










V Plzni proběhlo třetí kolo ligy juniorek a děv-
čata z Horní Suché skončila po velkém boji na 
druhém místě, v loňském roce byla třetí v ČR. 
Družstvo pod vedením trenéra Pavla Kheka 
startovalo ve složení Markéta Bijoková, Ven-
dula Šafratová a Nikola Satmaryová. Celkově 
po třech kolech zvítězila děvčata z Rotavy s mi-
nimálním rozdílem jednoho velkého bodu, 
stříbrné medaile si odvážejí do Horní Suché 
juniorky SKVOZ Horní Suchá a bronz zůstal 
v Plzni. Nejlepší výkon třetího kola předvedla 
Vendula Šafratová z Horní Suché výkonem 193 
Sincl. bodů. Vytvořila ve váze do 53 kg (vážila 
49,1 kg) dva nové české rekordy juniorek do 17 
let a to v nadhozu 70 kg a ve dvojboji 124 kg. 
Další rekord vytvořila v kategorii mladších 
žáků a to výkon v nadhozu 70 kg je novým 
českým rekordem ve váze do 50 kg, dosud 
Polhoš ze Sokolova 68 kg.

Pořadí družstev po třech kolech:
1. TJ Rotava 28 bodů, 2. SKVOZ Horní 

Suchá 27 bodů, 3. TJ Plzeň 22 bodů, 4. TJ 
Sokol Ostrava 20 bodů, 5. SKV Bohumín 18 
bodů, 6. SK CWG Bohumín 10 bodů.

Pavel Khek
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Liga juniorek ve vzpírání

Druhé nejlepší družstvo juniorek v ČR - zleva Nikola 
Satmaryová, Vendula Šafratová a Markéta Bijoková 
a trenér Pavel Khek

Na ME juniorů a juniorek do 15 a do 17 let do 
Prištiny (Kosovo) odjela minivýprava pod 
vedením trenérů Emila Brzosky a Pavla Kheka. 
ČSV nominoval pět chlapců a jednu dívku. 

Z Horní Suché reprezentovalo ČR trio chlapců 
(Matěj Moskál, František Polák, Martin Štreichl) 
a jedna dívka (Vendula Šafratová). První den 
nastoupila ve váze do 48 kg teprve třináctiletá 
Vendula Šafratová (svěřenkyně trenéra Pavla 
Kheka) a mezi o dva roky staršími soupeřkami 
skončila na velmi pěkném 5. místě v Evropě 
v kategorii do 15 let. Je to velký talent, protože 
na ME do 15 let bude reprezentovat ještě dva 
roky. Vytvořila čtyři české rekordy, a to tři re-
kordy juniorek ve váze do 48 kg, trh 56 kg, 
nadhoz 65 kg a dvojboj 121 kg. Výkon v trhu 
56 kg je zároveň také novým českým rekordem 
v kategorii ml. žáků ve váze do 50 kg, kde byl 
rekord 55 kg od Patrika Krywulta z roku 2002. 

Ve váze do 50 kg měl svou premiéru Matěj 

ME: Štreichl stříbro, Polák bronz

Martin Štreichl a stříbrný pokus ve váze 164 kg a společná 
fotka zleva trenér Emil Brzoska, František Polák, Martin 
Štreichl a trenér Pavel Khek

Fotbalový oddíl TJ Depos Horní Suchá, z. s. 
pod záštitou Fotbalové Asociace České Re-
publiky uspořádal v rámci celorepublikové 
akce „Září – měsíc náborů” náborový den na 
svém travnatém fotbalovém hřišti U Lékárny 
v areálu TJ Depos Horní Suchá. Původní 
termín 22. 9. byl zrušen pro nepříznivé počasí 
a nezpůsobilý terén a byl přesunut na středu 
27. září od 8:00 do 12:00 hodin.

Této náborové akce se zúčastnily děti 
prvních a druhých tříd české a polské základní 
školy a děti z české a polské mateřské školy. 

Středa 27. září byla pro děti z Horní Suché 
zahalena do tajemství. Co se bude dít? Sraz 
byl v 7:45 na parkovišti u sportovní haly. 
Autobusem jsme děti i s pedagogickým 

Moskál (trenér Pavel Khek), který je rovněž 
velkým příslibem na příští ME, jelikož má 
teprve 15 let a váží jen 45 kg a startuje do 50 kg. 
Až bude mít plnou padesátku, bude mít větší 
šance se umístit, letos jeho výkon 156 kg ve 
dvojboji (68 a 88) stačil na 7. místo v Evropě. 
V kategorii do 17 let nastoupil ve váze do 56 kg 
svěřenec trenéra Emila Brzosky a předvedl 
svůj životní závod. Měl všech šest pokusů 
platných a v trhu dal 99 kg a byla z toho

bronzová medaile na ME. Ve dvojboji obsadil 
krásné 4. místo v Evropě. V závodě postupně 
vytvořil 7 nových českých rekordů juniorů, a to 
v trhu 97 a 99 kg, v nadhozu 118 a 121 kg a ve 
dvojboji postupně 213 – 217 – 220 kg. Nako-
nec nastoupil ve váze do 77 kg Martin Štreichl 
(trenér Pavel Khek) a vystoupil také ve velké 
formě. V trhu zvládl tři platné, dal postupně 
112 – 116 – 120 kg, což byl jeho osobní rekord 
v této váze do 77 kg, protože doma startuje ve 
váze do 85 kg. A potom přišla jeho parádní 
disciplína, nadhoz. Základním pokusem dal 
nový český rekord 157 kg, poté mu nevyšel 
pokus na 163 kg, ale zvýšil na 164 kg a před-
vedl krásný platný pokus, který znamenal 
druhé místo v Evropě a zisk stříbrné medaile. 
V dvojboji obsadil tento student Střední školy 
na ul. Sýkorova v Havířově-Šumbarku krásné 
6. místo a překonal tři nové české rekordy, 
nadhoz 157 a 164 kg a dvojboj 284 kg. Nyní 
bude dvojice Martin Štreichl a František 
Polák trénovat doma a 14. 10. odlétají na ME 
juniorů do 20 let do Albánie.

Pavel Khek

dozorem dopravili na nedaleké fotbalové 
hřiště. Protože jsme chtěli eliminovat promo-
čení dětí (hřiště bylo vlivem rosy a mlhy 
mokré), seznámil v sále budovy TJ Depos 
předseda a organizátor akce děti s programem 
a zahájil ji. Poté následoval kulturní program, 
když vystoupili populární Klauni z Balónkova, 
kteří děti připravili na akci samotnou.

Po kulturním programu se děti i se svým 
pedagogickým dozorem přemístily na hři-
ště, kde jsme jim přichystali cca 14 stano-
višť s fotbalovou a herní tématikou (slalom, 
různé hry, házení míčů na cíl a do dálky, při-
hrávky, střelba na branku, hra 2 na 2, 3 na 3, 
malování se sportovní tématikou, skákání, 
seznámení s různými druhy sportovní obuvi 
a další pohybové aktivity). Děti pod vede-
ním instruktorů z řad našich dorostenců a tre-
nérů mládeže procházely jednotlivými sta-
novišti, kde jim bylo názorně ukázáno a vy-
světleno, co mají dělat. Kromě vlastního cvi-
čení a her s nimi byly prováděny průběžně po-
hovory, týkající se fotbalové, sportovní a po-
hybové problematiky.

 Po dobu celé akce se mezi dětmi na 
stanovišti, kde kreslily, pohybovala dívka-
klaun, která dle dětské fantazie z nafuko-
vacích balónků vytvářela různá zvířátka či 
tvary. Těmito vytvarovanými balónky byly 
na závěr všechny děti  obdarovány. 
Dorostenci provedli krátkou ukázku svých 
fotbalových dovedností a celá akce byla 
zakončena hromadným focením.

Celou akci zdokumentoval kameraman 
Petr Gomola z Videostudia Havířov, šesti-
minutový záznam si můžete prohlédnout na 
https://youtu.be/oluyOzQ BrQ.   

Všechny zúčastněné děti obdržely balíčky 
s dárkovými předměty (náramky Můj první 
gól, Měsíc náborů, nafukovací balónky s em-
blémem) a tatranky s pitíčkem, zakoupené 
pořádající TJ Depos Horní Suchá. Po ukončení 
akce byly děti odvezeny autobusy zpět do škol. 

Sponzorsky se na této akci podílela 
FAČR, TJ Depos Horní Suchá, z. s. a Lesy 
ČR.TJ Depos bude pokračovat v náboru 
vyhotovením náborových lístků, kterými 
oslovíme i rodiče těchto dětí a seznámíme je 
s fungováním fotbalového oddílu TJ, popř. 
jim poskytneme kontaktní údaje na jedno-
tlivé trenéry mládeže a funkcionáře klubu.

Akce byla zdařilá, což kvitovaly i zúčast-
něné pedagogické pracovnice a zástupkyně 
ředitelky ZŠ. Pro nás z TJ, kde se o děti 
staráme, bylo nejdůležitější vidět zejména 
nadšení a spokojenost dětí, což dokumentují 
i fotografie a video z této akce, které se 
zúčastnilo 157 dětí ze základních a mateř-
ských škol z Horní Suché.

Poděkování patří FAČR za poskytnuté 
materiály a sponzorům za podporu.

Děkuji i dorostencům, mládežnickým 
trenérům a všem funkcionářům TJ Depos 
Horní Suchá, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu této nemalé akce.

Ivan Marini, předseda TJ Depos 

Září – měsíc náborů 






