VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
TJ SOKOL PODĚBRADY
ROK 2018
Vedení oddílu: Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Mgr. Kateřina Pokorná
Trenéři oddílu: Mgr. Monika Szabóová, MUDr. Miroslav Zmeškal, Vladimíra Zmeškalová,
Anna Zmeškalová, Helena Svobodová, Eva Juklíčková, Pavel Juklíček, Šárka Pošíková,
Michaela Bénová

ÚVOD
Oddíl sportovní gymnastiky ke 31. 12. 2018 eviduje 260 členů. 105 mužů a 155 žen. Z toho je
222 dětí a mládeže. V roce 2018 se oddíl účastnil 41 závodů a to ve sportovní gymnastice
mužů, sportovní gymnastice žen, sokolské všestrannosti, malém teamgymu a olympijském
šplhu. Oddíl na těchto závodech obdržel celkem 107 medailí.
Oddíl stále drží status výběrový oddíl mládeže a výběrový oddíl dospělých.

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI 2018
24. 3. 2018 oddíl opět uspořádal vlastní pohárový závod Poděbradská cvička. Z řad oddílu se
závodu účastnilo 24 dívek a 18 chlapců. Celková účast byla 216 závodnic a závodníků.
Dopolední závod mužů letos absolvovalo 54 borců. Odpolední závod žen pak 162 závodnic.
Celé startovní pole závodilo v trojboji, který byl modifikován dle věkových kategorií, takže
například nejmenší závodnice jsme mohli vidět na lavičce, větší na 40 cm kladince a ty
nejstarší předvedly své sestavy na plnohodnotné „dospělácké“ 120 cm kladině. Dále mohli
diváci vidět cvičení menších na hrazdě a starších na bradlech a všech kategorií na akrobacii,
a to buď s hudebním doprovodem či bez. U chlapců pak cvičení na nářadí jako kruhy, pánská
bradla a také na akrobacii. Ti nejmenší kluci, předškoláci, co se ještě na bradlech neudrží,
cvičili na přeskoku. V nabité konkurenci se podařilo získat pro oddílové barvy i několik
medailí. K vítězství v kategorii mini žáků dovedla svého svěřence Jana Bedrnu trenérka
Szabóová. Kategorie dorostenců pak byla zcela ovládnuta závodníky z tréninkové skupiny
trenérů Zmeškala a Smejkala. Zlatou medaili získal Štěpán Pulda, stříbrnou Mário Mihál a
bronz bral Tobiáš Scholz. V nejpočetněji zastoupené páté kategorii dívek uhájila oddílové
barvy Barbora Šmídová, které se podařilo vybojovat kov nejcennější - zlato.Potlesk patřil i
její trenérce Vlaďce Zmeškalové. Závod si užily i mladší žákyně. Na nejlepším pátém místě se
umístila Ema Větrovská, kterou trénuje Katka Pokorná. A z úplně nejmladších nejlépe
dopadla na páté pozici Terezka Šmídová, kterou má na starost Šárka Pošíková.
20. - 21. 4. 2018 oddíl zorganizoval župní přebor sokolské všestrannosti – soutěž ve
sportovní gymnastice a šplhu. V pátek k závodu nastoupilo 12 chlapců. Chlapecké kategorie
jsme vyčlenili na samotný den poprvé v historii, ale ke spokojenosti rodičů závodníků i
rozhodčích. Diplom za první místo si odnesli poděbraďáci D.Knotner (ml1), M.Mizera (ml.2, J.
Stýblo (ST3), M.Pulda (ST4). V sobotu se u nás sešlo 81 děvčat z Poděbrad, Velkého Oseku,
Hořátve, Kolína, Peček a Plaňan. Závod byl rozdělen na tři sledy zvlášť pro mladší žákyně I,
mladší žákyně II a pro starší kategorie. V prvním sledu na stupeň vítězky vystoupila S.
Petříková z Hořátve, ve druhém sledu C. Rudzanová, opět z Hořátve. Kategorii starších
žákyň převzala děvčata z Poděbrad J. Sekerešová (ST3) a M. Tvarohová (ST4). Mezi
dorostenkami se nejlépe umístila V. Slavíková z Hořátve a Kolín získal první místo v kategorii

žen. Zároveň s gymnastickým kláním proběhla i soutěž ve šplhu, která doplňuje komplexitu
všestrannostního víceboje.

PŘEHLED ZÁVODŮ a účastí v roce 2018:
SG pohárové soutěže:
SG Poděbradská cvička
SGŽ Bedřichovský ježek
SGŽ Dokská kladina
SGŽ Hledáme nové talenty a Memoriál O. Effenbergrové
SGŽ Jarní pohár Plzeň
SGŽ Klokánkova kapsa
SGŽ Přebor hl.m. Prahy
SGŽ Předvánoční pohár
SGŽ Říčanské hvězdičky
SGŽ Váza Horních Počernic a Veteraniáda
SGŽ, SGM Dráček
SG memoriály:
SGŽ Memoriál J. Palacha
SGŽ Memoriál Petra Kouby
SGŽ Memoriál V. Medové
SGŽ O Zlatý štít VOKD
SG Krajské soutěže:
SGM Přebor ČOS Čechy
SGM Přebor Středočeského kraje
SGŽ Přebor Středočeského kraje
SG Republikové soutěže
Memoriál Marie Široké (kvalifikace na MČR - VS2A, VS3A, VS4A)
SGM MČR v povinných sestavách
SGM MISTROVSTVÍ ČR Jednotl.+Družstva
SGM Přebor ČOS - finále
SGŽ Kvalifikační závod MČR - VS3A, VS4A
SGŽ MČR žákyně, juniorky a ženy C
SGŽ Memoriál M. Kojdeckého, kvalifikační závod
SGŽ MISTROVSTVÍ ČR (VS1A, VS2A, VS4B, VS5B, VS6B)
SGŽ Mistrovství ČR MT (VS3A - VS6A)
SGŽ přebor ČOS - Finále
SGŽ Přebor ČOS Čechy
Všestrannostní soutěže a TeamGym:
Župní přebor sokolské všestrannosti
Župní přebor sokolské všestrannosti - PD
Oblastní přebor ČOS v M. TeamGymu - Kolín
přebor ČOS v M. TeamGymu - Západ
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti Praha
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti Prostějov
Soutěže ve šplhu:
Athenský šplh - Nové město n. M.
MČR v Praze
Memoriál B.Šupčíka
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Celkový počet účastí na soutěžích (zvlášť započítána účast jednotlivce a zvlášt ve družstvu):
413
Z toho se jednalo o 306 účastí dívek a 107 účastí chlapců. Samostatně v SG bylo 262 účastí, z toho
189 účastí dívek a 73 účastí chlapců.

Medailové úspěchy v roce 2018
(úspěchy družstev jsou sčítány jako jednotlivé účasti):
Oddíl v roce 2018 získal 106 medailí. Z toho 44 zlatých, 23 stříbrných a 39 bronzových.
51 medailí získala složka sportovní gymnastiky. Všestrannost získala 50 medailí. Šlh nám přinesl 5
medailí. Ženy měly 70 medailových úspěchů, muži 36.
Zlatých medailí ve sportovní gymnastice :
23
(12 muži, 11 ženy)
(5x pohárová soutěž, 12x krajská soutěž, 6x mistrovství republiky)
Stříbrných medailí ve sportovní gymnastice :
12
(5 muži, 7 ženy)
(2x pohárová soutěž, 8x krajská soutěž, 2x mistrovství republiky)
Bronzových medailí ve sportovní gymnastice : 16
(7 muži, 9 ženy)
(8x pohárová soutěž, 7x krajská soutěž, 1x mistrovství republiky)
Zlatých medailí ve všestrannosti:
Stříbrných medailí ve všestrannosti:
Bronzových medailí ve všestrannosti:

8
11
5

(5 muži, 3 ženy)
(4 muži, 7 ženy)
(4 muži, 1 ženy)

Zlatých medailí v teamgymu:
Bronzových medailí v teamgymu:

8
19

(krajská soutěž)
(11 kraj, 8 republika)

Zlatých medailí ve šplhu:

5

(4 memoriály, 1 republika)

Naše členka Veronika Szabóová mimo tyto soutěže našeho oddílu se ještě zúčastnila MČR ve
workoutu se ziskem zlaté medaile a zúčastnila se MS ve workoutu v Moskvě, kde obsadila krásné 10.
místo.

KULTURNÍ A OSTATNÍ ČINNOST ODDÍLU
V termínu 21. 1. 2018 do 26. 1. 2018 se mnoho dětí z gymnastických družstev zúčastnilo
tradiční zimní rekreace v Herlíkovicích, kde se lyžovalo, jezdilo na snowboardu a oddávalo
zimním radovánkám. V podvečer se pořádaly závody na pekáčích, stavěli se sněhuláci a iglú.
Večer se hrály společenské hry a zpívalo u kytary.
10.3.2018 děti a mládež z oddílu vystoupily na Sokolském plese k výročí 155 let založení TJ.
27.3.2018 Televize ČT D: natočila v naší Sokolovně příspěvek o gymnastice do pořadu
Lvíčata.
25.5.2018 se oddíl s přáteli opět zúčastnil poděbradských závodů ve dračích lodích. Opět
vítězně. 200m, 1. místo (8 posádek), nejlepší čas 48,94
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1000m, 1. místo (8. posádek), čas 5:17,99
9.6.2018 se se oddíl s přáteli opět zúčastnil nymburských závodů ve dračích lodích. Opět
vítězně. kategorie OPEN 158m, 1.místo (6 posádek), nejlepší čas 33,74
kategorie MIX 158m, 1.místo (27 posádek), nejlepší čas 34,59
22.6.2018 uspořádaly všestrannostní složky přehlídku cvičení všech svých družstviček.
Večer pojmenovali „A nakonec Akademie!“ Touto akcí se děti rozloučily se školním rokem
v naší tělocvičně
23.6.2018 oddíl zorganizoval potřebnou brigádu s čištěním a částečnou výměnou molitanu
v jámě. Byly vyspraveny některé dopadové plochy, nahrazeno poškozené lino, instalován
koberec na stěnu nářaďovny za účelem ochrany nářadí i omítky. Odpoledne pracovní akce
přešla v zaslouženou relaxaci. Na terasu sokolovny byl umístěn gril, v kuchyňce byl naražen
vítězný sud nymburského piva. Nejvytrvalejší zůstali až do noci.
7. července se do Mukařova u Mnichova Hradiště sjely dívky z všestrannostního družstva,
aby zde strávily týden s cyklistikou, sportovními hrami a samozřejmě i sportovní
gymnastikou. Za pomoci rodičů i trenérů si pobyt krásně užily a odnesly si spoustu
nezapomenutelných zážitků.
4.-12.8. 2018 proběhla letní rekreace v Herlíkovicích, kde děti z gymnastických družstev
provozovaly pěší turistiku a cykloturistiku, hrály se hry rozvíjející jak jednotlivé sportovní
schopnosti jako rychlost, vytrvalost, sílu a obratnost, tak také volní vlastnosti či kreativní
myšlení a strategii, a to v lese i na louce.
V termínu od 18.7.2018 do 31.8.2018 proběhla v Sokolovně tradiční gymnastická
soustředění pro oddíly z Šestajovic, Jirčan, Kladna a na závěr našich Poděbrad. Jednalo se o
předzávodní přípravu pro podzimní období.
21. 9. 2018 se naše Jednota opět přidružila k celorepublikové akci Noc Sokoloven. Oddíl SG
umožnil veřejnosti zacvičit si na nářadí, a to až do nočních hodin. Účast veřejnosti byla
překvapivě veliká a chvíli byl sál až nebezpečně naplněn. Překvapila nás odvaha mnohých
netrénovaných, ale naštěstí se nikomu nic nestalo.
21. 12. 2018 oddíl uspořádal Vánoční besídku s programem pro rodiče. Program sestavila
gymnastická družstva a střídala se jak cvičební, tak taneční vystoupení. V rámci bohatého
programu se předvedli jak čtyřletí mrňouskové, tak nejstarší zkušení matadoři závodů.
Všem vystupujícím byl předán malý balíček s ovocem a sladkostmi. Večer zakončilo
posezení s trenéry, přáteli a staršími cvičenci. Nechyběl ani závěrečný fotbálek.

