Činnost TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí v r. 2005
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu.
V r. 2005 měla 1408 členů, z toho 953 dospělá složka a 455 mládežnická. Vlastní sportovní činnost
probíhá ve 14 oddílech. Prezidentem byl Mgr. Havel Petr, ekonomkou p. Kašíková Zdena. V průběhu
roku byla dotažena do konce jednání s SK Spartak MAS, která se týkala areálu Soukeník – převod
areálu na SK (Katastrální úřad Tábor). Od října 2005 zahájila další činnost sauna v tenisovém areálu,
kterou již třetím rokem provozuje TJ Spartak MAS jako vlastník (správce sauny – p. Kabešová M.,
Veselská M.). Významnou událostí pro celou aglomeraci bylo zahájení výstavby sportovní haly
v areálu házené – dotace MF ČR, KÚ České Budějovice.
Basketbal: družstvo mužů pravidelně trénuje, soutěže se zatím nezúčastňuje, hraje pouze přípravná
utkání. Předsedou je ing. Vlach Petr, oddíl má 22 členů.
Badminton: v oblastním přeboru zapojena 2 smíšená družstva – dospělí, žáci. Práce s mládeží se
postupně zlepšuje a rozrůstá se členská základna. Novým předsedou MUDr. Martin Pospíšil, oddíl má
72 členů.
Gymnastika: zaměření především na mládežnické kategorie. Předsedou Rajková Eva, 88 členů.
Velice dobře si již tradičně v krajském měřítku vedou děvčata. V letošním roce dosáhli významných
úspěchů také chlapci – nejmenší žákovská kategorie startovala na MČR (14.místo). Oddíl se podílí na
přípravě Sportovního plesu TJ, který se konal 4.2.2005 a je významnou společenskou akcí města. Dále
pořádal tradiční pohárové soutěže pro gymnasty z celé ČR – Aprílový a Mikulášský pohár. V nominaci
na sportovce okresu je I. Novotná (členka Loko Veselí n/L., ale trénuje u nás) a na talent okresu je
navržen O. Cepák (1994).
Házená: v oblastních soutěžích byla během roku zapojena 2 družstva mládeže a „B“ družstvo mužů, v
českých soutěžích „A“ družstvo mužů, které úspěšně hraje ve 2. lize – trenér Havel Petr. Celkem 164
členů. Předsedou je Ťupa Miloslav. Mgr. Havel Petr je od r. 2003 trenérem reprezentace ČR – ženy,
v roce 2005 ženská reprezentace ČR hrála kvalifikaci na MS v Rusku – neúspěšně. V nominaci na
sportovce okresu 2005 je Sedláček Radek. Nejlepším střelcem družstva mužů je Brožek Tomáš. Na
jaře byla zahájena přestavba areálu, během podzimu došlo k zastřešení areálu. Celá stavba – brigády,
omezené možnosti tréninku, aj. se negativně promítla do činnosti oddílu.
Kanoistika: oddíl je zaměřen na rekreační sport, předseda Ing. Špalek Stanislav, 49 členů. Oddíl
postupně dokončuje přestavbu loděnice na Soukeníku, pořádá pravidelně po celý rok domácí akce
(cyklo a vodní turistika), v létě i zahraniční.
Kulturistika: oddíl má 59 členů, předseda PhDr. Hornát Mojmír. Členové se zúčastnili některých
soutěží v ČR – bez výrazných úspěchů.
Kuželky: družstvo mužů hraje v okresním přeboru a skončilo na 2. místě. Významnou a tradiční akcí
je pořádání dílenského turnaje ve spolupráci se ZV OS Kovosvit. Předseda – Ludvík Ladislav, 20
členů.

Tenis: TK Spartak MAS má vlastní právní subjektivitu a je jako právnická osoba členem TJ. Má
celkem 232 členů, v oblastních soutěžích zapojeno 8 družstev – A družstvo zvítězilo v oblastním
přeboru a příští rok bude hrát 2. ligu ČR. Pro rekreační hráče se pořádá pravidelná oddílová liga.
Velice dobře funguje práce s mládeží a přináší výsledky – Tročil Jan ml. (hráč Prostějova) byl
nominován do reprezentace ČR dorostu, Toman Tomáš (hráč TK Neride Praha) patří mezi přední
hráče ČR v kategorii dorostu. Oba hráči budou v nastávající sezóně hostovat v našem družstvu
v republikové soutěži. V nominaci na sportovce okresu je žák Homola P., předsedou je Miloš Vršník.
Softbal: spojený oblastní přebor hraje spojené družstvo žen a juniorek – v letošním roce získalo titul
přeborníka JČ oblasti. Zlepšuje se práce s mládeží – smíšené mládežnické družstvo kadetů
hraje jihočeský přebor a úspěšně bojuje také v republikových turnajích – 10. místo na přeboru ČR.
Nejlepší hráčky a hráči hostují v ligových oddílech (A. Kalinová v 1. lize – Altron Praha) a dostávají
se do širších reprezentačních výběrů mládeže – 5 hráčů. Postupně dochází k výstavbě vlastního
softbalového hřiště u Kovosvitu. V nominaci na sportovce okresu je smíšené družstvo žen a juniorek.
Předseda Ing. arch. Kalinová Alena, 72 členů.
Stolní tenis: v nejvyšší oblastní soutěži (divize) A družstvo ve středu tabulky, další 4 v nižších
soutěžích (1 v oblasti, 3 v okresních soutěžích). Okresních přeborů jednotlivců se také zúčastňuje
mládež. Předsedou je Kašpar František, 35 členů.
Šachy: v soutěžích oblasti 2 družstva, práce s mládeží se stále zlepšuje. A družstvo hraje nejvyšší
krajskou soutěž (divize). Předseda David Karel, 41 členů.
Volejbal: družstvo mužů hraje úspěšně v okresním přeboru – 2. místo, soutěž začalo hrát i B družstvo.
Dobře si vedou obě družstva žen, A družstvo bojuje o přeborníka oblasti – vazba na oddíl SPV. Ve
spolupráci s oddílem SPV je zajištěna údržba volejbalového areálu. Předseda Ing. Prouza Jiří, 33
členů.
Rekreační sport: zaměřen na mládež a na výběr dětí pro jednotlivé sporty – především do
gymnastiky. Aktivní složkou jsou turisté (Stankoci Vasil), kteří pořádají akce nejen v rámci ČR, ale i
v zahraničí (turistika na Ukrajině). Předseda Kašíková Zdena, 236 členů.
ASPV: největší oddíl, činnost zaměřena především na rekreační a masovou tělovýchovu. Celkem 370
členů, zúčastňuje se okresních, někdy i oblastních a národních soutěží (volejbal, gymnastika). Pro děti
byly pořádány 3 letní tábory. Předseda JUDr.Mizerová Ivana.

Mgr. Havel Petr – prezident TJ

