Motto:
Buďme činní, budoucnost náleží činnému, stojatá voda v hnilobu přechází, kdo nejde
kupředu, zůstane zpět ve světě, jenž usilovně vpřed se ubírá.
Dr. Miroslav Tyrš
Úvodem
Sportovní gymnastika byla v Prostějově již od dob Sokola a DTJ. Již tam vznikaly špičkové
výkony v nářaďovém tělocviku. Za války se cvičilo jen v tajnosti a organizovaný nářaďový
tělocvik se vzpamatovával v poválečných dobách pod vedením Sokola.
V dobách padesátých let, kdy byl Sokol, DTJ a ostatní organizace zrušeny, vznikaly
specializované obory sportu. I při TJ Gala Prostějov byl založen oddíl základní tělesné
výchovy ZTV a částí tohoto oddílu byl i kroužek sportovní gymnastiky. Duší galácké
gymnastiky byl Milan Vaculík. Pod jeho vedením pracovalo v průměru 25 hochů i dívek.
V těchto letech, počítaje od nejstarších členů: Vaculík, Mendl, Horák, Gazda, Staník,
Obálková, Trundová, Tichý, Černý, kteří byli již tehdy držiteli výkonnostních tříd. Kroužek se
držel na počtu 20 cvičících. V padesátých letech byly zakládány tzv. „Sportovní školy
dorostu“ pro vyspělé závodníky, do kterých byli vybíráni závodníci z celého okresu. Za TJ
Gala byli vybráni Staník, Horák, Mendl a t této doby se také tradují úspěchy těchto
závodníků.
V šedesátých letech měl již kroužek SG jedenkrát I. VT, třikrát II. VT a dvakrát III. VT
v mužských složkách. Jedenkrát II. VT žen a dvakrát II. VT mládeže. V roce 1966 se náš člen
Antonín Abrle zúčastnil v Ostravě přeborů ČSR učňovských zařízení a stal se přeborníkem,
Zdeněk Staník byl na přeborech ČSR na 3. místě ve II. VTD. Zdeněk Horák reprezentoval
za krajské družstvo jihomoravský kraj a pomohl získat zlaté medaile ČSR v družstvech.
Nového ducha i nové prvky přinesli do SG hostující Kudin z Ukrajina a parašutista místní
posádky Kilián.
Po přestavbě tělocvičny v Koupelkách roku 1968 a přesídlení oddílu SG do tělocvičny na
Sídlišti svobody, se oddíl rozrostl do větších rozměrů než oddíl ZTV.

Rok 1972
Na základě počtu svých cvičenců a nesouladu reprezentování na závodech ZRTV i byl
z kroužku SG založen samostatný oddíl SG TJ Gala Prostějov. Předsedou byl Milan Vaculík,
jednatel Zdena Steuerová, hospodář Jitka Šlézarová, členové Zdeněk Staník, Zdeněk Horák a
Zdena Košinová.

Rok 1974
Dostavily se první úspěch. Opět máme reprezentanty na přeborech ČSR. Miloslav Musil I.
VTž, Jitka Molová II. VT a Jana Hubáčková III. VTD.

Rok 1975
…nás již bylo na přeborech ČSR více:

Miloslav Musil II. VTD, František Kocourek II. VTD, Jana Hubáčková II. VTD, Zdena
Burgetová a Dobra Kulíšková, obě II. VTž.

Rok 1976
…nás opět přibylo a přeborů ČSR se zúčastnili:
Miloslav Musil II. VTD, Jiří Štandera II. VTž, Jana Hubáčková a Eva Steuerová II. VTD,
Zdena Burgetová a Dagmar Víchová II. VTž.
Od roku 1972 do roku 1987 byli vybráni jako nejlepší závodníci tito sportovci:
Miloslav Musil – od roku 1979 na ZVS ve vrcholovém středisku Rudá hvězda Praha/trenér

Oldřich Otava, bývalý náš hostující člen ze Sokola Plumlov, nyní trenér z povolání.
Jiří Štandera – od roku 1979 jej trénoval Karel Čemerka st., potom přešel do Prahy, kde pod

vedením trenéra Oldřicha Otavy dosáhl úspěchu. I přes základní vojenskou službu zůstal u SG
(později v banské Bystrici) a reprezentoval naši Československou republiku.
Zdena Burgetová – v roce 1982 získala bronzovou medaili na přeborech ČSR v I. VT žen

(trenér Milan Vaculík a Zdeněk Staník).
Oto Ježek – účastník přeborů ČSR roku 1977, 1980 až 1984. Na VŠT hostoval ve SG

Zbrojovka Brno I. A získal I. VT.
A léta běžela…

Rok 1987
První sraz vytrvalých gymnastů a gymnastek při patnáctém výročí založení oddílu.
Nejlepší závodníci let 1987 až 1992:
Jitka Machačová – účastnice přeboru ČSR od roku 1982 až 1991, nejlepší umístění na ČSR I.

VT žen – 5. místo (trenér od roku 1979 – 1983 Zdena Steuerová, 1984 – 1991 Miloslav
Musil).
Pavel Lakomý – trénoval od roku 1979 – 1985 (trenér Karel Čemerka st.). V roce 1986 přešel

do Prahy a opět pod vedením trenéra Oldřicha Otavy se dostal do špičky SG a reprezentoval
ČSR až do roku 1995. Jako jediný odchovanec našeho oddílu se zúčastnil Mistrovství světa.
V současné době trénuje v USA s manželi Křížovými.
Jaromír Labonek – na základě krátkého, ale úspěšného tréninku pod vedením trenéra Ing.

Karla Čemerky ml. byl převeden v roce 1990 do Prahy a pod vedením trenéra Otavy se dostal
do reprezentace žáků a jako junior se zúčastnil Mistrovství Evropy. Byl nositelem I. VTD a
reprezentantem ČR.

Rok 1992
Druhy sraz SG při dvacátém výročí založení našeho oddílu.

Rok 1996
Zatím nejúspěšnější rok celé existence našeho oddílu.
Nejúspěšnější závodníci let 1992 až 1997:
Petra Chytilová – žákovská mistryně ČR v jednotlivkyních. Zlatá medaile ve čtyřboji a další

zlaté za PŘ, BR, PR a stříbrná za KL.
Petra obdržela oddílový pohár za nejlepší závodnici roku 1996.
Radim Pospíšil – třetí místo v ČR – finále dvakrát stříbrná medaile.

Završením těchto úspěchů bylo krásné třetí místo v závodě družstev na přeboru ČR
v kategorii žákyň. Mezinárodních závodů se zúčastnila 2x Petra Chytilová se ziskem dvou
bronzových medailí a Radim Pospíšil se zúčastnil 3x se ziskem jedné bronzové medaile,
jednou byl čtvrtý a ve Vídni skončil na 7 místě.
Další úspěchy:
Putovní pohár ligy žen i dorostenek. Oblastní přebornicí se stala v žákyních Michaela
Kučerová, v dorostenká Klára Pešková, totéž umístění získaly na závodech Čechy – Morava
– Slezsko (trenéři Steuerová, Vaculík). Na základě výsledků byly zařazeny do soutěží ČGF a
obě se zúčastnily podzimních přeborů ČR.
12. ročník závodu „Gymnastická mimina“ proběhl za účasti 56 závodnic. Naše nejúspěšnější
byla Iveta Jakšíková – 2. místo (trenér Musil).
Oddíl pořádal ještě dva závody přípravek a dětí bez VT prostějovského okresu a to „Letní
závod“ a „Vánoční nadílku“ pod heslem – Ukaž, co umíš (devátý ročník).

