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2003 – 2007

„Ukaž, co umíš“ – prosinec 2006

Uplynulo dalších pět let naší činnosti….
…..a my vám opět předkládáme úspěchy i nezdary našeho oddílu

Rok 2003
Výbor oddílu SG pracoval stále ve složení Musil, Steuerová, Staník, Kletenská
a ing. Hemerka.
Oddíl měl 172 členů.
Největším úspěchem bylo 3. místo družstva žáků na MČR ve složení: Kuptík,
Růžička, Klobouk.
Markéta Soldánová a Andrea Cimlová se staly členy výběru žákyň ČR.
Oddíl uspořádal 19. ročník gymnastických mimin (39 závodíků) a 2 závody
„Ukaž, co umíš“ (118 účastníků).
V lednu proběhlo zimní soustředění v Deštné v Orlických horách, v srpnu pak
letní ve Vojtěchově, u naší bývalé závodnice Karolíny Dadákové.

Rok 2004
Oddíl má 165 členů (115 žen + 50 mužů).
Velkou, ale i medailově úspěšnou akcí tohoto roku byl 20. ročník
gymnastických mimin a 1.ročník závodu dvojic. Gymnastická mimina kat.A
vyhrála Bára Studená před Pavlou Neherovou,v kat: B pak Adéla Bednářová
obsadila 3. místo. Závod dvojic se stal kořistí Františka Kuptíka a Andrei
Cimlové.

Závod dvojic (1. místo – Cimlová, Kuptík)

Mimina – kat. A (1. místo – Studená, 2. místo – Neherová)

Markéta Soldánová byla zařazena do reprezentačního družstva juniorek,
bohužel v druhé polovině roku ukončila tréninkovou činnost.
Honza Růžička se stal mistrem ČR ml. žáků. Vilda Sklenář navíc získal bronz.
MČR – mladší žáci
1. místo – Jan Růžička

Družstvo ml.žáků získalo opět bronz na MČR.
Zpět do Prostějova se po neúspěšných 2 letech, provázenými zraněními, vrátila
Petra Chytilová. Podstoupila léčení, operace a byla nucena zanechat závodní
činnosti.
Opět proběhlo letní i zimní soustředění. Letní se uskutečnilo v Malé Morávce,
zimní pak v Deštné v Orlických horách.

Rok 2005
…nezačal zrovna nejlépe
29. 3. 2005 zemřel dlouholetý předseda a trenér Zdeněk Staník.
Závod dvojic poprvé s mezinárodní účastí – Maďarsko, Slovensko
(celkem 12 týmů) byl věnován jeho památce s poděkováním za jeho gymnastice
věnovaný čas. Vítězi tohoto ročníku se stali Slováci z Banské Bystrice. Naše
dvojice František Kuptík a Andrea Cimlová obsadili 6.místo.
Gymnastických mimin se zúčastnilo celkem 44 závodnic. V kat. A skončila
na 2. místě Petra Haplová (celkem 30) a v kat. B vyhrála Bára Studená,
na čtvrtém místě pak Pavla Neherová (celkem 14).
Gymnastická mimina –
kategorie B
1. Barbora Studená
4. Pavla Neherová
8. Kristýna Ježková

František Kuptík získal stříbro na MČR st. žáků.

Na přeboru ČR startovali za PV: Kuptík, Sklenář,
Růžička, Ježek, Cimlová, Pluskalová a po
několika letech opět Klára Pešková (22 let).
Družstvo ml. žáků opět získalo bronz na MČR.

Zleva:
Kristýna Petečuková
Klára Pešková
Veronika Pluskalová
Andrea Cimlová
Hostující závodnice ze Šumperka
Miloslav Musil

Začínají pracovat mladší trenéři z družstva Ivoše Růžičky: Vavrečka Petr a
Michal, Tomica Martin, Knězek Tomáš, Kolínský Roman.
Oddíl má 172 členů.
Začíná se hovořit o reálné možnosti dostavby gymnastické tělocvičny.

Rok 2006
Stav členů171 (120 žen + 51 mužů)
22. ročníku gymnastických mimin se zúčastnilo 47 závodnic – z prostějovských
závodnic se nejlépe umístila Haplová Petra, která zvítězila v kategorii A.
Gymnastická mimina –
kategorie A 1999 a ml.
(26 závodnic)
1. místo – Petra Haplová (99)
6. místo – Markéta Vyhlídalová (99)
8. místo – Denisa Kopecká (00)
11. místo – Monika Melzrová (00)
13. místo – Markéta Vidmuchová (99)
15. místo – Dominika Ponížilová (02)

Závod dvojic přivítal 15 týmů, mezi nimi i týmy ze Slovinska a Slovenska. Náš
pár Veronika Pluskalová a František Kuptík obsadili 4.místo.
Na MČR získal Lukáš Koudelka stříbrnou medaili v jednotlivcích v kat. nejml.
žáci a druhou stříbrnou potom ve družstvech společně s Robertem Ježkem a
Vilémem Sklenářem. Ve st.žácích startoval Jan Růžička.

MČR – nejmladší
žáci
2. místo – Lukáš
Koudelka

V kategorii žákyně A jsme měli
dvojí zastoupení – Veronika
Pluskalová (vlevo) a Barbora
Studená (vpravo). Přestože
Veronika vyhrála kvalifikační
závody, na MČR obsadila 5. místo.

Druhou třídu rozhodčích získala Klára Pešková a Kristýna Petečuková.
Momentálně nejlepší z našich hochů František Kuptík ukončil závodní činnost.
Byl zvolen nový výbor: Musil, Ježek, Steuerová, Kupková, Malindová (ta na
konci roku z pracovních důvodů ukončila trenérskou činnost a byla zastoupena
Ponížilovou).
V listopadu se začalo s pracemi na přístavbě gymnastické tělocvičny
při ZŠ Melantrichova. Termín dokončení září 2007. Tělocvična bude v majetku
města a školy a spoluužívána oddílem sportovní gymnastiky. Předpokládané
náklady na dostavbu jsou 14 mil. Kč.

Rok 2007
Stav členů 170 (103 žen + 67 mužů)
Zimního soustředění, které se konalo na Tesáku (myslivna u Dřína), se
zúčastnilo 50 členů.
První akcí tohoto roku je závod gymnastických mimin, který se koná
dnes 21.4. a zároveň večírek k oslavě 35 let sportovní gymnastiky.
KAREL HEMERKA MLADŠÍ OSLAVÍ 50. LET. MILAN VACULÍK a
KAREL HEMERKA STARŠÍ SE LETOS DOŽÍVAJÍ 80 LET.
BLAHOPŘEJEME.

