se šel ještě ohřát do sauny. Kluci si v pátek
odpočinou a většina bude opět v sobotu v tělocvičně. žáci se podívají do Rosic
a přípravky do Pelhřimova.

Memoriál Víta Somolíka

73 žáků ve věku devět až jedenáct let z celé republiky a ze Slovenska,se sešlo
v sobotu 20.10 v Praze ve Vršovicích, aby změřilo své síly v gymnastickém
čtyřboji na XVIII. ročníku Memoriálu Víta Somolíka. Nejlepšího výsledku
dosáhl Matěj Šmíd, který si ve své kategorii došel pro zlatou medaili. Zdatně
mu konkurovali i Dan Psota na místě čtvrtém a Vojta Prokop na místě šestém.
Do první patnáctky se ještě vešli Vojta Novotný na místě devátém,na místě
dvanáctém Aleš Kubka a Kryštof Krešák na místě čtrnáctém. V kategorii mladších žáků se
podařilo Viktorovi Cibulkovi probojovat do finále na hrazdě, kde obsadil osmé místo.

Závod přípravek Sezimovo Ústí
V sobotu 6. října, uspořádal oddíl gymnastiky SU, závod přípravek. Příjemné
prostředí v prostorách ZŠ školní náměstí Sezimovo Ústí II umožnilo padesáti
mladým gymnastům a gymnastkám s celého Jihočeského kraje předvést pěkné
výkony. Závodníci pořádající oddílu patřili mezi nejúspěšnější účastníky. V
kategorii přípravky chlapců I skončil Dominik Bušil druhý a Jiří Maršík
čtvrtý. V kategorii přípravky chlapců II na stupně vítězů vystoupil Aleš Kubka
pro druhé místo a Kryštof Mrázek pro místo třetí. V kategorii dívek přípravky I obsadila
domácí Zita Pláchá páté místo a v kategorii přípravky II Marie slabá místo první. Ve stejné
kategori Lucie Pešková si došla pro třetí místo.

Krajské Soustředění mužů 12. 10. – 13. 10. 2012
12. října se na prvním soustředění po prázdninách potkali v Českých Budějovicích kluci z
celého kraje. Společně si popovídali o tom, co je čeká a jak jsou připraveni na
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podzimní část gymnastické sezony.
Společná cvičení se již stala tradicí a díky domácím trenérům i velice příjemným pracovním
setkáním .

Letní soustředění
Již pátým rokem, v tomto období se Domov mládeže VŠS a SPgŠ přeměnil na letní tábor se
zaměřením na sportovní gymnastiku. Třicítka mladých gymnastů a
gymnastek ze Sezimova Ústí se chystá, prožít společně se svými trenéry 10
krásných dnů.
Program je podobný jako v normálních letních táborech. Probíhají různé
kvizy, pohybové a sportovní hry, výlety po okolí, soutěž v pořádku,
koupání, stezka odvahy. Ale tím hlavním zlatým hřebem je přece jen
gymnastická příprava. Jak soustředění proběhlo je vidět ze stránek soustředění

Konec sezony
Poslední akce gymnastů již tradičně proběhla v areálu Soukeníku. Při ohýnku
se setkali cvičenci, trenéři, rodiče a příznivci naší gymnastiky. Společně
upekly buřty a plány na prázdniny.

Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev mužů
Sportovní gymnasté Spartaku Sezimovo Ústí cestovali v sobotu 30.června do Prahy, kde
završili svou závodní sezónu účastí na Mistrovství České republiky. Mezi téměř sedmdesáti
nejmladšími žáky se nejlépe umístil Viktor Cibulka, který skončil dvacátý,
dvacáté deváté místo obsadil Vojtěch Prokop, třicáté páté Daniel Psota a
padesáté Vojtěch Novotný. Tito závodníci také tvořili družstvo, které svými
vyrovnanými výkony vybojovalo celkové osmé místo ze čtrnácti.
František Vaněček obsadil mezi padesáti pěti mladšími žáky třicáté první
místo a pomohl tak k deváté příčce družstvu Merkuru České Budějovice, za
které hostoval.
Zatímco sezimovoústečtí gymnasté bojovali v Praze, jejich oddílová kolegyně Barbora
Růžičková cestovala sbírat zkušenosti do Deventeru v Holandsku, kde hostovala za Merkur
České Budějovice na mezinárodním závodě FAME SVOD Open. Startovala v kategorii
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žákyně B a její povedené vystoupení jí vyneslo konečnou osmou příčku z téměř padesáti
závodnic.

Krajský přebor mužů
V neděli 3.června se sportovní gymnasté sešli v Českých Budějovicích, aby změřili síly na
krajském přeboru. Nechyběli ani gymnasté ze Spartaku Sezimovo Ústí. Mezi
mladšími žáky si výborně vedl František Vaněček, který zvítězil. Mezi
nejmladšími žáky vybojoval druhou příčku Viktor Cibulka, pátý skončil
Vojtěch Prokop, sedmý Daniel Psota a devátý Vojtěch Novotný. Tento
výsledek jim zajistil vítězství v kategorii družstev a postup na Mistrovsví
České republiky. Třetí místo obsadilo družstvo Spartaku Sezimovo Ústí B.

Májový pohár kluků
V sobotu 26.května proběhl v Jindřichově Hradci přebor Jihočeského kraje a
kraje Vysočina ve sportovní gymnastice žákyň, juniorek a žen, na který
cestovaly i sportovní gymnastky Spartaku Sezimovo Ústí. V kategorii
Základní stupeň skončila Adéla Podlahová čtvrtá. Mezi mladšími žákyněmi
byla radost hned dvojnásobná, když Bára Říhová zvítězila a třetí skončila
Gabriela Veselá. Pátou příčku pak obsadila Jana Přílepková a sedmou Adéla
Borovičková. O další medaile se postaraly starší žákyně – Karolína Podlahová vybojovala
druhé a Barbora Růžičková třetí místo. Také mezi žákyněmi B se urodila stříbrná medaile a to
pro Terezu Lapkovou, šestá skončila Anna Rychtecká. Druhá skončila i Aneta Matyšová v
kategorii juniorky B. Také ženy B byly úspěšné – zvítězila veselská Iva
Novotná, v současnosti startující za Spartak Sezimovo Ústí, třetí místo
obsadila Kristýna Blafková. Obě vybojovaly, stejně jako Tereza Lapková a
Aneta Matyšová, postup na Mistrovství České republiky.
Také jejich oddíloví kolegové – sportovní gymnasté Spartaku S.Ústí měli na
programu závody – cestovali do Doksů na Májový pohár. Bruno Cibulka
skončil třetí v kategorii Minižáci. Mezi nejmladšími žáky vybojoval druhou
příčku Viktor Cibulka, Vojtěch Prokop skončil dvanáctý a Filip Skalický sedmnáctý. V
kategorii mladších žáků obsadil páté místo František Vaněček.

Přípravky - Hradec --- O zlatou placku - České Budějovice
Sportovní gymnasté Spartaku Sezimovo Ústí mají za sebou úspěšný
gymnastický víkend. V sobotu 19. 5. se výprava nejmladších gymnastů
zúčastnila závodu přípravek v Jindřichově Hradci. V kategorii nejmladších se
na prvním místě umístil Jakub Koreš, třetí byl Josef Lutovský, čtvrtý Michal
Šmíd, pátý Daniel Kohout a šestý Kryštof Mrázek. V kategorii ročníků 2005 si
pro první místo došel Matěj Šmíd.
Gymnastický víkend pokračoval pro sezimoústecké v neděli, účastí na prvním ročníku závodu
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O zlatou placku Z Budějovic si kluci odnesli 12 medailí. V kategorii přípravek vyhrál Josef
Lutovský. Společně s ním vystoupil na bednu pro medaili za třetí místo Michal Šmíd.
V kategorii mladších žáků I se umístil Matěj Šmíd na místě druhém a třetí byl Vojtěch
Novotný. Pěkné bylo i páté místo Bruna Cibulky, těsně za ním na místě šestém skončil
Kryštof Krešák. Ve stejné kategorii ve finále prostných si všechna tři první
místa rozdělili gymnasté ze Spartaku Sezimovo Ústí . První byl Vojta
Novotný, druhý Bruno Cibulka a třetí Matěj Šmíd. Kategorii mladších žáků II
opanoval Viktor Cibulka vyhrál finále v prostných a odnesl si i medaili za
první místo v celkovém hodnocení.
V kategorii mladších žáků byl František Vaněček na prostných první, na
bradlech druhý, na kruzích druhý. Tyto pěkné výkony mu vynesly první místo v celkovém
hodnocení.


LIBERECKÝ POHÁR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE - mužů
gymnasté oddílu vypravili do Liberce na LIBERECKÝ POHÁR VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE - závod družstev a jednotlivců. Mezi poměrně velkou
konkurencí, se Spartakovští kluci neztratili. Předvedli standardní výkony a
to jim zajistilo, následující umístění. František Vaněček se v kategorii
mladších žáků, vklínil mezi kluky z Vršovic a obsadil 10. místo. V kategorii
nejmladších žáků se Viktor Cibulka dostal do první desítky a jeho sedmé
místo společně s 15. místem Vojty Prokopa a 19. místem Daniela Psoty
znamenalo pro družstvo Spartaku 5. místo. Ve stejné kategorii obsadil
Bruno Cibulka 24. místo.

přebor ČOS Čechy- muži
Zatímco gymnastky bojovaly ve Veselí nad Lužnicí, gymnasté Spartaku Sezimovo Ústí
cestovali do Prahy-Vršovic na oblastní přebor ČOS Čechy. V kategorii mladších žáků skončil
František Vaněček na jedenáctém místě. Mezi nejmladšími žáky vybojoval Viktor Cibulka
pátou příčku, desátý skončil Vojtěch Prokop, dvanáctý Daniel Psota, čtrnáctý Vojtěch
Novotný a šestnáctý Bruno Cibulka. Tento výkon vynesl družstvu ve složení V.Cibulka, V.
Prokop a D.Psota v kategorii nejmladší žáci bronzové medaile.

Trhosvinenský pohár a pohár města Plzně
Sportovní gymnastky a gymnasté Spartaku Sezimovo Ústí mají za sebou
náročný a úspěšný víkend, během něhož absolvovali dva různé závody. V
sobotu14.dubna proběhl 16.ročník Trhosvinenského poháru. V kategorii
Základní stupeň skončila Lucie Vágnerová na šestém, Adéla Podlahová na
osmém a Sofie Flašková na desátém místě.
Mezi mladšími žákyněmi vybojovala stříbrnou příčku Jana Přílepková, čtvrtá
skončila Bára Říhová a šestá Gabriela Veselá. V kategorii starších žákyň zvítězila Karolína
Podlahová.
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V kategorii nejmladších žáků byl Viktor Cibulka pátý, Daniel Psota šestý, Vojtěch Novotný
sedmý, Vojtěch Prokop osmý a Bruno Cibulka desátý. V kategorii mladších žáků si pro
medaili za třetí místo došel František Vaněček, páté místo obsadil Matouš Nývlt.
Po ukončení závodů se část obou výprav přesunula do Plzně, aby se připravila na své nedělní
vystoupení na Poháru města Plzně. O zlatou medaili se v kategorii mladších žákyň postarala
Gabriela Veselá, stříbro vybojovala Bára Říhová. I gymnasté si přivezli medaili a to zásluhou
Viktora Cibulky, který obsadili třetí místo v kategorii nejmladší žáci, osmý skončil Vojtěch
Prokop a devátý Daniel Psota. Úspěchem je i čtvrté místo Františka Vaněčka a sedmé
Matouše Nývlta v kategorii mladších žáků.

Memorál Antonína Součka a
V sobotu 31. března se gymnasté Sezimova Ústí účastnili, již po páté,
memoriálu Antonína 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 na 60 gymnastů z osmnácti oddílů. Účastnila se
celá domácí špička a gymnasté z Rakouska a Slovenska. Barvy gymnastů
Spartaku Sezimovo Ústí hájilo družstvo ve složení Viktor Cibulka, Matouš
Nývlt a František Vaněček. Družstvo obsadilo 14. místo. Nejlepší ze Spartakovských skončil
František Vaněček na pěkném 34. místě

Sportovní ples
V sobotu 4. února 2012 se uskutečnil v Sezimově Ústí ples sportovců. Byla to
tradičně první větší akce pořádaná oddílem sportovní gymnastiky.
Kdo přišel, nelitoval. Snad.
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