|ihočeský kraj se můžepochlubit mistrem republiky
tatě| Klabouclrje
KAMIL

nejlepšim sportovním gymnastou ČR v dorostenecké kategorii:,Mým vzorem byl vždycky Japonec Kóhei Uchimura," r4tpráví

lÁša

T lnec - GymnastéJl Merkur se z častnili McR 2016
v Tfinci. |ejich v sledky byly
velmi dobré.
rrynikající,"
poznamenali "Až
trenéň.
Dorostenec Matěj Klabouch dokonce vybojoval
zlatou medaili!
tady
"To
hodně dlouho nebylo, kam
až sahá moje pamět" mistra
Ceské republiky jsme neměli," p iklruoval p edseda
klubu Lukáš Erhart.

Matě| Klabouch, ktew se
narodil v roce 2OOO, odpovídal na dotazy Deníku.

Ta}že Jste splntl plán?
Se soupe i, se kter mi
jsme se sešli v T inci, jsem

fste teď rr aduJícín mlďrem
Českérepubltlry. Nesnaá 3e
vás trenéň l renonovan ch

A letog to vyšlo na zlato...

vPrazeavBrně. Vdoros-

závodil už loni. To jsem
skončil na druhém místě.
Gymnastu,

kter loni

hrál, jsem letos porazil.
Co se

rozhodl o mlctroyskén tltultl
povedlo v rámd vícebole ze
všebo nelvlc?

Určitě k,lň. S tím isem si
nebyl nlbec jistY a v T inci
se mi povedl asi nejvíc ze
všech ná adí.

nohl zacvtdt lépe?

Domácín proď edlrn lsou pro

teď náte nelbtlžšígyDptány?
nasttclré
'aLé

vás ČeskéBudětovtce?

Gymcentrum. Tady jsem

doma. Tady trénuju.

V T inci bylo trochu zvláštní, že jsme měli plně nové
ná adí, které se ještě moc
nepoužívalo, cvičilo se na
něm trochu zvláštně, jinak...
Ván se asl necvlčtlo plně
špatně, když lste gi dom

p tvezl zlatou medďll...
Mám z titulu radost vyhrál jsem v součtu všech
ná adí. Ve víceboji. Závod se
mi nakonec povedl.
S

ra,t

ni anblceml

Jste do

Ť ince cestoval?
Počítaljsem s tím, že budu na bedně.

Jurčík,45. Jakub Bouška,
5z. Tomáš Oťahel.

Netnladší ád družstva:
1.1z tgl.
lednotllvcl @e az g.
Tomáš Vejsada,33.

V gynDagttce le t eba trénovat celou adu r znorod ci
prvk . Kter vág bavíc nelvíc?
Nejradši trénuju bradla.
A už mě p estala bolet noha, proto mě docela baví
také akroba.

Adam Tomaschko,36.
Tomáš Erhart, 4z. Daniel
Brom,5z. ŠimonHolek.

Na prvuí pobled se mt zdá

Akrobu (prostná - pozn.

red.). Sestavu jsem si rrym šlel až p ímo pfi závodě.
|inak se mi všechno v závo-

dě tak nějak povedlo.

Lukáš Erhart

spoÉovnígymnadrka lako
nebezpečn sporq co vám?
Strach mám jen pfi nacvičování nov,ch prvk .

P edseda TJ tertur
o Hatětl Kliabouchoyl:
,,V největšíchčeskt ch
centrech se trénuje
dvoufázově šestkrát tt dně. Čty iaovacet hodin
t dně. V tomto porovnání
je MatěJrjv Wkon ohromn . Když viděl vt kony

ttnat ne?
Když už mám z tréninku
složitějšíprvky naučené,tak
se nebojím. Sportovní gym-

Ted je p ede mnou kol,
abych se v g:rmnastice dostal z kategorie dorostenc
do junior . Dalšírepublika
bude zase až na podzim.

nastikaasim žeb tne-

bezpečn m sportem, ale
mně se ještě nikdy nic vážnějšího nestalo.

vďíE tréntnkov m míďem

|e tedy moderní česlrobudě-

lovtcké Gyucentnrn. Koltlrát
v t dnu se pňpravutďe?
Do Gymcentra chodím
někdy pětkrát t dně, občas
mi to ryide čty ikrát nebo
tfikrát za t den.
lttan chodlte do šltoly?

Na českobudějovickou
strojárnu, mám to z Gymcentra do Dukelské ulice
vlastně jen kousek.

23. Jakub Klabouch, z7.
ŠtefanHaragal.
Mladší ácl družstva: í4.
Jednotlivcl: 4z.Šimon

tencích mě ještě nikdo nikam neláká. V juniorech by
to t eba bylo zase jiné.

ván v ávodě, kter

Co |ste

DorosB r. Matěj Klabouch
Staršt ácl druž tya: 6.
lednotltvcl: 19. Jan Brom,

Genterp etrhnout?
Asi největší centra ve
sportovní gymnastice jsou

vy-

Mlstrovsttil Českérepubllky
2O16 v doroctenccké kategortt
se konďo v T lnd. latá ie
tam hala?
Úplně nová. Nikdy isem
v ní nebyl.

umístění [llerkuru

Khbouch vypátilvT inci rybníkvšem nej-

větŠÍmsoupe rjm. Vyhrál MČR zorO.

Vellce rychle se bllá olymp{sLé bry v Rlo de lanelnr,
budete le ďedovat?
Určitě se na olympijské
hry moc těším.g-udu Šeatvat v televizi. Sptš ale sle-

Foto: Deník/ Lukáš Erhart

,#..ryr,

, upravil sestavy,

nešel do tiplně nejvyšší
obtižnosti. Cvičil na jistotu. V perfektním provedení. udržoval si dostateěn náskok, zvolil na
ná adí správnou taktiku."

Trenér TJ terkur o tatěrl l(IaDouchoyll
,,Jeho silnou stránkou ie
ctižádostivost. Šikovnost

lorlé e

Mírm vzorem byl vždycky
|aponec Kóhei Uchimura. To
je ale asi vzor každého.

soupe

pavel Tomaschko

duju zahraniční gymnasty
než ty naše.
Máte ve rportorní
nělalc vzot?

,

ST PilĚvfíĚz . nnatej

a opravdu vt borná orien-

ZLATO.Matěj Klabouch.

TREilÉR. Pavet Tomaschko.

Foto: Denlk/ KamllJáša

Foto; Deník/ KamllJóša

tace v prostoru. Do všech
prvk už jde sám."

