Činnost TJ Spartak MAS S. Ústí v r. 2006
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu.
V r. 2006 měla 1529 členů, z toho 1060 dospělá složka a 469 mládežnická. Vlastní sportovní činnost
probíhala ve 14 oddílech. Prezidentem byl Mgr. Havel Petr, ekonomkou p. Kašíková Zdena, od
1. 9. 2006 pomáhala s účetnictvím p. Slabá Jaroslava, zástupcem prezidenta byl na Valné hromadě TJ
zvolen Ing. David Karel. V říjnu 2006 zahájila další rok činnosti sauna v tenisovém areálu (čtvrtá
sezóna – správce sauny p. Kabešová M., Veselská M.). V průběhu roku pokračovala stavba
všesportovní haly v areálu házené, budova TJ byla k 30. 9. 2006 vyklizena (firma Rainbow ukončila
nájem) a připravuje se další využití – ubytovna, posilovna, kanceláře TJ. generální sponzor Kovosvit
a.s. (MAS) již druhým rokem pro finanční problémy nedává finanční dotaci, což se nepříznivě
projevuje na ekonomické situaci celé TJ.
Basketbal: družstvo mužů pravidelně trénuje, soutěže se nezúčastňuje. Předsedou je Ing. Vlach Petr,
oddíl má 22 členů.
Badminton: v oblastním přeboru 2. tř. zapojena 4 smíšená družstva – 2 dospělí, dorost, žáci. Práce
s mládeží se postupně zlepšuje a rozrůstá se členská základna. Novým předsedou MUDr. Pospíšil
Martin, oddíl má 77 členů.
Gymnastika: zaměření především na mládežnické kategorie. Předsedou Rajková Eva, 97 členů.
Velice dobře si již tradičně v krajském měřítku vedou děvčata. V letošním roce dosáhli dalších
významných úspěchů také chlapci – na MČR startovali žáci Cepák a Včelák. Oddíl se podílí na
přípravě Sportovního plesu TJ, který se konal 27. 1. 2006 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 opět I. Novotná (členka Loko Veselí n/l., ale trénuje u nás)
Házená: v oblastních soutěžích byla během roku zapojena 2 družstva: žáci a „B“ družstvo mužů, v
českých soutěžích „A“ družstvo mužů, které úspěšně hraje ve 2. lize – trenér Havel Petr. Celkem 158
členů. Předsedou je Ťupa Miloslav. Mgr. Havel Petr byl do 30. 6. 2006 trenérem reprezentace ČR –
ženy. V nominaci na sportovce okresu 2006 je Havel Tomáš a družstvo mužů za výborné podzimní
výkony. Nejlepším střelcem družstva mužů je Svoboda Milan. Celý rok pokračovala stavba haly, což
se projevilo na horších tréninkových podmínek a nedostatku mládeže. Hlavním cílem pro rok 2007 je
sehnání trenérů mládeže a rozšíření členské základny.
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 58 členů, předseda PhDr. Hornát Mojmír. Členové se zúčastnili některých
soutěží v kraji.
Kuželky: družstvo mužů hraje v okr. přeboru a skončilo na 2. místě. Významnou a tradiční akcí je
pořádání dílenského turnaje ve spolupráci se ZV OS Kovosvit. Předseda – Ludvík Ladislav, 21 členů.

Tenis: TK Spartak MAS má vlastní právní subjektivitu a je jako právnická osoba členem TJ. Má
celkem 223 členů, v oblastních soutěžích zapojeno 7 družstev a A družstvo hrálo se střídavými
úspěchy 2. ligu ČR, kterou se podařilo udržet. Pro rekreační hráče se pořádá pravidelná oddílová liga.
Předsedou je Vršník Miloš.
Softbal: spojený oblastní přebor hraje spojené družstvo žen a juniorek – v letošním roce získalo titul
přeborníka Jč oblasti. Výborná je práce s mládeží – smíšené mládežnické družstvo kadetů
hraje jihočeský přebor a úspěšně bojuje také v republikových turnajích – 4. 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 – v širším juniorském výběru ČR jsou Kalina V., Řízek
B. a Pavelka T. Problémy jsou s tréninkovou plochou u Kovosvitu – oddíl hledá prostor pro nové
hřiště – 2. ZŠ, areál bývalého učiliště Silon. Předseda Ing. arch. Kalinová Alena, 72 členů.
Stolní tenis: v nejvyšší oblastní soutěži (divize) A družstvo v přední části tabulky, další 4 v nižších
soutěžích (1 v oblasti, 3 v okresních soutěžích). 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, 34
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 Slovensku). Předseda Kašíková Zdena, 238 členů.
ASPV: největší oddíl, činnost zaměřena především na rekreační a masovou tělovýchovu. Celkem 404
členů, zúčastňuje se okresních, někdy i oblastních a národních soutěží (volejbal, gymnastika). Pro děti
byly pořádány 3 letní tábory. Oddíl a TJ mají zájem na zakoupení pozemku pro letní tábor
v Pojbukách. Předseda JUDr. Mizerová Ivana.

Mgr. Havel Petr – prezident TJ

