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Zdeňka Kašíková

trenérka

Dne 16. 12. 2019 se konal vá-
noční závod sportovní gym-

nastiky mužů v tělocvičně Základ-
ní školy v Sezimově Ústí I, Švehlova 
111. Jen taktak jsme se tam vešli 
spolu s diváky (rodiče a prarodiče 
dětí). Celkem se zúčastnilo 44 zá-
vodníků od 4 do 12 let.

nejml. kategorie (nar. 2015-14)

1.  Jakub Marek  2. Martin Šonka, 
3.  Adam Svatek
mini přípravka (nar. 2014-13)

1.  Šimon Strnad, 2. Tomáš Tichý, 
3. Juda Dračka
přípravka (2013-2012)

1. Lukáš Kollmann, 2. Jan Uhlíř, 3. 
Bořivoj Samec

nejml. žáci (2012-2011)

1.  Vojtěch Strnad, 2. Filip Lašto-
vička, 3. Josef Šonka 
nejml. žáci 2 (2011-2010)

1. Dalibor Jech, 2. Vít Kvasnička,  
3. - 4. místo Mikuláš Zvěřina a Ja-
kub  Pekarovič
ml. žáci (2010-2008)

1. Radim Donát, 2. Matyáš Straka, 
3. Gabriel Mairych

Všichni závodníci jsou z  TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí, kro-
mě perníkových medailí dostali 
všichni i  drobné ceny a  na  konci 
tradičně mlsali nanukové dorty. 

Závod byl hezkým zakončením le-
tošního roku.

V  neděli 15. 12. jsme vyjížděli 
na Předvánoční pohár v Plzni, kde 
František Vaněček v kategorii do-
rostenců získal stříbrnou medaili, 
v mladších žácích Radek Kümmel 
rovněž stříbrnou a  Matyáš Straka 
bronzovou medaili. 

V  nejmladších žácích zvítězil 
a  zlato si odnesl Radim Donát 
a na 3. místě a bronz získal Gabriel 
Mairych.

A  na  Mistrovství České re-
publiky v  Brně se naši borci také 
neztratili a  František Vaněček 
v  kategorii dorostenců obsadil  
13. místo. 

Nejúspěšnější z  nejmladších 
žáků byl Radim Donát, kte-
rý ve  velké konkurenci obsadil  
40. místo (celkem 81 účastníků).  

Alena Kalinová

trenérka

V  roce 2011 
bylo ote-

vřeno nové hři-
ště u  Kozkého 
potoka, svým 
umístěním jedno 

z nejkrásnějších v České republice. 
Začala se rýsovat nová éra Hlado-
vých hrochů. Velkou ranou pro nás 
byla povodeň v červnu 2013, kte-
rá zcela zdevastovala nové hřiště, 
a následný požár, který zničil stří-
dačku hostů. Klub to však nepolo-
žilo a za pomoci města, sponzorů, 
rodičů a hlavně hráčů klubu začal 
koncepčně budovat areál a  hráč-
skou základnu. V zimě 2013 si ve-
dení klubu stanovilo cíle do  roku 
2020. Postup A týmu mužů do Ex-
traligy, pořádání Evropského 

šampionátu mládeže a  postupné 
budování areálu na  Komoře. Rok 
2020 je před námi a  Hroši mají 
splněno. Díky dotační podpoře Ji-
hočeského kraje, města Sezimovo 
Ústí a sponzorů se podařilo inves-
ticí 2.000.000,- vybudovat umělé 
zavlažování hřiště spolu s  novým 
trávníkem a  antukovými rozběhy. 
Dále byla postavena nová šatna 
a garáž na techniku a nářadí. Stře-
cha této přístavby bude sloužit jako 
tribuna pro diváky. Byl kompletně 

zrekonstruován backstop a  posta-
vena pergola u vodárny pro občer-
stvení diváků a hráčů. Na táborské 
Komoře s podporou TZMT vznik-
lo druhé hřiště, které letos prošlo 
zatěžkávací zkouškou při Baťově 
poháru a na podzim díky ligovým 
zápasům. 

Hladoví Hroši extraligoví

Po sportovní stránce byli Hroši 
také úspěšní, Tereza Koubová byla 
členkou bronzového týmu na  MS 

U12, ženy po  16 letech obsadily  
2. celostátní soutěž, junioři bojova-
li v Extralize a mužům se po dvou 
finálových účastech ve 2.lize poda-
řilo vybojovat postup do Extraligy 
v roce 2020. Nutno podotknout, že 
tým mužů je z 90 % složen z vlast-
ních odchovanců. 

Vrcholem všeho bude pořádá-
ní dvou evropských šampionátů 
v roce 2020. Nejprve v červnu bu-
deme spolu s Ledenicemi pořádat 
ME mužů a  následně v  červenci 
budeme pořádat ME U18 a  U16 
v  areálech na  Komoře a  u  Koz-
kého potoka. V  roce 2020 na  nás 
čeká od jara spousta práce s krás-
ným vrcholem v letních měsících. 
Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na budování a spor-
tovní činnosti podílejí, zvláště pak 
sponzorům, městu a správě města 
Sezimovo Ústí, TZMT Tábor a Ji-
hočeskému kraji.                               

Sportovní gymnastika

Rok 2019 v duchu příprav na ME U18 a U16 2020


