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TJ BANÍK MEZIBOŘÍ 

TJ Baník Meziboří má zcela samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou 

podle znění svých vlastních stanov registrovaných Ministerstvem vnitra ČR dne 21.03. 1994, 

(změna stanov 9.5.2006) pod registračním číslem II/S-OS/1-23955/94-R. Baník zcela samostatně a 

nezastupitelně vykonává a odpovídá za svoji činnost, vlastní právní úkony a za správu a evidenci 

vlastního nebo svěřeného majetku. 

Nejvyšším orgánem Baníku je Valná hromada, řídící funkci plní Výkonný výbor a kontrolní 

úkony má v kompetenci Kontrolní komise. Výkonný výbor má 7 členů a Kontrolní komise 3 členy. 

Současné zastoupení řídících orgánů je následující: 

Výkonný výbor TJ Baník Meziboří 

předseda TJ :  Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. (předseda oddílu lyžování) 

místopředseda TJ : Milan Kondr (předseda oddílu tenisu) 

člen VV TJ :  Josef Hudík Dis. (předseda oddílu nohejbal) 

člen VV TJ :  Ing. Dušan Kovač (předseda oddílu vzpírání) 

člen VV TJ :  Pavel Esop (člen oddílu nohejbal) 

člen VV TJ :  Bc. Tomáš Žielinský (člen oddílu stolní tenis) 

člen VV TJ :  Milan Šmíd (místopředseda oddílu lyžování) 

Kontrolní komise TJ Baník Meziboří 

Předseda KK TJ : Jiří Mertlík (čestný předseda oddílu zápasu) 

člen KK TJ :   Dalibor Hamsa (předseda oddílu freeride/DH) 

člen KK TJ :  Bc. Karel Hnízdil (člen oddílu nohejbal) 

V současné podobě sdružuje TJ Baník Meziboří 239 sportovců ve třinácti sportovních 

oddílech: atletika, oddíl freeride downhill, futsal, hokejbal, lyžování, nohejbal, silové sporty (silový 

trojboj, strong man a kulturistika), stolní tenis, tenis, volejbal, vzpírání a zápas řecko-římský. Nově 

se letos do TJ Baník začlenil oddíl házené. Oddíl judo pozastavil svou činnost v roce 2012. 

TJ Baník disponuje ve svém majetku nebo spravuje v dlouhodobém pronájmu od města 

Meziboří lyžařský areál, atletický areál, hokejbalové hřiště, tenisové a nohejbalové dvorce, 

víceúčelové hřiště a vzpíránu. Na ZŠ Meziboří je vybavená ping-pongová tělocvična a DOJO 

oddílu Judo. V trvalém provozu jsou internetové stránky Baníku na doméně 

www.banikmezibori.cz. 
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Atletický areál TJ Baník Meziboří s nově postavenou budovou zázemí 

  

Hokejbalové hřiště a tenisové kurty 

 

Osvětlené víceúčelové hřiště s umělým povrchem (nohejbal, volejbal, tenis) 
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DOJO oddílu JUDO a herna stolního tenisu na ZŠ Meziboří 

  

Vzpírárna ve sportovní hale Meziboří 

 

Lyžařský areál TJ Baník Meziboří 
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PŘEHLED ČLENSKÉ ZÁKLADNY 

 

Oddíl počet členů k 1.12.2015 

Atletika 27 

Lyžování 36 

Freerideklan 4 

Nohejbal 28 

Stolní tenis 23 

Tenis 25 

Vzpírání 13 

Zápas 37 

Futsal 24 

Volejbal 19 

Silové sporty 3 

Provozovatelé sjezdovky 10 
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TJ BANÍK MEZIBOŘÍ DĚKUJE ZA PODPORU 

MĚSTU MEZIBOŘÍ 

a ÚSTECKÉMU KRAJI 

 

Sponzoři TJ Baník 

TJ Baník Meziboří tímto také děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na sportovní akce či 

sportovní vybavení: 

ALLKON, s.r.o. 

Altep s.r.o. 

Barkotex Praha s.r.o. 

DOTERM Servis, s.r.o.  

ESB a.s.  

EUROMONT 

INELSEV servis, s.r.o. 

INTECHA, s.r.o. 

INTERA Litvínov, s.r.o.  

JUDr. Daniel Volák 

Jiří Hess 

Kronych 

MAPEI 

Martin Vít 

PDS Group s.r.o. 

SUROVINY ŠVARC 

SVAMP s.r.o. 

Zemstroj s.r.o. 

ZZ servis 

 

SPOLUPRACOVNÍCI TJ BANÍK 

TJ Baník Meziboří tímto děkuje všem spolupracujícím osobám či organizacím, které se 

podílely na chodu TJ Baník v roce 2015. 

 

Petr Červenka Jana Šicová Miroslav Dienelt 

Ing. Oldřich Malý Marek Sovadina Ing. Aleš Jedlička 

   

Technické služby 

Meziboří 
 ZŠ Meziboří 
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ČINNOST ODDÍLŮ V ROCE 2015 

ODDÍL LYŽOVÁNÍ (Tomáš Herink, Předseda oddílu) 

Zimní sezóna 2014/2015 z hlediska tréninkových možností na svahu patřícímu obci 

Meziboří neznamenala i přes veškeré úsilí členů TJ Baník Meziboří výrazné zlepšení ve srovnání se 

zimním obdobím na přelomu let 2013/2014 (v sezóně 2014/2015 byla lanovka v provozu pouze 6 

dní), i přesto je možné hodnotit jí jako dosud nejzdařilejší z hlediska výsledků členů Lyžařského 

oddílu TJ Baník Meziboří dosažených v rámci lyžařských závodů pořádaných v rámci SKI SERIE 

MASTERS (SSM), s ČT Sport na vrchol, nebo ZIMNÍCH HER skupiny UNIPETROL.  

Cenné body do bojů o pohár zaznamenali již při prvním lednovém podniku OS (obří 

slalom) pořádaném v Kamenci v rámci SKI SERIE MASTERS všichni členové lyžařského oddílu TJ 

Baník Meziboří. Tomáš Herink závodící v nabité konkurenci v kategorii A2 dosáhl i přes omezené 

tréninkové možnosti na 4 body. O bod více si pak při stejném počtu soupeřů z Kamence odvezl 

Milan Šmíd závodící v kategorii A4. Třetím nejrychlejším časem v kategorii A1 se prezentoval Jiří 

Hájek, který tak mimo 15 bodů dosáhl v Kamenci na své první pódiové umístění v nové sezoně. 

Pracovní povinnosti znemožnily start členů lyžařského oddílu TJ Baník Meziboří do SL (slalomu) 

pořádaného v Kamenci následující den, nicméně sběr bodů pokračoval na přelomu ledna a února 

na oblíbeném kopci na Klínech.  

Týden před pořádáním závodů OLD CUP a Obří Klíny se ve sportovním lyžařském areálu 

na Klínech uskutečnil jeden ze závodů série s ČT Sport na vrchol, která slouží především 

k propagaci lyžování u široké veřejnosti. Vysvitlo sluníčko, přestal padat sníh a dorazilo skoro 

šedesát dospělých a padesát dětských závodníků. Vítězem dětské kategorie 6-8 let se stal 

v nabitém poli 21 závodníků Ladislav Váňa, odchovanec Lyžařského oddílu TJ Baník Meziboří.    

O týden později již o medaile a pohárové body usilovali Láďovi starší kolegové účastnící se 

SSM. Tomáš Herink sice v prvním kole slalomu OLD CUP Klíny 2015 atakoval svým časem 

pódiové umístění v rámci své kategorie, vysoká míra motivace v téměř domácím prostředí ale 

vyústila v krátkou ztrátu koncentrace. Následné nepojetí branky tak stálo jinak zkušeného borce 

téměř jistou medaili. Body si ze slalomu speciál pořádaného oddílem SK Krušnoborci pod názvem 

OLD CUP Klíny 2015 ale odvezl Milan Šmíd, který zaostal opět v početné konkurenci o méně než 

2 sekundy v součtu obou kol za šestým Romanem Řehořem, zkušeným borcem reprezentujícím 

domácí veleúspěšný oddíl SK Krušnoborci.  
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Obr 1.  Milan Šmíd - OLD CUP Klíny 

Jiří Hájek pak obhájil ve své kategorii 1. místo z předchozího roku, když porazil ve slalomu 

vítěze SKI SERIE MASTERS 2013/2014 v kategorii A1 Zdeňka Kůzla z týmů Sport und Freizeit CB.  

Závod Obří Klíny pořádaný na stejném kopci dojeli následující den všichni členové 

lyžařského oddílu TJ Baník Meziboří, přičemž nejlepším časem v součtu obou kol se ve srovnání 

s oddílovými kolegy zaskvěl i přes věkový handicap Milan Šmíd, jehož šanci na pódiové umístění 

v kategorii A4 zhatil opět vynikající výkon třetího Romana Řehoře z SK Krušnoborci. Milan si tak 

alespoň odvezl cenných 12 bodů za OS.  O dva body méně získal v OS Tomáš Herink, který 

skončil v kategorii A2 na 6. pozici. Jiří Hájek sice zajel výborné 1. kolo. Ve druhém kole se ale 

stejně jako Tomáš Herink v minulém dni nevyvaroval mžikové ztráty koncentrace, která sice 

neznamenala jako v případě Tomáše v předchozím dni odstoupení ze závodu, odsunula ale Jirku 

za bezchybného Zdeňka Kůzla na 2. místo. 

Jirka Hájek se zúčastnil i dalších závodů pořádaných na svahu v Kamenci, kde dosáhl na 

třetí místo v OS, resp. na druhé místo ve SL. Nezkušenost se závoděním na dlouhých lyžích při 

rychlostních disciplínách  - SG ( super obří slalom) odsunula Jirku mimo stupně vítězů na 

nepopulární 4. místo.  

Satisfakcí za dosud nedoceněné výkony byla pro Tomáše Herinka účast v nočním 

kombinační závodě Highland Master pořádaném v areálu Šacberk u Jihlavy. Tomáš nejenže 

soustředěným výkonem ve SL a OS dosáhl na pódiová umístění (3. místo kombinace, 2. místo SL) 

v závodech, ve kterých startovalo i 5 závodníku s vyšším počtem získaných bodů získaných 

v kategorii A2, v součtu obou kol slalomu speciál ale především stáhl ztrátu na oddílového kolegu 

a slalomového specialistu Milana Šmída na 75 setin.  

 

 



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

BANÍK MEZIBOŘÍ 

 strana - 8 - 

 

 
Obr 2.  Tomáš Herink - Highland Master Šacberk u Jihlavy 

Početná účast hlavních konkurentů a především jejich letitá zkušenost se závodním 

lyžováním na rychlém povrchu v netradičních podmínkách neumožnily rovněž i Milanovi posun 

na podium, přesto vyrovnaná výkonnost připočetla Milanovi 13 bodů do celkového hodnocení 

série. Jirka Hájek sice dosáhl vynikajícího času jak v prvním kole obřího slalomu, tak ve druhém 

kole slalomu speciál, jízda na riziko těsně podél branek v prvním kole slalomu speciál 

započítaného současně i do kombinace vyústila v náraz špičky levé lyže do branky, následný pád 

a rozlepení lyže. Bodová ztráta ze dvou závodů na Šacberku se později při finálním hodnocení 

sezóny ukázala jako klíčová. 

Milan s Jirkou obdobně jako v předcházejícím ročníku absolvovali na přelomu února a 

března závodní víkend na břehu Lipenského jezera a ani letos neodjeli s prázdnou. Cenné rady 

staršího kolegy jedoucího s nižším startovním číslem Jirka opětovně zhodnotil, když obsadil třetí 

místa ve SL a OS v kategorii A1. Jirkovi ale opět nevyšla rychlostní disciplína. Ve sjezdu 

s příznačným názvem Lipenský letmák obsadil obdobně jako v SG v Kamenci nepopulární 4. 

místo. Dle následného rozboru byla v tomto případě na vině především volba krátkých lyží a 

nevhodného maziva. Milan sice zaostal za Jirkou v každém z kol SL a OS o pár desetin a na cenný 

kov i letos nedosáhl (5. místo v SL,  5. místo v OS), navzdory nižší váze ale zajel lepší čas ve sjezdu 

a po započtení handicapu Jirku v součtu všech pěti soutěžních kol o 1 setinu vteřiny předstihl. 

Výkonnostní posun lyžařů z TJ Baník Meziboří byl prokázán Tomášem, který s ohledem na 

povinnosti vůči sponzorům musel na místo na Lipno odjet na Zimní Hry pořádané společností 

UNIPETROL v areálu Klínovec v Krušných horách, kde své soupeře na trati rekrutované z řad 

sportovních lyžařů porazil v obou odjetých sjezdových disciplínách. 

Závěr seriálu SSM se uskutečnil opět na svazích Jizerských hor, tentokrát v areálu Paseky 

nad Jizerou. Milan sice nedokončil technicky velmi náročný SL, ale v OS si dojel pro 6. místo mezi 

soutěžními jezdci v kategorii A4. V celkovém hodnocení mu pak získané body stačili na 9. místo 

mezi 20 závodníky, kteří zasáhli do bojů v kategorii A4. Podobný osud zasáhl i Tomáše, který si 
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dokončil SL na 6 místě mezi závodníky zařazenými do kategorie A2, ale na rozdíl od Milana a 

Jirky nedojel svou finálovou jízdu v OS. V celkovém hodnocení nabité kategorie A2 s účastí 

stejného počtu soutěžících jezdců jako v kategorii A4 se Tomáš umístil na 13. místě. Jirka ve 

finálové jízdě OS nezaváhal a soustředěným výkonem si dojel pro titul mistra OS SSM v kategorii 

A1. Výsledková listina před finálovou disciplínou SL naznačovala, že Jirkovi bude stačit na zisku 

poháru za celkové 1. místo v kategorii A1 jakékoliv bodované umístění. Vidina již téměř jistého 

poháru a velmi kvalitní výkon z přecházejícího dne oslabily koncentraci nejmladšího z trojice 

mezibořských lyžařů, který po vynikajícím mezičase na prvním úseku trati polevil, v technicky 

obtížné středové pasáži na již značně vyjeté závodní trati opustil ideální stopu a v následném pádu 

přišel o jednu z lyží. Dojetí do cíle ale přesto znamenalo klasifikaci a riskantní jízda ve druhém 

kole okořeněná prvky lyžařské akrobacie napomohla Jirkovi zajistit si alespoň třetí místo 

v hodnocení finále disciplíny SL v kategorii A1. Naděje na historicky celkové první místo v rámci 

jedné kategorie pro lyžaře startující v rámci SSM pod hlavičkou Lyžařského oddílu TJ Baník 

Meziboří ale vyšly na prázdno, když matematický model hodnotící výsledky pouze z 8 nejlepších 

odjetých závodů přiřkl opět 1. místo v kategorii A1 Zdeňku Kůzlovi. Jirka Hájek pak stejně jako 

v předcházející sezóně obsadil mezi 16 závodníky celkově druhé místo v kategorii A1.  

 
Obr 3.  Jirka Hájek – finále SSM, Paseky nad Jizerou 
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ODDÍL ATLETIKA (Jitka Birnbaumová, předsedkyně oddílu) 

Atleti oddílu atletiky soutěžili v roce 2015 v kategoriích elévů, mladšího žactva a staršího 

žactva a  dospělých.. 

Mladí atleti dosáhli v letošním roce opět výborných výsledků a výkonů. 

 

Mladí atleti získali na krajských přeborech  :          3 finálová umístění 
 

Celkově se zvedla výkonnost všech závodníků oddílu. V soutěžích družstev hostovali a 

startovali naši závodníci za AK Litvínov. Svými výkony a body byli velice platnými členy 

družstev. Startovali : ml. žáci krajský přebor – 2.. místo, ml. žákyně KP – 5. místo,  6. místo, ženy 2. 

liga .  

   Naši mladí atleti startovali  také v  nemistrovských soutěží na dráze a v přespolních   

bězích.     

Zahajovací závody – Bílina 

Prvomájové závody – Ústí nad Labem 

V současné době má oddíl více atletů nižší věkové kategorie, kteří ještě nesoutěží 

v mistrovských soutěžích  

 

 

Trenérské zabezpečení 

 

Kvalifikační třída I.  Jitka Birnbaumová 

                            

Pořadatelství  

                                 

V říjnu 2015 uspořádal náš oddíl ve spolupráci se ZŠ v Meziboří a Městem Meziboří  11. 

ročník běhu do vrchu „ Mezibořská sjezdovka“.  Podzimní počasí přilákalo na start 

133závodníků. Startovalo se v kategoriích od předškoláků až po dospělé.Byl to nejzdařilejší ročník 

této akce od jejího založení.     

 

 

 

Propagace 

 

Výsledky a aktuality oddílu atletiky jsou pravidelně zveřejňovány na naší nástěnce ve 

sportovní hale. Do „Radnice“ posíláme výsledky soutěží. 

 

 

 Výkony našich atletů jsou výsledkem odborného trenérského vedení a výborného 

tréninkového zázemí tj. letní stadion se zázemím a zázemím ve sportovní hale. 

Atletický oddíl děkuje  za velkou podporu atletiky na Meziboří TJ Baníku Meziboří a Městu 

Meziboří. 



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

BANÍK MEZIBOŘÍ 

 strana - 11 - 

         Plán činnosti oddílu atletiky TJ Baník Meziboří na rok 2016 

 

Mistrovské soutěže: 

 

Halová sezona: 

  krajský přebor jednotlivců v hale – Praha   

30.1.2016 muži a ženy;  6..2.2016 mladší a starší žactvo 

 

Letní sezona na dráze a přespolní běhy: 

 

KP jednotlivců:                               kategorie:  elévové a elévky 

                                                          mladší žáci a žákyně 

                                                          starší žactvo 

                                                          muži a ženy 

KP víceboje:                                    mladší žactvo a elévové 

 

KP přespolní běh                                žactvo, elévové 

 

Termíny a místo budou upřesněny po vydání termínové listiny Ústeckým krajským 

atletickým svazem (ÚKAS) v březnu 2016 

 

Nemistrovské soutěže: 

 

Přespolní běhy (březen, duben,říjen a listopad 2016) 

Zahajovací závody na dráze, sprinterské víceboje a další dle výkonnosti závodníků 

 

Hostování: 

 

Dle výkonnosti. umožníme staršímu a mladšímu žactvu a dospělým  hostování v krajském 

přeboru družstev a 2. národní lize dospělých za AK Most a AK Litvínov 

 

Treninková činnost: 

 

Od konce dubna až do začátku října využíváme maximálně pro tréninkovou přípravu 

letního stadionu včetně vybavení. Zimní příprava 2015/2016 – sportovní hala Meziboří 

  

Pořadatelství: 

 

V říjnu 2016 uspořádáme ve spoluprácí se ZŠ Meziboří a Městem Meziboří     

12. ročník běhu do vrchu „Mezibořská sjezdovka“ 
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ODDÍL FREERIDEKLAN (Dalibor Hamsa, předseda oddílu) 

Oddíl v průběhu roku 2015 nevykázal sportovní činnost. 
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ODDÍL NOHEJBALU (Josef Hudík, předseda oddílu) 

V roce 2015 se okresní přebor nohejbalu znova nekonal a do krajské soutěže se NK Baník 

Meziboří nepřihlásil z důvodu malé účasti týmů (3). V sezoně 2015 jsme tedy, většinou o 

prázdninách, objeli několik turnajů okresní úrovně. V Blatně, kde startující trojici muselo být 

v součtu nad 100 let, jsme obhájili prvenství. Na ostatních turnajích se nám moc nedařilo a 

většinou jsme skončili buď ve skupině, nebo ve čtvrtfinále. Tornův Mlýn (čtvrtfinále), Hradecko 

(skupina), Bílina (skupina). 

Členská základna mužů A je 8 členů, žáků 3 členové.  
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ODDÍL HOKEJBALU (Michal Stehlík, předseda oddílu) 

HBC Meziboří se pro sezónu 2015-2016  přihlásilo do 2. Národní ligy Čechy-Sever 

Přihlášené týmy do 2. Národní hokejbalové liga Čechy-Sever: 

1. Elba DDM Ústí nad Labem 

2. HBC Bazzy Děčín 

3. HBC Dandy Chomutov 

4. HBC Kapitán Jirkov 

5. HBC Lev Litvínov 

6. HBC Teraval Concept Most 

7. HBC Žatec 

8. HSÚ Panthers Kadaň 

9. HSÚ Wolwes Chomutov 
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 Shrnutí 3. Schönbach Cupu, kde HBC Meziboří obsadilo 2. místo. Na turnaji někteří hráči 

odehráli svůj první zápas, tudíž s výsledkem jsme byli velmi spokojeni. Před HBC Mezibořím se 

umístila Panthers Kadaň, na třetím místě pak skončil tým Dandy Chomutov a na posledním 

čtvrtém místě se umístila Wizards Krupka. Nutno podotknout, že turnaj byl velice vyrovnaný a o 

umístění častokrát rozhodovaly samostatné nájezdy.  
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První zápas sezóny jsme zažili přestřelku s nešťastným koncem pro Meziboří proti 

poslednímu týmu Wolvers Chomutov, utkání tehdy skončilo 8:7. Následujících 5 zápasů jsme 

nezískali ani bod. Poté jsme se dočkali vítězství proti Kadani. Další velká přestřelka byla proti 

Mostu, kdy jsme po velkém boji na kluzkém hřišti prohráli 11:8. Podzimní část byla pro nás hodně 

krutá a získali jsme jen tři výhry, dokázali jsme však obrat o body první tým tabulky Děčín. 

Momentálně na devátý Jirkov ztrácíme čtyři body. Trápí nás úbytek hráčů a na pár zápasů jsme 

byli nuceni vyrazit i v nejmenším možném počtu lidí (6+1). Věříme, že jarní část sezóny nám vyjde 

o poznání lépe a že se následně probojujeme do play-off. 

Nejproduktivnější hráč našeho týmu je Tomáš Kunc (7+14). 
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU (Petr Čtvrtečka, předseda oddílu) 

 

Družstvo „A“ zahájilo druhou část KP II. Sk. B sezóny 2014/15 na nepěkném 9. místě, když 

v první polovině soutěže 2014/15 jsme z 11-ti utkání vyhráli pouze 3x. Ve druhé polovině soutěže 

jsme ale zabrali a z 11-ti utkání 7x vyhráli a v konečné tabulce sezóny 2014/15 skončili „A“ 

družstvo na pěkném 6. místě z 12-ti družstev. 

Družstvo „B“ zahájilo druhou část Regionální soutěže I. sezóny 2014/15 na nepěkném 8. 

místě, když v první polovině soutěže 2014/15 jsme z 9-ti utkání vyhráli pouze 3x. Ve druhé 

polovině soutěže jsme ale trošku zabrali a z 9-ti utkání 5x vyhráli a v konečné tabulce sezóny 

2014/15 skončili „B“ družstvo na pěkném 6. Místě z 10-ti družstev. 

Sezóna 2014/15 „A“ družstva skončila 27.03.2015 domácím zápasem s družstvem KST 

Libědice A, které jsme vyhráli 11:7. Základní sestava „A“ družstva byla : Čtvrtečka Petr, Sirotek 

Václav, Burš Pavel a Kadlec Zdeněk, přičemž jako náhradníci byly : Burš Ivan, Král Erich a Celerin 

Karel. 

Sezóna 2014/15 „B“ družstva skončila 16.03.2015 zápasem s družstvem TTC Litvínov E, 

které jsme prohráli 18:0. Základní sestava „B“ družstva byla : Burš Ivan, Král Erich, Slivoň Miloš a 

Hocelík Viktor. Jako náhradníci nastoupili : Celerin Karel, Bláha Pavel a Perner Jan. 

V měsíci 03/2015 jsme také pořádali bodovaný krajský turnaj mládeže, který pořádáme 

v tomto termínu každoročně. Turnaj se uskutečnil v malé i velké tělocvičně. 

Na konci měsíce srpna jsem se zúčastnil jako divák major turnaje Czech Open 2015 

v Olomouci, kde jsem navázal kontakty a nabral poznatky pro náš oddíl do nové sezóny 2015/16. 

Tato akce byla výhradně v mé vlastní režii. 

Sezóna 2015/16, která začala v 09/2015 byla pro náš stolně tenisový oddíl, stejně jako pro 

celý stolní tenis v rámci ČR, přelomová. Bylo schváleno od Regionálních přeborů v rámci našeho 

Krajského svazu používání nových plastových míčků místo stávajících celuloidových. Další velká 

změna se již týkala našeho oddílu. Do nové sezóny 2015/16 jsme posílili o 5 nových členů (Martin 

Hejna, Marek Hejna, Zralý Daniel, Babůrek Lukáš a Hubová Soňa) a tím jsme i mohli postavit „C“ 

družstvo do Regionální soutěže II. 2015/16, kam jsme zařadili i dva žáky (Martina Smolová a Jan 

Peška). Současně se nám zranil náš bard Viktor Hocelík, který se do konce roku 2015 za stůl 

nevrátil. 

V září 2016 jsme se účastnili soutěže Český pohár 2015/16, kdy jsme 12.09.2015 přivítali 

v domácím prostředí oddíl SK Štětí „A“. Zápas jsme prohráli 0:10 a z dále nepostoupili. 

Na sezónu  2015/16 jsme kromě Českého poháru přihlásili 3 další soutěže : „A“ družstvo do 

KP II. sk. B, „B“ družstvo do Regionální soutěže I. a „C“ družstvo do Regionální soutěže II.. 

Družstvo „A“ zahájilo první část KP II. sk. B sezóny 2015/16 25.09.2015 domácím zápasem 

se Sokol Bořislav A výhrou, přičemž po 11-ti zápasech 1. poloviny soutěže jsme 6x vyhráli a konec 

roku 2015 jsme „přezimovali“ na pěkném 4. místě. 

Družstvo „B“ zahájilo první část Regionální soutěže I. sezóny 2015/16 05.10.2015 domácím 

zápasem se Sokol Horní Jiřetín B výhrou, přičemž po 7-mi zápasech 1. poloviny soutěže jsme 3x 

vyhráli a konec roku 2015 jsme „přezimovali“ na solidním 5. místě. 

Družstvo „C“ zahájilo první část Regionální soutěže II. sezóny 2015/16 07.10.2015 domácím 

zápasem se ST Kopisty B prohrou, přičemž po 9-ti zápasech 1. poloviny soutěže jsme 2x vyhráli a 

konec roku 2015 jsme „přezimovali“ na uspokojivém 9. místě. Tento výsledek je potřeba brát 
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s rezervou, protože sestava „C“ družstva je v této soutěži nováčkem a nikdy žádnou soutěž 

nehráli. 
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ODDÍL TENISU (Milan Kondr, předseda oddílu) 

 

4.ročník turnaje v badmintonu ve sportovní hale Meziboří. 

 V sobotu 21.2 2015 se odehrál na Meziboří badmintonový turnaj smíšených dvojic a turnaj 

čtyřhry mužů. Kategorie smíšených družstvech byla navýšena na 10 dvojic mix muž a žena ,muži  

na7 týmů. Od prvních zápasů smíšených družstvech tak i družstvech mužů bylo k vidění tuhý 

boje o každý košíček.. Turnaj mužských dvojic vyhráli Smolík M  - Both M, druhé místo Štandera P 

- Průša P a třetí místo Hájíček - Hanuš. Turnaj ve smíšených dvojic vyhrálo bez jediné porážky 

družstvo ve složení Půža J- Maruška Justrová, druhé místo obsadila dvojice Martina a Petr 

Procházkovi a třetí místo Jan a Kateřina Peškovi.  

 

 
„Jarní královna kurtu“ 

Tenisový turnaj ve čtyřhře žen se uskutečnil v polovině května a bylo to poprvé v historii. 

Prvního ročníku se zúčastnilo pět dvojic z Meziboří, Litvínova i Mostu. Turnaj byl velice dobře 

hodnocen všemi hráčkami, které přislíbily účast i v dalším ročníku. Pevně věříme, že se jejich řady 

ještě rozšíří. Vítězkami se stala dvojice Procházková – Justrová. 
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„Ve dvojici a přece každý za sebe“ 

 

Netradiční turnaj ve čtyřhře se konal koncem května. Systém turnaje byl stanoven na čtyři 

kola a po každém kole se měnili spoluhráči ve dvojici. Vítězem se stal ten, kdo získal nejvíce 

vítězství. 

 

 „Testovací akce Wilson“  

 

V květnu proběhla testovací akce známé firmy Wilson. Každý si mohl zdarma vyzkoušet 

několik desítek tenisových raket na vlastní kůži tak, aby byl na sezonu řádně připraven 
 

 

 
 

 

Hráč  Jméno  
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo celkem 

Pořadí 

body gamy body gamy body gamy body gamy body gamy 

1 Tyburec Aleš 0 3 0 3 2 9 3 10 5 25 5 

2 Krátký petr 3 10 3 10 3 10 0 5 9 35 3 

3 Kondr Martin 1 7 3 10 1 7 0 3 5 27 4 

4 Vejražka Viktor 2 8 0 3 0 3 3 10 5 24 6 

5 Kohout Petr 2 8 3 10 3 10 3 10 11 38 1 

6 Kondr Milan 1 7 3 10 2 9 3 10 9 36 2 

7 Procházka Petr 3 10 0 3 0 3 0 3 3 19 7 

8 Justra Karel 0 3 0 3 1 7 0 5 1 18 8 
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„Míčový pětiboj“ 

Míčový pětiboj se stal další novinkou v roce 2015 a uskutečnil se počátkem června. Akce se 

zúčastnilo celkem osm dvojic, včetně dvou žen. Soutěžilo se v těchto disciplínách: tenis, nohejbal, 

volejbal, hod na basketbalový koš a kopání penalt. Každá dvojice získala příslušný počet bodů 

podle umístění v jednotlivých disciplínách. Vítězem se tedy stala nejvšestrannější dvojice. Na 

prvním místě skončila dvojice Procházka Jakub a Šrůma Vojtěch, na druhém Procházka Radek a 

Procházka Petr a na třetím místě Kohout Petr a Miroslav Dienelt. 
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„Mezibořský mix“ 

Další červnovou akcí byl turnaj smíšených dvojic ve čtyhře. Tuto akci jsme uspořádali 

proto, že na naše tenisové kurty chodí hrát stále větší počet hráček. Celkem se zúčastnilo osm 

párů. Akce měla velký ohlas a na příští rok ji plánujeme také. Vítězem se stala dvojice Karel a 

Maruška Justrovi. 

 
 

Družstvo Neregistrovaných  

Již třetí rok se v podařilo v seniorské neregistrované lize mezibořským zakotvit na  5. příčce 

. V historické tabulce vedené od roku 1996  jsme se usadili v polovině tabulky a obsadili pěkné 7. 

místo. V konkurenci s oddíly, které mají několikanásobně větší členskou základnu se stáváme 

černým koněm soutěže. 

 
 1. Most TK MTK 24 55   21 79   37 7 1 1 

    2. Chomutov CHO 23 54   23 80   42 7   2 
    2. Euromont EUR 23 53   23 84   42 7   2 
    4. Kadaň KAD 23 46   28 71   50 6 2 1 
    5. Meziboří MEZ 19 46   30 76   45 5   4 
    6. Most VK MOV 15 28   37 48   58 3 1 4 
    7. Vejprty VEJ 13 30   48 42   76 2   7 
    8. Duchcov DUC 13 24   51 40   79 2   7 
    9. Jirkov JIR 12 24   44 42   62 2   6 
    10. Teplice Panorama TEP 11 9   64 23   94 1   
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Litvínov amatér OPEN 30. Ročník  

Jako každý rok jsme měli zastoupení 4 našich hráčů v nejlépe obsazeném turnaji amatérů 

v širokém okolí. 

Za účasti 64 hráčů se do finále útěchy probojoval Milan Kondr st., kde již nestačil na Radka 

Panocha z Litvínova 

Na závěrečném vyhodnocení byl Milan Kondr st. oceněn ředitelem turnaje Vratislavem 

Čejkou plaketou za 25 letou účast  v řadě na tomto turnaji. 

 
 

 
„Kasárna open“ 

 

Na tenisových kurtech proběhla i řada soukromých turnajů.  Za všechny jmenujme 20. 

ročník Kasárna Open za aktivní účasti našich tenistů. Tento turnaj organizátoři přesunuli na 

Meziboří z Mostu a tento turnaj se u nás hraje již třetím rokem. V turnaji zvítězila dvojice Křiček – 

Ondráček. Domácí hráči Kohout – Vejražka obsadili třetí místo 

 

http://mostecky.denik.cz/galerie/finalovy-den-amater-tenis-open-2015.html?mm=6227882
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I ženy mají svoje dny 

Dne 5.9 2015 se na víceúčelovém hřišti na Meziboří konal turnaj určený ryze ženám v líném 

tenise. 

 Za účasti pěti dvojic po velkém boji vyhrála dvojice Štreblová A. / Masopustová M. na  

druhém místě se umístnil pár Škrbáková L./ Masopustová R.  a třetí místo Procházková M,/ 

Brandtová D. 
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Tenisová školička 

 

Na přelomu srpna a září byl z uspořádán nábor dětí do tenisové školičky. 

Z původních 8 dětí se školička rozrostla a na konci roku je pod vedením  hlavního trenéra 

Viktora Vejražky, za spolupráce Veroniky Teplé a Viktorie Vítové již na 36 malých tenistů. 

Náplní tréninku je nejen drilování tenisové techniky, ale i kondiční a balanční cvičení 

motoriky. 

V zimní sezoně je využíván malý sál haly dvakrát týdně doplněné 2 hodinami tréninku 

v tenisové hale TENBA Litvínov 

Za zmínku stojí uspořádání Vánoční besídky v za účasti rodinných příslušníku a sponzorů 

 

Plán akcí mládežnického tenisu na tzv. antukovou sezonu  2016 : 

 

 1-2 turnaje v mini tenisu (1 interní) 

 1-2 turnaje v baby tenisu (1 interní) 

 Turnaj rodičů s dětmi 

 Jarní nábor do tenisového oddílu 

 Tenisový dětský den včetně grilování s účastí rodičů 

 Tenisové soustředění  2. – 8.července v Jiřetíně pod Jedlovou 

 Příměstský tenisový camp termín  2.týden v srpnu 

 Podzimní nábor 

 Veselé rozloučení s antukovou sezónou (konec září) 

https://email.seznam.cz/download/j/gNwub5RueSPbfQshGb8kEX3EF41oxGma_NSscrdXgbeCPuzk9h9ydKxjduW474Jx9XuO_eM/20150905_084149.jpg
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https://email.seznam.cz/download/j/0Raffq1UDueVdJfg7ynLoM61YLzwYRmjIoXUYuspxVJdnysnxW4MGR-yofSrvi0ABsq5DPA/FB_IMG_1443448681761_resized.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/0Raffq1UDueVdJfg7ynLoM61YLzwYRmjIoXUYuspxVJdnysnxW4MGR-yofSrvi0ABsq5DPA/FB_IMG_1443448681761_resized.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/Y-J7sXkZbukMhSTci2smV_MGFfMrRYLesNCEsanuB2HevOfscF1xbjIhdCs-rYC3ezmMQ2U/FB_IMG_1443448656973_resized.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/Y-J7sXkZbukMhSTci2smV_MGFfMrRYLesNCEsanuB2HevOfscF1xbjIhdCs-rYC3ezmMQ2U/FB_IMG_1443448656973_resized.jpg
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Turnaj nalosovaných dvojic 

Tento oblíbený turnaj se tradičně hraje ve dvojici složené losem, kdy si velmi zdatní tenisté 

vylosují za partnera slabšího kolegu. To ve finále dělá turnaj velmi zajímavý pro velkou herní 

vyrovnanost dvojic. 

Jako vítězný pár byla nalosována dvojice Vít-Kovařík, na druhém místě se umístnila 

dvojice Krátký-Justra, třetí skončil pár Knot-Prokop 

 
11. ročník Open CUP o pohár starosty města Meziboří 

Vyvrcholením tenisové sezony je již tradičně singlový turnaj o pohár starosty 

Za účasti 19 hráčů bylo sehrány často velmi pohledné a napínavé zápasy 

 

https://email.seznam.cz/download/j/mme6fawWtD5LK4_CM89qIy96Qb_rv6tsDmU5Q7MygbDSwLqeJKmtmn7twPeKecyDpwXYD5E/FB_IMG_1443448642614_resized.jpg
https://email.seznam.cz/download/j/NZrb41yR4SDIr3RVpr4QhUFQGwGyKnON_mBC-G2JPW7_PoVPwoNHPKDXalmsY3blie-Ccfc/FB_IMG_1443448567042_resized.jpg
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List č.

.

Vítěz hlavní soutěže

Open CUP o pohár starosty města  Meziboří  11. ROČNÍK

1    Martin Kondr

Název turnaje     

  Martin Kondr

Open CUP o pohár starosty města  Meziboří  11. ROČNÍK

20

Pořadatel   

Martin Kondr

9 Jan Marek TJ Baník Meziboří
Josef  Leština 6:2,6:2

10 Josef Leština Datum      

7:5,6:1 Josef Leština

22-23.8.2015
13 Dominik Kov ářík 6:0,5:7,(10:7)

Michal Prokop

5 Martin Vít 6:3,2:6,7:5

Martin Vít

6 Milan Kondr st

6:2,6:2 Michal Prokop

Michal Prokop 6:2,6:1

Michal Prokop

4   Roman Gabčo 6:0,6:1

Roman Gabčo

17   Daniel Pícha 6:2,6:2

Milan Kondr ml.

18 R. Procházka 6:4,6:2

Milan Kondr ml

3   Milan Kondr ml. 6:4,7:6

Milan Kondr ml

16   Miroslav  Gool 6:1,6:0

Vojta Šrůma

7 Martina Procházková

Vojtěch Šrůma 6:3,3:6,(10:5)

8 Vojta Šrůma

6:1,6:4 Milan Kondr ml

14 Petr Procházka 7:6,7:5

Ladislav Muška

11 Ladislav Muška

Ladislav  Muška 7:5,6:1

12 Josef Bohata 

6:0,6:1 Petr Krátký

19   Jiří Bula 6:0,6:3

Petr Krátký

2   Petr Krátký 6:0,6:0
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List č.

Vítěz útěchy

 Soutěž útěchy

Jiří Bula

Název turnaje     

Milan Kondr st.

Open CUP o pohár starosty města  Meziboří  11. ROČNÍK

Milan Kondr st. 6:3,6:1

Pořadatel   

Milan Kondr st.

TJ Baník Meziboří
6:0,6:2

Datum      

Radek Procházka

22-23.8.2015

Milan Kondr st.

7:6,2:6,6:3

Dominik Kovářík

Dominik Kovářík 

6:2,6:1

Josef Bohata

Milan Kondr st.

6:4,6:2

Petr Procházka

Petr Procházka

Daniel Pícha 6:2,3:6,(10:5)

Miroslav Gool

Miroslav Gool 6:4,3:6,(10:8)

Jan Marek 

0:6,6:4,6:2

Jan Marek 

6:3,6:2

skreč

Jan Marek 

Martin Vít 

M. Procházková

Martina Procházkov á
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„Závěr sezony“  

 

I tento turnaj lze směle nazvat tradičním. Pořádáme jej v prvním týdnu v říjnu a jedná se 

opravdu o turnaj, který uzavírá sezonu. Letošní účast byla rekordní a ne kurty si našlo cestu 

celkem patnáct dvojic. Hrálo se tzv. švýcarským systémem, kdy jsou proti sobě dvojice 

v jednotlivých kolech nasazováni podle výkonů v kolech předchozích. Tímto systémem jsme na 

Meziboří hráli poprvé a většinu hráčů zaujal. Vítězi se již podruhé za sebou stala dvojice Polcar – 

Gabčo. 

Tato akce není jen ve znamení tenisu, ale zváni jsou i ostatní rodinní příslušníci a nechybí 

ani zápolení v dětských soutěžích. 
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Ročník 

2014 

           

  

 

Po

ř. TÝM 

Z

KR. Body 

Záp

asy 

S

ety 

   

  

 

1. Chomutov 

C

HO 27 

6

0 : 

2

6 

9

0 : 

4

6 

   

  

 

2. Most TK 

M

TK 27 

5

8 : 

2

9 

8

2 : 

5

6 

   

  

 

3. Louny 

L

OU 27 

5

2 : 

2

4 

8

3 : 

3

9 

   

  

 

4. Euromont 

E

UR 24 

5

6 : 

2

7 

9

1 : 

3

8 

   

  

 

5. Meziboří 

M

EZ 19 

4

6 : 

4

1 

7

2 : 

6

6 

   

  

 

6. Kadaň 

K

AD 19 

3

4 : 

5

2 

5

8 : 

7

4 

   

  

 

7. Duchcov 

D

UC 17 

3

8 : 

4

6 

6

7 : 

7

5 

   

  

 

8. Jirkov 

JI

R 14 

2

9 : 

3

8 

5

0 : 

5

8 

   

  

 

9. Vejprty 

V

EJ 14 

2

8 : 

5

6 

3

9 : 

9

1 

   

  

 

10. 

Teplice 

Panorama 

T

EP 12 

2

6 : 

6

0 

4

4 : 

9

3 

   

  

 

11. Most VK 

M

OV 12 

2

4 : 

5

2 

4

2 : 

8

2 

   

  

 

12. Volný zápas 

V

OL   0 : 0 0 : 0 

     

           
   

 

Více na  http://senior.tkmost.cz/ 

 

V jednotlivých turnajích se pak zadařilo jednotlivcům z  družstva registrovaných  a pozadu 

nezůstali ani neregistrovaný. 

      

V  29. ročníku LITVÍNOV AMATER OPEN, jsme i letos měli své zástupce. 

      V kvalitně obsazeném turnaji bylo 64 hráčů ze širokého okolí. Do osmifinále hlavní 

soutěže se probojoval   

      Michal Prokop a Milan Kondr st. Ve čtvrtfinále pak skončil Martin Kondr, který podlehl 

Danielu Polcarovi  

      Své kvality opět potvrdil  a v soutěži útěchy se probojoval do finále Petr Krátký, kde 

podlehl zkušenému Janu   

      Královi 

http://senior.tkmost.cz/
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Na dalším turnaji  Metso Cup čtyřher v Roudnici nad Labem se prosadily dva páry tvořené 

hráči Milan Kondr st., 

Milan Buttner a Jiří Knot a v konečném pořadí se umístnili se na 2. a 3. místě. 
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 Ostatní činnost 

Turnaj dřevěných pádel byl v tomto roce velmi vyrovnaný a náročný. V teplotách 

dosahující ke třiceti stupňům si mnozí šáhli až na dno svých fyzických sil. Soutěž probíhala 

systémem každý s každým na jeden set. 

Vítězem se stala dvojice  Michal Prokop-  Petr Krátký 



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

BANÍK MEZIBOŘÍ 

 strana - 39 - 

 

Turnaj DŘEVENÝCH PÁDEL 2014 

  

M
artin 
Kondr         
Milan 
Kondr 

Jo
sef Půža         

 
Ladislav 
Muška 

Ru
dolaf 
Smlolka   

 
Jiří 
Padourek 

Pe
tr Krátký       

Mi
chal Prokop 

 
Jakub 
Pšenko   

Ju
kl 

Pe
tr Kohout    

Mir
oslav 
Dienelt 

POŘADÍ 

Martin 
Kondr   

Milan 
Kondr 

 
6:5 6:0 3:6 6:4 6:2 

2. 
Josef 

Půža  
  

Ladislav Muška 

5
:6  

2:6 1:6 6:1 6:1 

3. 
Rudol

af Smlolka   
 Jiří 

Padourek 

0
:6 

2:6 
 

0:6 6:1 2:6 

5. 
Petr 

Krátký   
 

Michal Prokop 

6
:3 

6:1 6:0 
 

6:0 6:4 

1. 
Jakub 

Pšenko, 
  Jukl 

4
:6 

1:6 1:6 0:6   3:6 
6. 

Petr 
Kohou 

    
Miroslav Dienelt 

2
:6 

1:6 6:2 4:6 6:3   

4. 
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Turnaj DŘEVĚNÝCH PÁDEL 2014 

Turnaje dřevěných pádel se zúčastňují i ostatní členi Baníku a široké veřejnosti 

 

 

Pravidelnou  zajímavou akcí za účasti sponzorů   je turnaj nalosovaných dvojic. 

Přihlášení hráči rozdělí dle výkonnosti do dvou skupin a nalosováním vznikne hrající pár.  

Vítězným párem v tomto V jarní části se stal Martin Kondr a Petr Procházka. 

 

V září jsme si turnaj zopakovali. Tento turnaj se stal kořistí dvojice J. Krátký- P. Bohata. 

 

Souběžně s tímto turnajem probíhal na sousedním multifunkčním hřišti nultý ročník 

softenisu  dvojic s názvem I ženy mají svůj den. Systémem každý s každým zvítězila dvojice M. 

Masopustová –A. Štěrbová  

 

Účastí ve čtvrtfinále ukončil turnaj pro dvojici Milan Kondr st.a Martin Kondr na dalším 

deblovém turnaji Petrom Cup Kadaň za účasti 30 párů.  

 

Vyvrcholením oddílových turnajů  byl 10 .ročník turnaje jednotlivců O pohár starosti města 

Meziboří 

Vítězem se stal Martin Kondr.  

Na druhém  místě se umístnil Petr Krátký a jako třetí je doplnil Milan Kondr ml. 

V soutěži útěchy ve finálovém boji potvrdil své prvenství Roman Gabčo 
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Práce s dětmi 

  Za trenérskou práci s dětmi se si poděkování zaslouží, Milan Kondr ml. a Marin Kondr, 

kteří spolu  s dalšími  zaskakujícími trenéry věnují našim nejmenším. Spolu s tréninkovými 

hodinami připravují svým svěřencům soutěže a akce ke dni dětí, zahájení a ukončení   sezony. 

V zimních měsících se věnují přípravě v hale.  

  

 

 
Historické foto tenisového areálu 
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ODDÍL VZPÍRÁNÍ (Dušan Kovač, předseda oddílu) 

 

Rok 2015 byl pro mezibořské vzpěrače, i přes počáteční obavy na začátku sezony, rokem 

úspěšným. 

Mezibořský závodník Petr Pavleje přešel na hostování do I. juniorské ligy za tým VTŽ 

Chomutov a tím pádem ligový tým byl oslaben o jednoho nadějného závodníka, bez 

rovnocenného zástupu. 

Bohužel i pro chomutovský tým nebyla posila v podobě Petra Pavleje úplně šťastnou 

volbou. 

Mezibořský závodník Pavleje zazávodil pouze dvě kola ligy za chomutovský oddíl a 

z důvodu mimo tréninkového zranění již k dalším závodům nenastoupil. Posléze koncem roku 

ukončil kvůli další mu zranění kariéru. 

Naštěstí další stěžejní členové týmu vykazují stabilní výkonnost a oddílu se podařilo do 

ligových utkání nahostovat teplického závodníka Vladimíra Jaroše. Tím byl zajištěn potřebný 

počet startujících pro ligovou soutěž. 

V tomto roce oddíl zaznamenal největší úspěch od doby svého založení, tím bylo získání 

bronzové medaile na Mistrovství ČR,mužů v hmotnostní kategorii do 85 kg. O tu se zasloužil 

závodník Dušan Kovač, kdy po několika 4. místech ve své sportovní kariéře, konečně dosáhl na 

medaili. 

Oddíl vzpírání TJ Baníku Meziboří závodil v této sezóně 3. ligu mužů sk. „A“ a vedle toho 

se prezentoval na dalších soutěžích jednotlivců od velkých cen po mezinárodní mistrovství ČR 

mužů. Z důvodu velmi vzdálených lokalit se tento rok náš oddíl nezúčastnil mezinárodních 

soutěží Masters.  

Z hlediska pořadatelství soutěží je oddíl vzpírání stále omezen nedomyšlenou opravou 

podlahy ve sportovní hale. Přičemž dle zhotovitele není možné tyto soutěže pořádat, a to po celou 

dobu trvání záruky (6 let). 

Koncem roku 2015 se náš oddíl rozrostl i o několik starších žáků a 2 juniory. Počet 

dospělých závodníků zůstal beze změny. 

 

III. liga sk. A - muži 

 

Oddíl TJ Baník Meziboří skončil v minulém roce na posledním místě ve II. lize sk.. To 

znamenalo sestup po 3 letech zpět do 3. ligy.  

 

 

První kolo bylo pořádáno dne 14.3.2015 ve sportovní hale Startu VD Plzeň, reprezentujícím 

týmem za Meziboří byli: Miloslav Pech, Tomáš Herink, Zdeněk Koza, Kamil Nagy a Dušan Kovač. 

Tým v silné konkurenci obsadil po prvním kole 3. místo (1094 Sc. bodů) za lídrem soutěže XXX 

Arena Praha (1373 Sc. b.) a TJ Novou Rolí (1137 Sc. b.) 
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Obrázek 1 trh - Miloslav Pech – 68 kg 

 

Druhé kolo se konalo 13.6.2015 v Nové Roli. V tomto kole již nastoupil za zmiňovaného 

Pavlejeho, Vladimír Jaroš což se pozitivně projevilo na celkovém výkonu týmu  

Tým ve složení Miloslav Pech, Tomáš Herink, Vladimír Jaroš, Kamil Nagy a Dušan Kovač 

s velmi dobrým bodovým výkonem 1146 Sc. bodů obsadil opět 3. místo o pouhý jeden Sinclairový 

bod za týmem XXX Arena Praha (1147 Sc. b.) a domácím týmem TJ Nová Role (1200 Sc.b.). Mezi 

výkonu týmu lze pochválit dobrý výkon Tomáše Herinka a rovněž kvalitní výkon závodníků 

Kamila Nagye a Dušana Kovače. Miloslav Pech byl v tomto kole 2. nejstarším závodníkem, ale 

svým výkonem nechal za sebou téměř desítku závodníků. 
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Obrázek 2 II. pokus v trhu - Tomáš Herink 

 

 

Třetí kolo, bylo opět pořádáno ve sportovní hale Startu VD Plzeň  dne 14.11.2015. 

Tento závod se mezibořským vzpěračům na závěr sezony povedl. Po druhém kole se 

podařilo týmu ještě zvětšit celkovou výkonnost týmu a díky celkově získaným 1153 bodům 

skončili vzpěrači TJ Baník Meziboří na druhém místě v tomto kole a rovněž i na druhém místě za 

celý ročník soutěže, kdy nestačili pouze na oddíl TJ Nové Role. 

 

 

Pohárové soutěže 

 

II.VC Praha - Smíchov 

 

Dne 12.9.2014 se v zázemí XXX Arena Praha konal již II. ročník VC Prahy. V roce 2015 to 

byla jediná VC, která měla zastoupení mezibořského oddílu. Závodník Dušan Kovač v kategorii 

mužů výkonem 225 kg ve dvojboji obsadil 1. místo a celou soutěž vyhrál. Je ale třeba podotknout , 

že si tato soutěž stále hledá svoje platné místo v kalendáři Českého svazu vzpírání a tudíž i 

celková úroveň výkonů byla spíše nižší. I tak Dušan Kovač se stal vítězem již druhý rok po sobě. 
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Mistrovské soutěže 

 

Mezinárodní Mistrovství ČR, Praha 

 

31. října 2015 se ve vzpěračské hale Ministerstva vnitra v pražské Stromovce se konal již 6. 

ročník Mezinárodního Mistrovství ČR. 

Mezibořské vzpírání reprezentoval závodník Dušan Kovač v hmotnostní kategorii do 85 

kg. 

Navzdory ne příliš dobré sportovní přípravě, která byla ovlivněna dlouhodobějšími 

zdravotními problémy, přálo mezibořskému reprezentantovi štěstí. 

V prvním disciplíně trhu mezibořský závodník skončil se 110 kg na průběžném 3. místě. 

V nadhozu se pak, ale projevila horší příprava a chyběla síla pro zvládnutí činky. Nakonec se 

Dušanu Kovačovi v této disciplíně třetím pokusem se podařilo vzepřít 135 kg nad hlavu.  Což ve 

finále znamenalo 245 kg ve dvojboji.  

Bohužel rozdílem pouhých 1 kg ve dvojboji skončil mezibořský závodník v silné 

konkurenci na 3. místě v národním mistrovství ČR a celkově na 5. místě v mezinárodním 

hodnocení. 

Získání bronzová medaile na Mistrovství ČR znamená životní úspěch závodníka Dušana 

Kovače a zároveň největší úspěch v dějinách mezibořského oddílu vzpírání. 
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Materiálové vybavení 

 

Tento rok se díky financím z Města Meziboří a z Ústeckého kraje vybavil oddíl pouze 

několika pomůckami pro všeobecnou přípravu (medicimbaly, švihadla atd..) 

 

Další sportovní akce: 

 

Mezi vedlejší sportovní činnosti patří i organizace dětského sportovního dne ve spolupráci 

s oddílem zápasu. Tento dětský sportovní den slouží jako reklama a propagace TJ Baníku Meziboří 

a současně jako náborová akce nových sportovců. Tento ročník byl obzvláště povedený a přivítal 

několik desítek dětí. viz. zpráva řecko-římského zápasu. 

 

 
Obrázek 3 Udílení cen na Sportovním dětském dnu 

 

 

 

Oddíl vzpírání děkuje všem závodníkům, trenérům a dalším činovníkům za plnou 

podporu v roce 2015 a zároveň děkuje TJ Baníku Meziboří, městu Meziboří za poskytnutí 

zázemí a nezbytných finančních prostředků. 
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ODDÍL ZÁPASU (Alexandr Maslej, předseda oddílu) 

 
V sobotu 24. 01. 2015 se uskutečnilo v Kladně Hnidousích tradiční turnaj mládeže. Turnaje 

se zúčastnilo 197 zápasníků z 18 oddílů České republiky.  

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 16. místě.  

V soutěži jednotlivců si borci Meziboří vedli takto: V kategorii mladších žáků ve váze do 

37kg obsadil Karel Hnízdil 5. místo a ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 3. místo. V kategorii 

přípravek A ve váze 34kg obsadili David Drozd 12. místo a Jiří Vetešník 11. místo, ve váze do 37kg 

vybojoval Václav Herink 3. Místo a ve váze do 40kg obsadil František Herink 5. místo. V kategorii 

přípravek B ve váze do 23kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 7. místo. 
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V sobotu 14. 03. 2015 se uskutečnilo v Meziboří Turnaj mládeže u příležitosti oslav 56 let 

trvání zápasu v Meziboří a Turnaj družstev o pohár předsedy TJ Baník Meziboří.  Turnaje se 

zúčastnilo 153 zápasníků z 16 oddílů České republiky.  

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na krásném 5. místě.  

V soutěži jednotlivců si borci Meziboří vedli takto: v kategorii žáků ve váze do 59kg 

vybojoval Václav Donát 3. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 40kg obsadil Karel Hnízdil 

6. místo a ve váze do 65kg vybojoval Jakub Hrabal 1. místo. V kategorii přípravek A ve váze do 

34kg vybojoval Pavel Souček 3. místo, ve váze do 37kg vybojovali Václav Herink 4. místo, ve váze 

do 40kg vybojovali Zdenek Rath 6. místo a František Herink 2. místo, ve váze do 43kg vybojovali 

David Kučera 3. místo a Daniel Chumchal 1. místo a ve váze do 50kg vybojoval Jan Tyml 4. místo. 

V kategorii přípravek B ve váze do 21kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 2. místo. 
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V sobotu 28. 03. 2015 se uskutečnilo v Krásné Lípě tradiční Velikonoční turnaj mládeže. 

Turnaje se zúčastnilo 98 zápasníků z 9 oddílů České republiky.  

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 6. místě.  

V soutěži jednotlivců si borci Meziboří vedli takto: v kategorii žáků ve váze do 58kg 

vybojoval Václav Donát 3. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 40kg obsadil Karel Hnízdil 

3. místo a ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 1. místo. V kategorii přípravek A ve váze do 40kg 

vybojovali Václav Herink 2. místo a František Herink 1. místo, ve váze do 43kg vybojoval David 

Kučera 2. místo a ve váze do 50kg vybojoval Jan Tyml 4. místo. V kategorii přípravek B ve váze do 

21kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 2. místo. 
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V sobotu 11. 04. 2015 se uskutečnil v Borohrádku Turnaj mládeže.  Turnaje se zúčastnilo 

215 zápasníků z 21 oddílů České republiky a Polska.  

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na krásném 10. místě.  

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii mladších žáků ve 

váze do 40kg vybojoval Karel Hnízdil 3. místo a ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 3. místo. 

V kategorii přípravek A ve váze do 40kg vybojovali František Herink 2. místo a Václav Herink 1. 

místo, ve váze do 43kg skončil David Kučera na 4. Místě, ve váze do 46kg vybojoval Daniel 
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Chumchal 1. místo a ve váze do 58kg obsadil Jan Tyml 4. místo. V kategorii přípravek B ve váze do 

25kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 9. místo. 
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V sobotu 23. 05. 2015 se uskutečnil v Kladně Turnaj mládeže.  Turnaje se zúčastnilo 391 

zápasníků ze 43 oddílů z 11 států. 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 37. místě.  

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii mladších žáků ve 

váze do 35kg obsadil Pavel Souček 8. místo a ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 12. místo a 

Daniel Chumchal skončil na 20. místě. V kategorii přípravek A ve váze do 43kg skončil David 

Kučera na 7. místě. V kategorii kadetů ve váze do 63kg vybojoval Jiří Kubač 5. místo. 
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Dne 31. 05. 2015 se konalo v Meziboří Dětský atletický den pro širokou veřejnost, kde si 

mohl každý změřit svou rychlost a sílu. 
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V sobotu 13. 06. 2015 se uskutečnil v Meziboří Turnaj přípravek.  Turnaje se zúčastnilo 61 

zápasníků z 11 oddílů a 2 států. 

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 2. místě.  

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek A ve 

váze do 37kg vybojovali Pavel Souček 5. místo a Zdeněk Rath 2. místo. Ve váze do 40kg vybojovali 

František Herink 3. místo a Václav Herink 2. místo, ve váze do 43kg vybojoval David Kučera 2. 

místo a ve váze do 46kg vybojoval Daniel Chumchal 1. místo. V kategorii přípravek B ve váze do 

23kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 3. místo. 

 

 
 



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

BANÍK MEZIBOŘÍ 

 strana - 56 - 
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V sobotu 20. 06. 2015 se uskutečnil v Chomutově turnaj v zápase řecko-římském. Turnaje se 

zúčastnilo 112 zápasníků z 14 oddílů ČR.  

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 8. místě 

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně:  

V kategorii přípravek B ve váze do 24kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 3. místo. 46kg 

vybojoval David Kučera 1. místo a ve váze do 50kg vybojoval Daniel Chumchal 4. místo. 

V kategorii mladších žáků ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 1. místo. 
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V druhé polovině července jsme uspořádali Dětský zotavovací tábor, který se konal 

v Jílovém u Děčína. Čtrnáctidenního zotavovacího pobytu se zúčastnili holky a kluci, kteří se 

během 14 dnů podívali do ZOO v Děčíně, do blízkého i dalekého okolí Jílového. Spaní bylo 

v chatičkách a stravování probíhalo v v místním ubytovacím zařízením. 
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V poslední týdnu měsíce srpen se konalo na Meziboří soustředění zápasu a to oddílu 

Meziboří, Krásné Lípy, Liberce, Prysku, Chomutova a Spořic. Soustředění se zúčastnilo 

v celkovém počtu 70 zápasníků. Tréninky probíhali na 3 žíněnkách, atletickém stadionu a jeho 

přilehlém okolí. Středa byla odpočinkovým dnem a užití velké srandy, kdy se všichni účastníci 

převlíkli do masek s tématem vesmír a jelo se autobusem na Doly Nástup Tušimice ke kráčejícímu 

rypadlu, dále pak na vyhlídku nad měsíční krajinou Tušimice a návštěvou planetária v Mostě. 

Celé soustředění proběhlo velmi podařeně. 
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V sobotu 12. 09. 2015 se uskutečnil v Teplicích Turnaj memoriál Františka Kubici.  Turnaje 

se zúčastnilo 109 zápasníků z 15 oddílů ČR. 

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 9. místě.  

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek B ve 

váze do 23kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 2. místo. V kategorii přípravek A ve váze do 37kg 

vybojoval Pavel Souček 2. místo a ve váze do 43kg vybojoval David Kučera 2. místo. V kategorii 

mladších žáků ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 3. místo a v kategorii žáků ve váze do 69kg 

vybojoval Jakub Zelený 1. místo. 
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V sobotu 19. 09. 2015 se uskutečnil v Havlíčkově Brodě Mezinárodní turnaj mládeže, 

kterého se zúčastnilo 244 zápasníků z 25 oddílů České republiky, Slovenska, Německa a 

Chorvatska. Oddíl TJ Baník Meziboří se umístnil na 14 místě. 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: v kategorii přípravek B ve 

váze do 24kg obsadil Tobiáš Vitoušek 3. místo, v kategorii přípravek A ve váze do 37kg skončil 

Pavel Souček na 5. místě a a ve váze do 50kg vybojoval Daniel Chumchal 4. místo a David Kučera 

5. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 44kg obsadil Jiří Janda 5. místo a ve váze do 48kg 

vybojoval Karel Hnízdil 4. místo. 
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V sobotu 26. 09. 2015 se uskutečnil v Meziboří tradiční Turnaj mládeže.  Turnaje se 

zúčastnilo 126 zápasníků z 16 oddílů ČR a Německa. 

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 13. místě.  

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek A ve 

váze do 37kg vybojoval Pavel Souček 5. místo a ve váze do 503kg vybojoval David Kučera 2. místo. 

V kategorii mladších žáků ve váze do 48kg vybojoval Jiří Janda 2. místo a v kategorii žáků ve váze 

do 59kg vybojoval Tadeáš Serafin 1. místo. 
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V sobotu 31. 10. 2015 se uskutečnil v Praze tradiční Turnaj ministerstva vnitra.  Turnaje se 

zúčastnilo 218 zápasníků z 23 oddílů ČR, Německa, Dánska, Maďarska, Bulharska, Běloruska a 

Chorvatska. 

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 22. místě.  

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii mladších žáků ve 

váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 4. místo. V kategorii žáků ve váze do 69kg vybojoval Jakub 

Zelený 3. místo a v kategorii kadetů ve váze do 63kg skončil Jiří Kubač na 10. místě. 

 

 

 
 

 

 

V sobotu 07. 11. 2015 se uskutečnil v Havlíčkově Brodě MČR mladších žáků v zápase řecko-

římském. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 102 zápasníků z 21 oddílů ČR.  

 

 

V soutěži si zápasníci Meziboří vedli následovně: Ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 7. 

místo. Ve váze do 48kg vybojoval Karel Hnízdil 6. místo a ve váze do 80kg vybojoval Jakub Hrabal 

4. místo. 
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V sobotu 14. 11. 2015 se uskutečnil v Chrastavě mezinárodní turnaj v zápase řecko-

římském. Turnaje se zúčastnilo 127 zápasníků z 13 oddílů ČR.  

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 10. místě 

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek B ve 

váze do 25kg skončil Tobiáš Vitoušek na 8. místě. V kategorii přípravek A ve váze do 50kg 

vybojovali David Kučera 3. místo a Daniel Chumchal 1. místo a ve váze do 37kg vybojoval Pavel 

Souček 1. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 2. místo. 
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V sobotu 21. 11. 2015 se uskutečnil v Jihlavě turnaj v zápase řecko-římském. Turnaje se 

zúčastnilo 168 zápasníků z 16 oddílů ČR.  

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 6. místě 

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek A ve 

váze do 50kg vybojovali David Kučera 4. místo a Daniel Chumchal 3. místo, ve váze do 46kg 

vybojoval Karel Hnízdil 1. místo, ve váze do 43kg vybojovali František Herink 2. místo a Zdeněk 
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Rath 5. místo a ve váze do 40kg vybojoval Václav Herink 5. místo. V kategorii mladších žáků ve 

váze do 44kg vybojoval Jiří Janda 3. místo. 
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V sobotu 28. 11. 2015 se uskutečnil v Krásné Lípě turnaj v zápase řecko-římském. Turnaje se 

zúčastnilo 79 zápasníků z 10 oddílů ČR.  

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 6. místě 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek A ve 

váze do 54kg vybojovali David Kučera 1. místo a ve váze do 37kg vybojoval Tadeáš Marek 2. 

místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 48kg vybojoval Karel Hnízdil 2. místo a v kategorii 

žáků ve váze do 58kg vybojoval Tadeáš Serafín 2. místo. 
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V sobotu 05. 12. 2015 se uskutečnil v Březové turnaj v zápase řecko-římském. Turnaje se 

zúčastnilo 99 zápasníků z 13 oddílů ČR a Německa.  

 

V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 8. místě 

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně: V kategorii přípravek A ve 

váze do 37kg vybojovali Pavel Souček 5. místo a Tadeáš Marek 4. místo, ve váze do 43kg 

vybojovali Václav Herink 4. místo a František Herink 5. místo, ve váze do 50kg vybojovali David 

Kučera 2. místo a Daniel Chumchal 1. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 44kg vybojoval 

Jiří Janda 4. místo. 
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V pátek 11. 12. 2015 se konala oslava 120 Let Českého zápasu, kde v rámci oslav bylo za 

svůj přínos českému zápasu oceněno několik příslušníků Českého zápasu. Za TJ Baník Meziboří 

byl oceněn Alexandr Maslej  jako VZORNÝ TRENÉR. 
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V sobotu 12. 12. 2015 se uskutečnil v Chomutově Vánoční turnaj v zápase řecko-římském. 

Turnaje se zúčastnilo 45 zápasníků z 5 oddílů ČR.  
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V soutěži družstev se oddíl TJ Baník Meziboří umístnil na 3. místě 

 

V soutěži jednotlivců si zápasníci Meziboří vedli následovně:  

V kategorii přípravek B ve váze do 25kg vybojoval Tobiáš Vitoušek 2. místo. V kategorii 

přípravek A ve váze do 37kg vybojovali Pavel Souček 1. místo a Tadeáš Marek 4. místo. Ve váze 

do 40kg vybojoval Václav Herink 1. místo, ve váze do 44kg vybojoval František Herink 1. místo a 

ve váze do 50kg vybojovali David Kučera 2. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 44kg 

vybojoval Jiří Janda 1. místo. 
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Oddíl zápasu Děkuje Všem za podporu zápasnického sportu na Meziboří a zároveň 

Všem přeje mnoho úspěchů v roce 2016. 
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ODDÍL FUTSALU (Rudolf Smolka, předseda oddílu) 

 

Oddíl futsalu FK Baník Meziboří započal rokem 2015 šestý rok svého působení.   

 

 Turnaje 

Další sezóna začíná až v měs. říjnu a do té doby se tým prakticky rozchází a jednotlivci se 

věnují převážně svým soutěžím ve velkém fotbale. 

Příležitostně se tým schází při turnajích, které pořádá sám nebo kterých se účastní. 

 

V měs. září se náš oddíl zúčastnil turnaje – memoriálu Radka Černovského, bývalého hráče 

týmu ze soutěže Kopisty Janov.  

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, kdy v každém byli kamarádi „ Pípy „ jak se Radkovi 

přezdívalo a aby svou vzpomínku o to zdůraznili, někteří nastoupili s číslem „ 13 „, což byl 

Radkův dres. Turnaje se zúčastnili rodinní příslušníci a výtěžek ze startovného byl věnován jeho 

manželce s dcerkou. Méně takových turnajů. 

 

 

 
 

 

 

Turnaj byl hrán systémem každý s každým a vítěz vzešel z bodového vyhodnocení této 

základní skupiny. 

Tým FK Baník Meziboří turnaj, ale zatím není čím se chlubit, snad časem nebude 

vzpomínka na Pípu tak bolestivá a vítězství v tomto turnaji bude bráno jako prestiž. 
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Sezóna 2015 

 

I v letošní sezóně došlo ke změně týmů OP, respektive jich ubylo.  Pro soutěž zůstalo 8 

týmů s údajným příslibem dalších nehrajících, že se jedná pouze o jednoletý odpočinek. 

Výsledkově nám tato sezóna vyšla průměrně, nicméně zranění a častá neúčast klíčových 

hráčů, hlavně obránců ukázala, že tým není schopen udržet celý zápas a tak se několikrát, po 

vydařeném poločase, stalo, že jsme nakonec pouze plichtili a někdy plichtu i zachraňovali. 

Výsledková listina 

 

kolo 

 
              2.kolo              

                                       
     3.kolo 

 
      

 

4.kolo 

 
     5.kolo 
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     6.kolo 

 
     7.kolo 

 
     8.kolo 

 
     9.kolo 

 
     10.kolo 

 
11.kolo 
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12.kolo 

 
13.kolo 

 
14.kolo 
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ODDÍL VOLEJBALU (Dagmar Davidová, předsedkyně oddílu) 

Výsledky a úspěchy oddílu volejbalového oddílu TJ Baník Meziboří - Sezona 2015-16 

 

Volejbalový oddíl má tři družstva- starší žákyně 10-15 let 

                                                          kadetky- 15-18 let 

                                                         juniorky- 18-20 let 

 

Družstvo starších žákyň hraje druhou sezonu, některé hráčky startují i za kadetky a 

juniorky. Letošní sezona stále ještě trvá. Zatím jsou starší žákyně ve II. Lize a zde jsou na 5 . místě 

celkové umístnění bude známo na konci března, protože nás čekají ještě dvě kola.  Tato sezóna 

zatím není až tak úspěšná, jelikož je zde více družstev než vloni. 

 Družstvo kadetek, i zde sezona stále trvá a i zde je více družstev než vloni hraje se na dvě 

skupiny a zápasy v druhých skupinách začaly až minulý týden. V současné době je družstvo 

kadetek ve své skupině jsou na druhém místě. 

Nově vzniklé družstvo juniorek má sezonu rozehranou a zatím je na třetím místě . 

 

Všechna tři družstva hrají krajský přebor, družstvo kadetek a juniorek hraje Pohár ČR a 

družstvo žákyň Pohár nových nadějí. Obě tyto soutěže se stále hrají a družstvo juniorek čeká 

28.5.2016       II. Ročník O pohár starosty Meziboří a 11. a 12.6.2016 turnaj Cassanovy. 

 

V srpnu 2015 jsme uspořádali soustředění volejbalisté v RS Plasy, kde s námi by i 

volejbalový oddíl z Duchcova. Soustředění máme každoročně a v letošním roce odjíždíme do RS 

Chřibská. 

 

Pořadatelství 

Družstvo kadetek se v květnu zúčastní turnaje, jehož jsme pořadatelem, o pohár starosti 

Meziboří. 

Další pořadatelství máme pro starší žákyně – Pohár nových nadějí, který bohužel budeme 

pořádat v Chomutově neboť pro starší žákyně není volná sportovní hala. Všechny mistrovské 

zápasy které připadnou na naše pořadatelství st. Žákyň a junyorek musíme hrát v náhradní hale TJ 

sokol Duchcov. Z těchto důvodů nemůžeme proto ani pořádat Pohár ČR protože ten se hraje ve 

dvou dnech a bohužel termín konání se dozvíme měsíc dopředu a opět pro nás není volná hala na 

Meziboří. Družstvo juniorek je nuceno proto jezdit až na Moravu – Lanškroun, Vyškov u Brna, 

Polička, Hradec Králové. Tyto cesty si každý měsíc hradí hráčky – doprava, ubytování, startovné a 

jídlo. 

 

 
Trenérské zabezpečení 

Mgr. Davidová – vedoucí družstva a hlavní trenér 

Miškolciová, Nesstlerová – starší žákyně 

 Mati Jiří – kondiční trenér (nastoupil leden 2016) 
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Sponzoři 

P. Mgr. Davidová 

 
Propagace 

Výsledky jsou pravidelně vyvěšeny na stránkách VISU a také jsme je zasílali na magistrát 

města Meziboří a vk-banik-mazibori.webnode.cz. 

 

Družstvo kadetek a juniorek 
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Žákyně 
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ODDÍL SILOVÝCH SPORTŮ (Petra Steinerová, členka oddílu) 

 

Oddíl silových sportů nevykázal sportovní činnost v roce 2015. 
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ODDÍL HÁZENÉ (Sabina Chleborádová, předsedkyně oddílu) 

 

Oddíl házené je nově založený. Pracujeme s dětmi ve věku 5-10 let (dívky, chlapci), 

kategorie přípravka a mini. Od září roku 2016 se chystáme rozšířit o kategorii mladšího žactva.  

Trénujeme ve sportovní hale na Meziboří každé pondělí a středu v čase 15:30 – 17:00 hod. 

V letošním roce jsme odehráli čtyři turnaje v rámci sdružené ligy Ústeckého kraje přípravka 

4+1 a mini 4+1. První turnaj jsme odehráli v Bílině, druhý turnaj v Chomutově a poslední turnaj 

v Mostecké sportovní hale dvoukolově.  

Hráčky vždy měří své síly s oddílem Šídla Bílina, Ještěrky Chomutov a Černí Andělé „C“. 

Hraje se na hřišti o rozměrech 20x16m s brankami o rozměrech 240x170cm. Hřiště je pro tyto 

kategorie záměrně zmenšené a pravidla házené jsou zjednodušená, hovoříme zde o tzv. 

miniházené.  

Nejdůležitějším je pro nás v této kategorii radost z pohybu, vstřelené branky, proto se 

mládežnické soutěže házené nehrají na výsledky a na světelných tabulích v halách svítí pouze čas. 

V srpnu jsme s našimi svěřenci absolvovali víkendové soustředění v Mezibořské sportovní 

hale. Děti si z tohoto soustředění odnesly spoustu nových zážitků. 

V roce 2016 nás čeká dohrávka jarního kola sdružené ligy Ústeckého kraje přípravka 4+1 a 

mini 4+1. Nejvíce se děti těší na turnaj v Plzni, „Memoriál Karla Šulce“. 

Zájemci o házenou se mohou obracet na paní Chleborádovou na tel: 728 160 229, nebo žáci 

mezibořské základní školy na paní Drábkovou, která vede kroužek házené v rámci školy. 

Více informacích o našem oddíle naleznete na stránkách: 

www.certicimeziboři.webnode.cz. 
 

 

http://www.certicimeziboři.webnode.cz/
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PODĚKOVÁNÍ 

Jménem Tělovýchovné jednoty Baník Meziboří bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoli 

přispěli v roce 2015 k činnosti celé organizace, a to jak materiálně, tak i trenérským přínosem, 

sportovním výkonem, organizačně či jako rozhodčí nebo funkcionář. 

Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. 

předseda TJ Baník Meziboří 


