
www.sezimovo-usti.cz

červen 2020

12

Výkonný výbor FK Spartak

MAS Sezimovo Ústí z.s.

Dne 2.3. 2020 se konala Vo-
lební valná hromada spolku 

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 
z. s., který sdružuje především 
fotbalovou mládež a  je jedním 
z  akcionářů FC MAS Táborsko 
a.s. Současnému vedení spolku vy-
pršel mandát a bylo potřebné, aby 
členové klubu zvolili nové vedení. 
Valná hromada dala znovu důvě-
ru  Josefu Holubovi, který poprvé 
stanul v čele spolku již v roce 2017, 
po odchodu Jiřího Smrže. Novými 
dvěma místopředsedy klubu se sta-
li Jiří Kolář, který byl dlouholetým 
hráčem Spartaku a  po  ukončení 
hráčské kariéry trénuje již několik 
let mládež. Druhým místopředse-
dou se stal Ing.  Karel Chotovin-

ský, který je odchovancem klubu 
a  nyní i  trenérem mládežnického 
celku.  Hlavním úkolem výboru je 
pokračovat v  dokončení sportov-

ního areálu Soukeník, kde vznikají 
dvě plnohodnotná travnatá hřiště, 
a v tribuně pro diváky bude vybu-
dována regenerační místnost pro 

hráče včetně sociálního příslušen-
ství. Spolek byl navíc v  polovině 
března vyrozuměn, že uspěl se 
žádostí o dotaci na rok 2020 na vý-
měnu stávajícího umělého povrchu 
sportovního areálu Soukeník, kdy 
Ministerstvo školství mládeže a tě-
lovýchovy garantuje 70% podporu 
pro investiční náklady. Nastolena 
je však otázka, zda se podaří za-
jistit zbylých 30 % nákladů na  její 
realizaci, v době, kdy se ekonomic-
ká situace bude vyvíjet nepříznivě 
po pandemii způsobené koronavi-
rem. Tato plocha je po dobu celého 
roku využívána nejen FK MAS, ale 
i řada klubů z blízkého okolí.  

Nové volební období trvá čtyři 
roky a  věříme, že se práci spolku 
s  mládeží bude dařit. Otevření 
travnatého hřiště se předpokládá 
v  červnu letošního roku mládež-
nickým turnajem.                            

Alena Kalinová

trenérka

Na vyhlášení ankety Sportovec 
roku 2019 okresu Tábor, které 

se konalo v  pátek 28. února 2020 
na Plese sportovců v Hotelu Palcát, 
opět nechyběly tváře, které znáte 
od Kozského potoka.

Muži svým postupem do Extra-
ligy 2020 získali druhé místo v ka-
tegorii kolektivů. 

V kategorii Talent roku si cenu 
za svou píli převzala Terezka Kou-
bová. Terka se kromě svých klubo-
vých povinností zařadila do kádru 
reprezentace U12 MIX a  z  MS 
na  Tchajwanu si přivezla bronzo-
vou medaili! Na  otázku „Kam až 
bys to chtěla ve  sportovní kariéře 
dotáhnout?“ Zněla jednoznačná 
odpověď "Jednou bych si ráda za-
hrála profesionální ligu v USA."

Ve stínu těchto týmových úspě-
chů nesmí zůstat úžasný výsledek 
juniorů České republiky, kteří 
poprvé v  historii světových šam-
pionátů dosáhli na medaili. V no-
vozélandském Palmerston North 
v  utkání o  třetí místo porazili 2:0 
Argentinu a získali bronz. 

A  pak se svět zastavil. V  břez-
nu jakoby mávnutím proutku vše 
ustrnulo. Epidemie, pandemie, co-
rona. Ale ne docela, Hladoví Hroši 
s vidinou Evropských šampionátů, 
na  kterých by přivítali přímo u nás 
v  Sezimově Ústí a  v  Táboře řadu 
skvělých so4ballových hráčů se 
pečlivě připravují na pořadatelství. 
Hlavně aby bylo vše včas hotové. 2. 

4.2020 však padl verdikt ESF –  veš-
keré mezinárodní turnaje jsou zru-
šeny a ME, která jsou kvalifikační 

jsou odložena, znamená to, že ME 
U16 kadetů a  U18 juniorů nebu-
de a ME mužů bylo přeloženo na  
21.–26. 6. 2021.

Počasí, jako naschvál celý duben 
láká hráče ven. V této těžké době je 
třeba připravit hřiště, aby až bude 
možnost, bylo, kde hrát. Pracu-
jeme v  malých skupinkách, trvá 
to déle, ale hřiště po rekonstrukci 
může přivítat sezonu v novém ka-
bátě. 

Květen – STK ČSA potvrdila 
start sezony. Termínové listiny jsou 
upravené a v červnu startuje Extra-
liga mužů a ligy juniorů.

V  srpnu se předpokládá vý-
znamné uvolnění pravidel pro po-
řádání sportovních akcí mládeže, 
takže jsou vypsány soutěže kadetů, 
žáků i coachballistů. Konečně, je to 
tu, (snad).

Koho už to doma opravdu neba-
ví, může začít zase sportovat. 

Od  poloviny května by v  ob-
vyklou dobu každé odpoledne měl 
někdo na hřišti být. 

So4ballové hřiště u  Kozského 
potoka je připravené, díky všem.

Přijďte to zkusit. Zase začínáme. 
To dáme.

Soukeník především pro mládež

Jak obstál softball v anketě sportovec roku 2019
okresu tábor, bude se letos hrát?


