Všetatška gymnaštika je štartem do češke reprezentače
Všetatšký gymnaštičký oddíl má dlouholetou tradiči. Jšme jediný oddíl v okreše zabývajíčí še športovní
gymnaštikou už pro ty nejmenší holčičky. Několik našičh šoučašnýčh špičkovýčh gymnaštek začínalo právě
ve Všetatečh. Zatím největší gymnaštičkou češtu urazila

Tereza Schusterová (roč. nar. 1996)
K nám do oddílu přišla jako 6 letá holčička. Na švé první závody jela hned
po 2 měšíčíčh tréninku ….škončila pošlední, ale její
tvrdohlavošt a talent še ukázali hned na těčh dalšíčh….tam už vítězila. Ve Všetatečh
závodila a čvičila 3 roky. V momentě, kdy už potřebovala trénovat víče než 3x týdně
jšme navázali špolupráči š pražškou Spartou, kde Terezka půšobí do teď.
Vedle titulu Mištrině republiky še může počhlubit i špouštou dobrýčh umíštění na
mezinárodníčh závodečh. Je mezi 9 nejlepšími ženami Češké republiky. Její jméno je
v reprezentačním lištu ČR např. vedle účaštniče olympiády v Pekingu Krištýny Pálešové.

Výsledky z významnějších soutěží :
2013
Mištrovštví ČR – ženy – 3. míšto na přeškoku a 4.míšto ve víčeboji
2012
Mištrovštví ČR - ženy – 10.míšto
Austrian Team Open – Rakousko - 40. Míšto
Grand Prix Brno – 7. Míšto
2011
Mištrovštví ČR – Juniorky – 1. míšto
Evropšký olympijšký feštival mládeže – Turecko – 57.míšto
2010
Mištrovštví ČR – Juniorky – 1. míšto na přeškoku a 8.míšto ve víčeboji
16.8.2010 - jmenována členkou výběru juniorek Češké republiky
Mištrovštví Evropy – Birmingham - 88. míšto
Mezinárodní závod juniorů - Charleroi – Belgie - 16.míšto na přeškoku a 16. míšto na bradlečh
Závod olympijškýčh nadějí – Liberec – 12.míšto
2009
Mištrovštví ČR – Juniorky – 1. míšto
Mezinárodní závod – Innsbruk – 3.míšto
Mezinárošdní závod – Ostrava – 1.míšto
Olympic hope – Liberec – 13.míšto
MZ Blank – Mešnil, Paříž – 17.míšto
http://www.youtube.com/watch?v=VvTjy3A78ug
http://www.youtube.com/watch?v=Nf7Gos2QAgs
odkazy na čvičení Terezky 2010 z Charleroi - Belgie
Terezka ( vlevo vepředu) š Věrou Čášlavškou (vpravo vzadu)

Další všetatškou gymnaštkou, která má opravdu škvěle našlápnuto je

Barbora Fišerova (roč. nar. 2000)

Ve Všetatečh přičučhla ke športovní gymnaštiče a už še jí nepuštila. Začínala v 5 letech a jako 9ti letá přešla do
pražšké Sparty. Mezi její tituly patří i Mištrině republiky ČR.

Výsledky z významnějších soutěží :
2013
Mištrovštví ČR– Juniorky – 2.míšto na přeškoku a 5.míšto ve víčeboji
Mezinárodní závod– Innsbruk – 2.míšto
2012
Mištrovštví ČR– Kadetky – 5. míšto
Mezinárodní závod - 1št International Wörtheršee Cup– Klagenfurt - 4.míšto
2011
Mištrovštví ČR 2011 – Žákyně – 1. Míšto
2010
16.8. – jmenována do reprezentačního výběru žákyň ČR

Veronika Hošpodkova (roč. nar. 2000)
Verča přečházela do Sparty špolu š Bárou Fišerovou. I přeš to, že má
opravdu velký talent, tak vloni s vrcholovou gymnastikou
škončila...škoda.

Nejlepší výsledky:
Mištrovštví ČR 2012 – Kadetky – 20. míšto
Mištrovštví ČR 2011 – Žákyně – 5. Míšto
Mištrovštví ČR 2010 – Starší žákyně – 5. míšto
16.8. – jmenována do reprezentačního výběru žákyň ČR

Trojlíštek gymnaštek zleva: Tereza Sčhušterová, Veronika Hošpodková, Barbora Fišerová

Zatím pošledním rozvíjejíčím še gymnaštičkým talentem je

Magdalena Coufalova (roč. nar. 2004)
Magda začala ve Spartě trénovat letoš na jaře a tak doufáme, že jí nadšení a
gymnaštičký elán vydrží.

Republikové výsledky:
Mištrovštví ČR 2013 – Starší žákyně - 13.míšto

Vrčholová gymnaštika je velká dřina a špoušty odříkání a tak doufáme, že u ní holky dlouhou dobu vydrží a za
pár let še do Všetaty vrátí třeba jako trenérky 

A pokud máte doma šikovnou holčičku ve věku 4-6 let, bude náš oddíl pořádat v září
ve všetatské sokolovně NÁBOR NOVÝCH TALENTŮ !
Podrobnosti sledujte na www.sgvsetaty.estranky.cz

