A léta opět běží …
… a my Vám opět chceme předložit naši práci, úspěchy i nezdary v dalších pěti
letech:

Rok 1997
Početní stav našeho oddílu je 67 členů.
Trenéři 12: Musil, Vaculík, Ježek, Steuerová, Kletenská, Ponížilová, Trundová,
Pacejková, Sovíková, Maulerová, Kučerová, Greplová.
Pod patronací našeho oddílu vznikl kroužek Sportcentrum DDM Prostějov, jeho
vedení má Kletenská E. – počet dětí 12.
Na oblastních přeborech dívek (VS) se zúčastnilo 6 žákyň do ČR: Chytilová (6),
Pešková (42), Jakšíková (46).
Za chlapce závodil v ČR Pospíšil Radim a byl zařazen do reprezentačního celku ČR
pro závod v Německu, kde se umístil na 6. místě.
Chytilová Petra reprezentovala v Belgii a přivezla si vítězství, zlatou medaili a pohár.
Další vítězství Petry bylo na Poháru Veletržního Brna.
Oddíl uspořádal Gymnastická mimina (18 závodnic), současně s ligou Čechy –
Morava – Slezsko (62 závodnic), v hale Sportcentra. Závody pro všeobecnou SG
s názvem „Ukaž, co umíš“ jako Letní závod (48 závodníků) a Vánoční závod (45
závodníků).
V roce 1997 získaly I. třídu rozhodčích Kletenská, Straškrabová, Brichtová.

Rok 1998
… nezačíná dobře: v lednu zemřela pí. Flašarová, která s námi spolupracovala
v baletní průpravě téměř 20 let a v červenci zemřele trenérka Trundová Anna, která
pracovala v TV celý život a od roku 1979 v našem oddíle až do své smrti.
Další nepříjemná událost přišla v zápětí: Radim Pospíšil v září ukončil svou závodní
činnost.
Ale bylo i trochu úspěchů:
Přeborů ČR se zúčastnily pod vedením trenéra Musila: Chytilová – 3. místo,
Pešková – 6. místo, Maulerová – 16. místo.
Chytilová reprezentovala a zvítězila v závodě ČR – Slovensko, v Belgii skončila na
2. místě a v mezinárodním závodě J. Gajdoše v Brně se umístila jako druhá.
Ostatní závodnice oddílu se zúčastnily Gymnastických mimin (33 závodnic),
pohárových závodů v Bučovicích, ve Znojmě, v Brně M.S, a pod.
Letního závodu „ukaž, co umíš“ se zúčastnilo 35 dětí.
Od září přišla do oddílu posila: Labonek Jaromír, 19. let, reprezentant ČR pod
vedením Ol. Otavy ukončil ze zdravotních důvodů svoji závodní činnost a nastoupil
jako placený trenér.
Utvořily se přípravky, které vedli Labonek a Steuerová.
Rok 1998 zakončily Vánoční závody „Ukaž, co umíš“ v počtu 64 dětí.
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Rok 1999
Počet členů se zvýšil na 87 tím, že se přijaly i přípravky do stavu členů.
V trenérské práci pokračují všichni trenéři vedení v roce 1997 a 1998. Jen pí.
Flašarovou nahradili baleťáci z Olomouce, trenérku Trundovou manželé Hájkovi.
Přestala pracovat Greplová a Kučerová, náhrada bývalými závodnicemi
Křepelkovou, Kočařovou. Místo Ježka pracuje Neckař a dále ukončily trenérskou
práci Pacejková a Sovíková.
Závodní činnost:
Chytilová Petra
• Vybojovala stříbro v Praze na Memoriálu E. Bosákové
• V Šumperku na mezinárodních závodech získala zlato (Jakšíková 10,
Maulerová 16, Petečuková 22)
• Mistrovství ČR – 3. místo (Pešková K. 6, Maulerová 29, Jakšíková 32,
Petečuková 33)
• Z Maďarska z mezinárodních závodů přivezla Petra z PŘ stříbro a z AKR
bronz
Nejmladší žákyně pod vedením trenérky Ponížilové získaly titul oblastní přebornice
Jm – nejlepší Cimlová a v Bučovicích v sestavě Cimlová, Soldánová, Pešková D.
vybojovaly první místo a pohár.
V chlapecké přípravce se vytvořilo družstvo žáků Přikryl O., Kuptík, Klobouk,
Růžička – trenér Labonek J.
Letního závodu „Ukaž, co umíš“ se zúčastnilo rekordních 70 závodnic a závodníků.
Konec roku 1999 byl poznamenán úmrtím Petra Poly z Chropyně, kde jsme v 70.-80.
letech prožívali nejkrásnější chvíle na nezapomenutelných soustředěních.
Vánoční závod byl tečkou roku (opět 66 dětí).

Rok 2000 …
Radostně vstupujeme do nového roku a tisíciletí
Náš šéftrenér Musil Miloš slaví 40. narozeniny i se svými trenérskými úspěchy:
Stav členů se opět zvýšil – 93.
Trenérské řady opustila Kočařová a Křepelková, přibyly Veselá, Machačová na
dívky, Maulerová a Kupková na pokračovací přípravku hochů, na mateřskou koncem
roku odešla Ponížilová.
… a opět Chytilová Petra – pořád nejlepší v oddíle:
• V únoru 2000 mezinárodní utkání ČR – Slovensko – 1. místo a trenér Musil
pověřen vedením reprezentačního družstva
• V březnu Extraliga ČR a další úspěch Chytilové
• V dubnu kontrolní závod – 2. místo a postup na mistrovství juniorek v Paříži
zajištěn
• Další závod za reprezentaci v Holandsku
• V červnu účast na ME juniorek v Paříži
• Přebory ČR – 5. místo
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Přípravky pracují pořád v plném počtu 50-60 dětí (Labonek, Steuerová). Talenty jsou
přeřazovány do přípravných družstev, dívky vede trenérka Machačová a chlapce
Malindová s Kupkovou.
Gymnastická mimina – účast 46 závodnic – 4. místo Cimlová.
Letní a Vánoční „Ukaž, co umíš“ – počet 45 a 68 závodníků.
První velký úspěch družstva žáků trenéra Labonka – postup do ČR – nejlepší
umístění 23. místo Přikryl.
Bučovice – 1. místo v družstvech (Cimlová, Soldánová, Pešková D. – trenérka
Ponížilová)
První místo Cimlové v oblastním přeboru Jm.
Zlatý štít VOKD – 1. místo Soldánová, Cimlová 3, Pešková D. 5.
Malá cena Brna – Soldánová 2., Cimlová 3.

Rok 2001
… první rok v novém tisíciletí – počet členů 130, registrovaných závodníků 16 –
hlavně mužská složka!
Závodní činnost začali žáci trenéra Labonka vítězstvím v Přerově na Memoriálu
Chmelaře a J. Hradce kde se zúčastnili dorostenec Oháňka 4. místo, muž Večeřa
2. místo a Otipka 7. místo. Memoriál M. Najzara ve Vítkovicích byl dalším úspěchem
a v oblastním přeboru v Brně si žáci vybojovali stříbro a postup do ČR, kde se umístili
na 5. místě. Za muže byl v Brně Labonek na 2. místě, Večeřa na 4.místě. Žák
Přikryl byl zařazen do širšího výběru žáků ČR – celkově krásný výsledek soustavné
trenérské práce J. Labonka od září 1998 do léta 2001. Zde však bohužel činnost
trenéra Labonka končí a vrací se do Prahy k vlastní závodní činnosti. Trénování
nejlepších žáků převzal Hemerka K., přípravky povede Pešková K. a starší žáky
všeobecné SG začal trénovat Růžička Ivo.
Hlavní úspěchy ženské SG se projevily u Petry Chytilové
• Přes 3. místo v kontrolním závodě byla zařazena na mezinárodní CEFTA Cap
v Děčíně – 7. místo
• Španělsko, Olympijské dny mládeže, kde se Petra probojovala do finále
jednotlivkyň na 23. místo
• V září byla zařazena do olympijské přípravy reprezentace ČR
• Holandsko – trojutkání Nizozemsko – Kanada - ČR
• Vítkovický pohár za účasti závodnic ze 6ti evropských zemí – obsadila
2. místo a probojovala se do finále na všech nářadích (BR stříbro, KL bronz)
• Německo – reprezentace ČR bronz na KL.
Ale i další závodnice trenéra Musila Soldánová a Cimlová (přešly od Ponížilové),
které se účastnily přeboru ČR si vyzkoušely mezinárodní závod na Vítkovickém
poháru – na BR obě finále, Soldánová 3. místo.
Mladší žákyně pod vedením trenérky Veselé (Sklenářová a Procházková doplněny
Cimlovou) získaly v Bučovicích 4. místo a Cimlová se stala nejlepší závodnicí
závodu, 1. místo celkově a finále BR 2. místo, KL 1. místo.
Pro ostatní závodnice a závodníky oddíl uspořádal gymnastická mimina (31
závodnic) a 2x závod „Ukaž, co umíš“ (46 a 50 závodníků).
Musil se stal předsedou Olomoucké oblasti SG.
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…a konečně rok 2002, kdy se dožíváme „30ti let“
a dosáhli jsme prozatím v celé naší 30ti leté existenci největší úspěch:
Petra Chytilová reprezentovala ČR (a náš oddíl) na ME ve SG v Řecku – postup do
finále jednotlivkyň a získala 22. místo.
Přeborů ČR se zúčastnili žáci Klobouk, Růžička a Kuptík, za žákyně Soldánová
13, Cimlová 24. Obě dívky byly zařazeny do ČR žákovské reprezentace. Chytilová
v ČR žen 4. místo.
Žákyně trenérky Machačové a ze Sportcentra PV (trenéři Kletenská, Vaculík a
Steuerová) se zúčastnily dalších pohárových závodů s menšími či většími úspěchy.
Na Gymnastických miminách (18. ročník), nejúspěšnější Kalová ze Sportcentra PV –
2. místo.
Letní závod „Ukaž, co umíš“ (50 závodníků).
První pololetí bylo zakončeno odletem trenéra Musila a závodnice Chytilové do USA
(finanční příspěvek města PV – 50 tisíc Kč) na třítýdenní tréninkový kemp.
V září šla Petra studovat na sportovní gymnázium do Vítkovic, kde bude trénovat, ale
zůstává našim členem a bude za náš oddíl i startovat. S GK Vítkovice je to vynikající
spolupráce již několik let.
Chytilová byla po celou dobu 5ti let navržena a vyhodnocena mezi nejlepšími
sportovci našeho okresu.
Z řad našich členů získaly kvalifikaci rozhodčích – Kletenská obnovila I. třídu RO,
Pešková K., Chytilová K, Maulerová a Petečuková získaly III. třídu RO. Ostatním
všem třídy propadly. Do konce září se rozběhly nové přípravky dívčí (tr.Stearová)
v počtu 30, chlapecká (tr.Pešková) v počtu 10 a už nyní se připravují na Mikulášké
závody „Ukaž co umíš“.
Dívky uspěly na oblastních přeborech 1. místo v I. lize (Soldánová, Cimlová,
Pešková) a čeká je přebor ČR. Přebor ČR čeká rovněž i žáky – pokud postoupí.
Náš oddíl také uspořádá oblastní přebory družstev mužských složek – 17.11.2002.
… jsme v plné práci

Přijďte mezi nás – budete vítání!
Zve celý trenérský kolektiv a výbor oddílu SG TJ Pozemstav PV – Musil, Vaculík,
Ing. Hemerka, Ježek, Růžička, Malindová, Kupková, Pešková, Chytilová, Kletenská,
Steuerová, Veselá, Machačová, Hájková a Staník
V Prostějově 15. 10. 2002
Přílohy: fotodokumentace účastníků ČR od roku 1977.
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