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Hvězda Lukáš Krpálek
o sportu a o životě
Vážené kolegyně, kolegové,
spolupracovníci a čtenáři,
přeposíláme vám všem vřelý dík za
uplynulý školní rok, který pro nás
hodně znamenal. Opět jsme jej
zvládli se ctí s velkým nasazením,
přehledem a entuziasmem. V čase
prázdnin je čas na odpočinek
a možná i zamyšlení o tom, co se
podařilo, jaké jsou možné další
směry v naplňování našich přání
a předsevzetí v novém školním roce.
V čase prázdnin také připravujeme tradičně nové materiály na
start dalšího školního roku – tedy roku 2016/2017.
V nadcházejícím období nás čekají i velké výzvy, restrukturalizace
školních sportovních soutěží, aktivita ve školních sportovních
klubech a zejména se startem v září rozvíjení užší spolupráce
s naším partnerem – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a společný
projekt „Sportuj ve škole“.
Rovněž je to již neuvěřitelných 20 let, co spolupracujeme se
společností McDonald´s na fotbalovém turnaji McDonald’s Cup.
A neméně velkou výzvou bude i květnové mistrovství světa ve
fotbale středních škol v Praze, jehož se AŠSK ujala jako hlavní
organizátor pořadatelské země. Souběžně s tím poběží celá řada
projektů ve vašich školách a školních sportovních klubech.
Pravidelné akce, co naplňují samotnou podstatu Asociace.
Věříme, že s řadou vás se potkáme i na tradičním srpnovém
semináři TĚLO PRAHA, který je rozšířen i o lekce pro I. stupeň ZŠ
a současně organizujeme tradiční zářijový seminář pro Centra
sportu v chorvatském Rabacu.
Všechny tyto informace najdete také na našich nově
zrekonstruovaných webových stránkách, které bychom v novém
kabátě chtěli spustit v polovině srpna.
Před tím vším je však čas na odpočinek a dobití energie. Ještě
jednou velký dík za práci pro AŠSK a organizaci volného času dětí.
Přejeme příjemné prázdniny a koncem léta a na začátku podzimu
opět na shledanou!

HVĚZDA

CHCE MEDAILI
PRO SYNA

Slibná příprava před OH

Mistr světa i Evropy, pětadvacetiletý judista Lukáš Krpálek
míří na letní olympiádu do Ria de Janeiro.
e dobře, že to Lukášův strýček kdysi
popletl a dovedl ho ještě s bráchou
Michalem na hodiny juda a ne karate, jak původně sliboval. Když
zjistili, že dělají jiný sport, bylo pozdě.
Naplno propadli judu a už se ho nepustili.
Až tak moc, že Lukáš jede za pár dní na
olympiádu do brazilského Ria de Janeiro
bojovat o medaile. Je jednou z hlavních českých nadějí na cenný kov, protože patří
mezi tu úplně nejužší světovou špičku.

J

Lukáši, jak to bylo s tou záměnou juda
za karate?
S bráchou jsme se nadchli pro karate, protože nás děsně bavily akční filmy, byli jsme
do toho úplně zbláznění. A taky se tomu
věnoval právě náš strejda. Ten slíbil, že nás
vezme do tělocvičny a přihlásí do oddílu.
Jenže to nějak spletl.
Jak je to možné?
To už dneska nikdo neví. Prostě nás šoupnul do tělocvičny a dál se nestaral.
Možná byly přehozený hodiny, nebo
to udělal schválně, aby už měl pokoj. To
nikdo neví. My jsme to každopádně
jako malí kluci zjistili až pozdě. Asi po
měsíci.

LUKÁŠ KRPÁLEK
Narozen: 15. listopadu 1990 v Jihlavě
Klub: USK Praha
Zastoupení: Česká sportovní
Manželka: Eva, rozená Kaderková,
basketbalistka a dcera předsedy
tenisového svazu
Bratr: Michal, reprezentant v judu
Škola: Studuje sportovní vysokou
školu Palestra
Juniorské úspěchy: 1. místo na ME
juniorů (2008), mistr Evropy do 23 let
(2012), 2x mistr světa (2008, 2009)
Seniorské úspěchy: 2x mistr
Evropy (2013, 2014), mistr světa
(2014)

A už jste to nechtěli měnit.
Ne, judo nás začalo bavit.
Poslyš, pral ses jako kluk ve škole?
Byl jsem docela raubíř, ale že bych se pral,
to ne. Poznámky jsem nosil, ale nikdy jsem
neměl nějaký hloupý konflikt. A to ani teď,
mám skoro dva metry, málokdo si na mě
dovolí.
Zastal by ses kamaráda?
Pochopitelně ano. Ale nějaký spor bych raději vyřídil slovně. Kdyby bylo nejhůř, to
bych asi zasáhl. Ale ani nevím jak. Mám
strach, abych někomu neublížil. Není jednoduché, najít správnou míru.
Lukáši, jak se těšíš do Ria? Jsi dobře
připraven?
Těším se moc, je to zatím vrchol kariéry.
A jediná medaile, která mi chybí. Připravený jsem dobře, překonal jsem zranění,
mám před sebou ještě asi dva kempy a pak
se jede.
Máš nervy?
Zatím ne, ale až se to přiblíží, tak nějaké to
šimrání, lehká tréma a nervozita tam
budou. Ale půjdu do toho reaktivně uvolněně, hlavu jsem zpracoval.
Jak zpracoval?
No já si dřív hodně bral prohry a neúspěchy. Trémoval jsem se. A to mě svazovalo.
Chtěl jsem se objednat k psychologovi, ale

nakonec jsem na hlavě fakt zamakal sám.
Umím se sám dobře připravit, vyrovnat se
všemi vlivy okolo, vyzrál jsem. Judo, jako
plno dalších sportů, je hodně o hlavě.
Jak moc?
Padesát procent výkonu je jednoznačně
hlava. Pak samozřejmě kondice, technika
a umění přečíst soupeře a být o krok dopředu. To je vlastně taktika. Je to prostě
soubor věcí, které když si správně sednou,
vedou k úspěchu.
A ty jsi v pohodě.
Jo, jsem. Není tajemství, že čekáme miminko, které se narodí pár dní před olympiádou. Takže letos mám dva vrcholy sezony. Přírůstek do rodiny a boj
o olympijskou medaili.
Uměl sis to pěkně načasovat…
My jsme dítě chtěli, ale nijak jsme to neplánovali. Přišlo to dřív, manželka původně
měla jet do Ria se mnou, fandit mi tam.

Lukáš si dva měsíce před OH zvedl
sebevědomí bronzovou medailí na
Masters v Guadalajaře. Na turnaji mistrů
pro 16 nejlepších judistů světa nestačil
v kategorii do 100 kilogramů jen na
Francouze Mareta, kterému v semifinále
podlehl nejtěsnějším možným rozdílem na
jediný trest. Lukášovi sice nevyšlo
mistrovství Evropy v dubnu v Kazani, ale
v Mexiku potvrdil, že na olympiádě v Riu
bude patřit k největším adeptům na
medaile. Na jaře doléčil zranění ramene.

Takhle budou držet palce oba doma u televize.
Trenér říkal, že i kvůli miminku budeš
určitě víc v pohodě.
Myslím, že to tak bude. Budu se prát o medaili, kterou chci přivézt našemu malému.
To nejdůležitější bude za mnou, do turnaje
půjdu uvolněný.
Bude to tedy kluk. Už víš, jestli po
manželce basketbalista, nebo by jako
tchán mohl dělat do tenisu? Anebo
judo po tátovi?
Nejradši bych byl, kdyby to byl bojovník.
Jako já.
Kolik zápasů vede ke zlatu na olympiádě?
Pět. Ale nepočítám to, koukám vždycky jen
na ten nejbližší. V tomhle se nedá taktizovat.
Pereš se hned od začátku turnaje
naplno, nebo do toho jdeš vlažně.
Raději začínám zvolna. Rozehřívám se,
oťukávám soupeře, klidně i na začátku prohrávám a pak se do toho pustím a přejedu
ho. Mám tak lepší motivaci, když musím
dotahovat, Ale když je soupeř silný, musím
do toho samozřejmě šlapat hned od začátku.

„

Věděl jsi vždycky, že se judem chceš
živit?
Vždycky jsem tomu dával sto procent, maximum. Když se mi začalo dařit v juniorech, převyšoval jsem ostatní, tak jsem si
říkal, že by to mohlo jít. Připravoval jsem
se na to, že to bude na pár let moje práce.
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“

Příjemná práce. I když asi občas bolí…
Ale ona to vlastně práce není, je to pořád
sport. Je to spíš naplnění, realizace. Děláš
něco, co tě baví, zlepšuješ se, vidíš výsledky

Nejdůležitější je vydržet.
Makat. Chce to píli.

a ještě ti za to platí. Živilo mě to od juniorů, ale je to spíš o touze vyhrávat a ne vydělávat.
Jak je to s tou bolestí? Co nejvíc trpí?
Nehty, to je bolest. Stržený nehty do krve,
když špatně chytneš soupeře za kimono
a rveš ho a on se vytrhne. To fakt trpím.
A co teprve uši. Popraskaný chrupavky
máme pořád. To ti natečou celý uši, blbě
slyšíš, zhnisá to. Ani tam nedáš sluchátka
od iPhonu.

>>>
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9 jednání
Shromáždění delegátů AŠSK
v Benešově
10 finále
Sportovní liga základních škol
ve volejbalu v Brně
12 finále
Sportovní liga základních škol
v basketbalu v J. Hradci
14 finále
Sportovní liga základních škol
v atletice v Kolíně
16 mistrovství
Stolní tenis
světa ISF v Izraeli
18 mistrovství
Basketbal 3 x 3
světa ISF v Estonsku
19 republikové
AND1 Cup
finále v basketbalu
20 rozhovor
Hymna Sportuj ve škole
Vašo Patejdl
22 republikové
Vybíjená 2016
finále v Pecce
FOTO NA OBÁLCE ČESKÁ SPORTOVNÍ

Ladislav Petera
generální sekretář AŠSK ČR
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Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
OHLÉDNUTÍ
ZA FOTBALOVÝM „MEKÁČEM“
Od nástupu družstev až po vyhlašování výsledků se krajské finále
letošního McDonald’Cupu osmi pražských škol v kategorii
A (ročníky 2009 až 2006) koncem května na Strahovském stadiónu vydařilo. Organizace svižně klapala, nebyly časové prodlevy, rozhodčí spolehlivě pískali a mladí fotbalisté hráli s chutí,
zápasy si užívali. Na turnaji byl také fotbalový internacionál
Pavel Horváth, který přišel spolu se ženou povzbudit syna, jenž
kopal za ZŠ Dubeč. Nesledoval ale jenom jeho. „ Talent v tomto
věku se už dá rozpoznat. Je zde hodně šikovných kluků. Dost už
toho umějí. Ovšem čeká je ještě dlouhá cesta. Baví mě to tady, je
to dobrý a prospěšný turnaj“, uvedl patron McDonald´s Cupu
z roku 2013. Turnaj si pochvalovali i školáci, jejich učitelé a trenéři. Výsledky: 1. ZŠ Eden, 2. ZŠ E. Beneše, 3. ZŠ Curiových, 4.
ZŠ Donovalská, 5. ZŠ E.Destinové, 6. ZŠ U Krčského lesa, 7. ZŠ
Klausova, 8. ZŠ Dubeč. D
Stanislava Dufková

OLYMPIONICI HOSTY
NA VOLEJBALE
Na ZŠ Vejrostova v Brně Bystrci se koncem dubna sešlo 6 dívčích a 4 chlapecká volejbalová družstva. V obou tělocvičnách
probíhaly krásné souboje o každý míč. Z celkového vítězství ve
Sportovní lize základních škol O pohár ministryně školství se
nakonec radovali chlapci ze ZŠ Milénova a děvčata z pořádající
školy.
Turnaj byl v 10 hodin přerušen, protože do tělocvičny zavítali vzácní hosté. Šlo o zástupce Českého olympijského výboru,
v čele s jeho předsedou Jiřím Kejvalem, a zástupce Jihomoravského kraje, vedených náměstkem hejtmana Stanislavem
Juránkem. Na ZŠ Vejrostova byla podepsána smlouva o konání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
v metropoli Jihomoravského kraje v Brně.
V početné delegaci byla řada funkcionářů, bývalých i současných sportovců, byli mezi nimi i slavní brněnští olympionici Jiří Daler a Věra Růžičková. Společně dětem popřáli,
aby si dobře zasportovali a vyzvali je k pilnému tréninku,
aby se této olympiády v roce 2017 mohli zúčastnit. Poděkování za přípravu této zdařilé akce patří paní učitelce Věře
Koudelové a řediteli školy Zdeňku Černoškovi. D
Jaroslava Strouhalová
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PODĚKOVÁNÍ VEDENÍ ŠKOLY
Vzhledem k tomu, že v červnu končí ve své funkci ředitelka brněnské ZŠ Novoměstská Eva Baráková, chtěla bych jménem
Okresní rady Asociace školních sportovních klubů ČR Brno
-město poděkovat jí i její zástupkyni Danuši Hadačové za dlouholetou spolupráci v oblasti sportu.
Ve škole pravidelně probíhala obvodní i okresní kola žáků
1. stupně ve šplhu a vybíjené. Každoročně se v obou tělocvičnách bojuje o Novoměstský pohár ve florbalu v turnaji pro
více jak 30 družstev. Danuše Hadačová je dlouholetou
aktivní členkou výboru OR a již 10 let pořádá krajská finále
ve vybíjené pro dívky i chlapce 1. stupně. Ve škole se uskutečnila i řada sportovních seminářů pro kolegy z celého kraje.
„Milé kolegyně, děkuji vám za váš čas a úsilí, které jste věnovaly dětem a sportu. Dovolte, abych vám jménem všech brněnských učitelů popřála hodně zdraví a klidu do dalších let,
možnosti provozování osobních pohybových aktivit a uspokojení z další činnosti.“ D
Jaroslava Strouhalová

VYDAŘENÝ NÁVRAT K VYBICE MLADÍ ATLETI NA ZLÍNSKU
Jako holka jsem kdysi často hrála vybíjenou. Za školou na hřišti
na odbíjenou. Hráli vždy všichni, co přišli. Pravidla byla jednoduchá. Uběhlo hodně let a na vybíjenou jsem téměř zapomněla. Dokonce jsem si myslela, že už jí nikdo nehraje. Ale jsou to dva roky,
co jsem se od kamarádky dozvěděla, že AŠSK ve vybíjené dokonce
pořádá žákovské turnaje a jestliže mě to zajímá, tak se mohu přijít
podívat. Přišla jsem a nestačila se divit, jak je to pěkný sport, který
učí děti dodržovat poměrně složitá pravidla. Jak je učí přemýšlet
a taktizovat a že šanci vyhrát má jedině to družstvo, které hraje
skutečně kolektivně. Ta kamarádka, ředitelka pražského krajského kola ve vybíjené Ivana Černohorská, když viděla moje zaujetí, tak mi nabídla, abych si prostudovala pravidla a pod jejím
dohledem odpískala pár zápasů. A tak jsem se letos stala rozhodčí
utkání o postup na finálové republikové klání zástupců pražských
škol dívek a chlapců do Pecky. Kdyby mi někdo třeba před třemi
lety řekl, že mě pískání vybíjené bude bavit, nevěřila bych mu.
Baví! D
Stanislava Dufková

Stadion v Uherském Hradišti hostil v úterý 24. května celkem
28 školních atletických družstev základních škol, mezi nimiž
byli jak vítězové, tak stříbrné týmy z jednotlivých okresních kol
Zlínského kraje. Počasí závodům moc nepřálo, mladí atleti museli kromě soustředění na vlastní závod odolávat i nízké teplotě
a dešti. K vidění však byly hodnotné výkony, a proto, kdo přišel
a shlédl celé krajské kolo Poháru rozhlasu Sportovní ligy základních škol O pohár ministryně, určitě nelitoval.
Dík za bezchybný chod celého závodu patří pořadatelskému
týmu v čele s Janem Horákem z pořádající ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, a rovněž všem závodníkům a jejich učitelům
a trenérům za férový přístup k závodu.
Přehled vítězů: mladší dívky ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, mladší chlapci ZŠ Holešov, starší dívky ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí, starší chlapci ZŠ Staré Město. D
Svatava Ságnerová

VYBÍJENÁ VE VALMEZU
Krajské kolo ve vybíjené ZŠ se opět konalo ve Valašském Meziříčí,
kde se ve v polovině května ve dvou tělocvičnách utkalo 10 družstev. Hrálo se o právo postupu do červnového republikového finále v Pecce. Na palubovkách probíhaly napínavé souboje a o
jejich vyrovnanosti svědčí i stejný bodový zisk týmů na 1. a 2.
místě v obou kategoriích. Palmu vítězství si nakonec odvezly oba
celky z kroměřížského okresu: mezi dívkami vyhrála ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem a v otevřené kategorii dominovalo družstvo
ZŠ Zámoraví Kroměříž. Pořadatelský tým v čele s Kateřinou Sadílkovou soutěž perfektně řídil, všichni účastníci soutěže ctili pravidla fair play – a výsledkem byla krásná sportovní podívaná
s vynikající atmosférou a spokojenými mladými sportovci. D
Svatava Ságnerová
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HVĚZDA

CHCE MEDAILI
PRO SYNA
Mistr světa i Evropy, pětadvacetiletý, 198 cm vysoký a metrák
vážící judista Lukáš Krpálek míří na letní olympiádu do Ria.
e dobře, že to Lukášův strýček kdysi
popletl a dovedl ho ještě s bráchou
Michalem na hodiny juda a ne karate, jak původně sliboval. Když
zjistili, že dělají jiný sport, bylo pozdě.
Naplno propadli judu a už se ho nepustili.
Až tak moc, že Lukáš jede za pár dní na
olympiádu do brazilského Ria de Janeiro
bojovat o medaile. Je jednou z hlavních českých nadějí na cenný kov, protože patří
mezi tu úplně nejužší světovou špičku.

J

Lukáši, jak to bylo s tou záměnou juda
za karate?
S bráchou jsme se nadchli pro karate, protože nás děsně bavily akční filmy, byli jsme
do toho úplně zbláznění. A taky se tomu
věnoval právě náš strejda. Ten slíbil, že nás
vezme do tělocvičny a přihlásí do oddílu.
Jenže to nějak spletl.
Jak je to možné?
To už dneska nikdo neví. Prostě nás šoupnul do tělocvičny a dál se nestaral.
Možná byly přehozený hodiny, nebo
to udělal schválně, aby už měl pokoj. To
nikdo neví. My jsme to každopádně
jako malí kluci zjistili až pozdě. Asi po
měsíci.

LUKÁŠ KRPÁLEK
Narozen: 15. listopadu 1990 v Jihlavě
Klub: USK Praha
Zastoupení: Česká sportovní
Manželka: Eva, rozená Kaderková,
basketbalistka a dcera předsedy
tenisového svazu
Bratr: Michal, reprezentant v judu
Škola: Studuje sportovní vysokou
školu Palestra
Juniorské úspěchy: 1. místo na ME
juniorů (2008), mistr Evropy do 23 let
(2012), 2x mistr světa (2008, 2009)
Seniorské úspěchy: 2x mistr
Evropy (2013, 2014), mistr světa
(2014)
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A už jste to nechtěli měnit.
Ne, judo nás začalo bavit.
Poslyš, pral ses jako kluk ve škole?
Byl jsem docela raubíř, ale že bych se pral,
to ne. Poznámky jsem nosil, ale nikdy jsem
neměl nějaký hloupý konflikt. A to ani teď,
mám skoro dva metry, málokdo si na mě
dovolí.
Zastal by ses kamaráda?
Pochopitelně ano. Ale nějaký spor bych raději vyřídil slovně. Kdyby bylo nejhůř, to
bych asi zasáhl. Ale ani nevím jak. Mám
strach, abych někomu neublížil. Není jednoduché, najít správnou míru.
Lukáši, jak se těšíš do Ria? Jsi dobře
připraven?
Těším se moc, je to zatím vrchol kariéry.
A jediná medaile, která mi chybí. Připravený jsem dobře, překonal jsem zranění,
mám před sebou ještě asi dva kempy a pak
se jede.
Máš nervy?
Zatím ne, ale až se to přiblíží, tak nějaké to
šimrání, lehká tréma a nervozita tam
budou. Ale půjdu do toho reaktivně uvolněně, hlavu jsem zpracoval.
Jak zpracoval?
No já si dřív hodně bral prohry a neúspěchy. Trémoval jsem se. A to mě svazovalo.
Chtěl jsem se objednat k psychologovi, ale

nakonec jsem na hlavě fakt zamakal sám.
Umím se sám dobře připravit, vyrovnat se
všemi vlivy okolo, vyzrál jsem. Judo, jako
plno dalších sportů, je hodně o hlavě.
Jak moc?
Padesát procent výkonu je jednoznačně
hlava. Pak samozřejmě kondice, technika
a umění přečíst soupeře a být o krok dopředu. To je vlastně taktika. Je to prostě
soubor věcí, které když si správně sednou,
vedou k úspěchu.
A ty jsi v pohodě.
Jo, jsem. Není tajemství, že čekáme miminko, které se narodí pár dní před olympiádou. Takže letos mám dva vrcholy
sezony. Přírůstek do rodiny a boj o olympijskou medaili.
Uměl sis to pěkně načasovat…
My jsme dítě chtěli, ale nijak jsme to neplánovali. Přišlo to dřív, manželka původně
měla jet do Ria se mnou, fandit mi tam.

Slibná příprava před OH
Lukáš si dva měsíce před OH zvedl
sebevědomí bronzovou medailí na
Masters v Guadalajaře. Na turnaji mistrů
pro 16 nejlepších judistů světa nestačil
v kategorii do 100 kilogramů jen na
Francouze Mareta, kterému v semifinále
podlehl nejtěsnějším možným rozdílem na
jediný trest. Lukášovi sice nevyšlo
mistrovství Evropy v dubnu v Kazani, ale
v Mexiku potvrdil, že na olympiádě v Riu
bude patřit k největším adeptům na
medaile. Na jaře doléčil zranění ramene.

Takhle budou držet palce oba doma u televize.
Trenér říkal, že i kvůli miminku budeš
určitě víc v pohodě.
Myslím, že to tak bude. Budu se prát o medaili, kterou chci přivézt našemu malému.
To nejdůležitější bude za mnou, do turnaje
půjdu uvolněný.
Bude to tedy kluk. Už víš, jestli po
manželce basketbalista, nebo by jako
tchán mohl dělat do tenisu? Anebo
judo po tátovi?
Nejradši bych byl, kdyby to byl bojovník.
Jako já.
Kolik zápasů vede ke zlatu na olympiádě?
Pět. Ale nepočítám to, koukám vždycky jen
na ten nejbližší. V tomhle se nedá taktizovat.
Pereš se hned od začátku turnaje
naplno, nebo do toho jdeš vlažně.
Raději začínám zvolna. Rozehřívám se,
oťukávám soupeře, klidně i na začátku prohrávám a pak se do toho pustím a přejedu
ho. Mám tak lepší motivaci, když musím
dotahovat, Ale když je soupeř silný, musím
do toho samozřejmě šlapat hned od začátku.

„

Věděl jsi vždycky, že se judem chceš
živit?
Vždycky jsem tomu dával sto procent, maximum. Když se mi začalo dařit v juniorech, převyšoval jsem ostatní, tak jsem si
říkal, že by to mohlo jít. Připravoval jsem
se na to, že to bude na pár let moje práce.

“

Příjemná práce. I když asi občas bolí…
Ale ona to vlastně práce není, je to pořád
sport. Je to spíš naplnění, realizace. Děláš
něco, co tě baví, zlepšuješ se, vidíš výsledky

Nejdůležitější je vydržet.
Makat. Chce to píli.

a ještě ti za to platí. Živilo mě to od juniorů, ale je to spíš o touze vyhrávat a ne vydělávat.
Jak je to s tou bolestí? Co nejvíc trpí?
Nehty, to je bolest. Stržený nehty do krve,
když špatně chytneš soupeře za kimono
a rveš ho a on se vytrhne. To fakt trpím.
A co teprve uši. Popraskaný chrupavky
máme pořád. To ti natečou celý uši, blbě
slyšíš, zhnisá to. Ani tam nedáš sluchátka
od iPhonu.
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Trenér říká, že jsi k neutahání. Že máš
výdrž třikrát větší než soupeři. Jak jsi
k tomu přišel?
Makám na sobě, jezdím na kole, chodím do
posilovny, přidávám si. Taky jsem chodil
jako kluk hodně na brigády. Kopal jsem základy k barákům, dělal jsem v lese. Káceli
jsme stromy, zatloukali kůly k oplocení,
měl jsem pořádný mozoly. A naučil jsem se
nebát se práce.
Musíš shazovat kila, aby ses vešel do
své kategorie do 100 kg?
Ani ne. Jen před závody na to musím dát
pozor. Když mám přes sto kilo, jdu běhat,
trochu se zpotím a mám tři kila hravě dole.
Jinak je fakt, že sežeru, na co přijdu a na
lednici bych si měl dát zámek.
Bydlel jsi kdysi tady na Folimance, na
ubytovně přímo v hale. Jak na to vzpomínáš?
To bylo v době, když jsem přišel do Prahy
a začal se judu věnovat profesionálně. Sice
jsem ještě chodil do školy, učil jsem se na
truhláře, ale prioritou byl sport. Ráno jsem
vstal, hodil na sebe trenýrky nebo tepláky
a sešel jen dolů na trénink. Po tréninku
jsem zaběhl na oběd, pak se vyspat a zase
na trénink. Bylo to fajn. Folimanka, to byl
po příchodu do Prahy můj domov.
Lukáši, jak je to s barvami pásků, prozradíš to adeptům juda, aby měli motivaci?
Začátečník dostane bílý pásek, ten je nejnižší. Pak je žlutý, na ten už musí umět základní chvaty. Pak jsou oranžový, zelený,
modrý, hnědý a černý. A ten černý má ještě
rozdělení.
To jsou dany…
Ano, pět danů. Na to se ale skládají poměrně náročné zkoušky. Většinou to ju-

Lukáš s hercem Luďkem Sobotou aneb „pokračování“ slavné filmové komedie Jáchyme, hoď ho
stroje...
disti dělají až po aktivní kariéře, když se
chtějí stát třeba trenéry. Je to i věc uspokojení ambicí, prestiže. Běžní závodnici na
mezinárodní úrovni mají většinou základní
černé pásky.
Prozraď ještě, jak je to s barvou kimona? Někdo má bílé, někdo modré.
Jak se v tom vyznat?
Je to poměrně nové pravidlo a je to spíš pro
diváky, pro snadné rozlišení. V turnajovém
pavouku se to střídá odspodu. Ten spodní
bývá bílý, ten nahoře modrý.
Jsi v tomhle směru pověrčivý?
Mám rád, když začnu v modrém a pak jdu
do bílého a pak zase do modrého. Když se
to střídá, je to fajn. Samozřejmě to ale
nejde moc ovlivnit. Japonci ovšem modré
kimono vůbec neuznávají.
Bílé je pro ně tradiční.
V tělocvičnách v Japonsku je modré dokonce zakázané. Kdybych tam přišel v modrém, bude to ostuda, znemožním se.
Chtěl jsi někdy s judem praštit?
Mockrát. Ale máma mě vždycky přemluvila. Nejvíc pak pomůže nějaký úspěch, to
člověk zase dostane chuť. Naopak, když se
dlouho nedaří, tak se na to chceš vykašlat.

Měl jsi bláznivou pubertu?
Ani ne, diskotéky mě moc nebavily, neměl
jsem touhu se flákat a ponocovat.
Co bys poradil klukům, kteří chtějí
začít s judem?
Nejdůležitější je vydržet. Nenechat si to
znechutit. A dát tomu víc než ostatní.
Makat. Chce to píli. D
TEXT MICHAL CHYTIL
FOTO MÁRIA RUŠINOVÁ, archiv LUKÁŠE KRPÁLKA

Lukáš je rybář
Kromě golfu, lyžování, jízdy na kole,
posilovny a dalších sportovních vyžití
miluje Lukáš i pobyt u vody. Ano, Lukáš
Krpálek patří k náruživým amatérským
rybářům. Chytá ryby pro zábavu a většinou
je pouští. „Ryby moc nejím, protože
vždycky ulovím nějaký větší kousek.
A když chytíte nějakou trofejní rybu, třeba
kapra od sedmdesáti centimetrů výš nebo
velkého sumce, měla by se pustit. Ostatní
rybáři na to přece taky čekají – pustil jsem
kdysi i thajské sumečky, kterých sem
nalovil spoustu, a měli skoro metr. To byl
zatím můj největší úlovek.“

ASOCIACE

PREMIÉROVÉ JEDNÁNÍ
Historicky první Shromáždění delegátů 2016 (dříve Sněm) se po přeměně AŠSK o.s.
na spolek konalo 6. května v Benešově.
ylo zahájeno představením nové
Hymny AŠSK, za účasti jejího
autora Vaša Patejdla a producenta Martina Hrdinky (více
o hymně na str. 20 – 21).
Prezident AŠSK Václav Lešanovský (na
prvním snímku) přednesl zprávu o činnosti VV od posledního Sněmu, včetně
zpětné kontroly usnesení a úkolů zadaných Sněmem Výkonnému výboru. Poděkoval všem předsedům OR/KR za
dosavadní práci, zejména při vysvětlování
nutnosti vybírání členských příspěvků
v letošním kalendářním roce.
Zástupci AŠSK byli přijati ministryní
školství Kateřinou Valachovou, která činnosti asociace vyjádřila podporu. AŠSK
má zástupce v Národní radě pro sport,
spoluvytváří koncepci sportu 2015 – 2025
a významně se podílela na přípravě dokumentu Zdraví 2020.
V rámci podpory účasti dětí ve sportovních činnostech na škole byl spuštěn projekt s VZP „Sportuj ve škole“ navázaný na
nový informační systém Sportongo.
V rámci dotačních titulů MŠMT došlo k rozšíření počtu programů a oddělení školního
a univerzitního sportu od ostatních programů. Zároveň se zavedením členského
příspěvku, byl změněn dotační klíč k přerozdělení dotací na činnost, 2. dotace byla
vypočtena podle počtu členů v okresech.
Shromáždění delegátů 2017 bude volební, do konce listopadu roku 2016 je
třeba provést volby předsedů OR/KR , jejichž mandát končí 31. 12. 2016. Z hlediska dokončení přechodu pod nový
občanský zákoník je potřeba dokončit zápisy pobočných spolků, zejména OR/KR
a jejich statutárních zástupců do spolkového rejstříku. K 28. 2. 2016 bylo vybráno
3 157 860 Kč za 108 410 členů.
V rámci jednání Shromáždění delegátů
byli Výkonným výborem oceněni za svoji
skvělou práci dlouholetí zasloužilí pracovníci AŠSK: Jaroslava Strouhalová (JIM),
Ivo Záleský (KVA), Jan Pavlíček (MSL),
Karel Kapuš (OLM), Zdeněk Alt (PAR),
Nataša Chvátalová (PHA) a Zdeněk Moštěk (ZLN). In memoriam byl oceněn pan
Miroslav Šustek vynikající člověk a kolega,
výrazná osobnost AŠSK. Jeho památku
uctili přítomní minutou ticha.
Generální sekretář Ladislav Petera představil plán činnosti AŠSK pro následující
rok. Nadále bude pokračovat mimoškolní
sportovní činnosti s podporou VZP a sou-

B
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těže budou realizovány podle termínového kalendáře. Bude také pokračovat
podpora Center sportu a spolupráce se
subjekty ze sportovního prostředí, zejména s MŠMT, ČUS a ČOV. Ladislav Petera hovořil o nutnosti posilování
organizační struktury a řízení AŠSK a to
podporou OR a KR AŠSK včetně financování dobrovolných funkcionářů. Bude
třeba vytvářet podmínky a realizovat fungování informačního systému AŠSK a legislativně dokončit proces zápisu
pobočných spolků.
Delegáti byli seznámeni s kalendářem
centrálních akcí AŠSK ČR a s termínovým
kalendářem AŠSK ČR 2016/2017. V souladu s legislativou je třeba provést zápis
pobočných spolků a to do 30. 6. 2016.
V termínu 24. – 26. 8. 2016 se uskuteční
seminář TĚLO PRAHA. Připravuje se seminář Center sportu v chorvatském Ra-

bacu, který se uskuteční 16. – 21. 9. 2016.
V září a v listopadu proběhnou volby do
orgánů OR a KR. Dne 2. 10. 2016 se bude
v Benešově konat Seminář okresních
a krajských rad.
Transformaci sportovního prostředí
v ČR představil metodik Karel Kovář. Informace o vývoji a postupu zavádění informačního systému Sportongo představil
Tomáš Veselý.
Shromáždění delegátů, které proběhlo
v přátelské pracovní atmosféře, jednomyslně schválilo rozpočet AŠSK ČR na rok
2016 a příspěvky od 1. 1. 2017 v minimální výši 20 Kč, přičemž prodloužilo termín jejich výběru až do konce února 2017.
Příští Shromáždění delegátů se uskuteční opět za rok. D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO ZDENĚK KELLNER / BENEŠOVSKÝ DENÍK
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SPORTOVNÍ LIGA

ZA VYSOKOU SÍTÍ
Druhý ročník Sportovní ligy základních škol
o Pohár ministryně školství ve volejbalu se konal
v Městské hale Vodova v Brně.
ítězi se stali chlapci z FZŠ Brdičkova z Prahy, obhájci loňského
prvenství, a děvčata ze ZŠ a MŠ
Komenského z Bílovce. Mladí
reprezentanti příbramského volejbalu,

V

POVÍDÁNÍ S OSOBNOSTMI
Do auly Podnikatelské fakulty VUT Brno si
o začátcích, pozdějších vítězstvích,
porážkách, slávě či chvilkovém sportovním
zatracení přišli popovídat patron volejbalové
části SLZŠ a francouzský legionář Ondřej
Hudeček i další reprezentant a kapitán
Volejbalu Brno Michal Hrazdira. Chybět
nemohli hokejisté Komety – útočníci Jan
Hruška a Jan Káňa. A snad největší ohlas
vyvolala účast legendy brněnského fotbalu
a bývalého hráče FC Zbrojovky Petra
Švancary, jehož vtipné a úsměvné odpovědi
daly školákům zapomenout na nastřádanou
únavu.
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kteří byli ve hře o „double“, tak nakonec
odešli z finále dvakrát poraženi. Finálovým zápasům přihlíželi a nejúspěšnější
aktéry také ocenili brněnský primátor
Petr Vokřál, 1. náměstek Jihomorav-

ského kraje Stanislav Juránek a zástupce Ministerstva školství Jan Schneider. D
TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

Patron Ondřej Hudeček (v bílém) připravil pro
účastníky závěrečného turnaje překvapení v podobě
exhibice s dalšími extraligovými hráči a hráčkami
z Brna

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ a MŠ Bílovec
ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram
Gymnázium Lanškroun
ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou
ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Gymnázium tř. Kapitána Jaroše, Brno

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.sportovniliga.cz

FZŠ Brdičkova, Praha
ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram
ZŠ Okružní, Zlín
ZŠ Otokara Březiny, Jihlava
Gymnázium Mnichovo Hradiště
Gymnázium tř. Kapitána Jaroše, Brno
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POD BEZEDNÝMI KOŠI
Jindřichův Hradec byl dějištěm závěrečných turnajů
letošní Sportovní ligy základních škol o Pohár
ministryně školství v basketbalu.
o finále chlapecké kategorie postoupili ze semifinále oba největší favorité a v základních skupinách
neporažené celky. Zatímco Pardubičtí svého soupeře opět drtivě rozstříleli,
pražská ZŠ Donovalská musela o svou finálovou účast nečekaně tvrdě bojovat až do po-

D

sledních vteřin s Gymnáziem J. Wolkera
v Prostějově a o její výhře rozhodl jediný bod.
Dívčí semifinále potvrdila prognózy odborníků, že ani jeden ze čtyř týmů nemá
účast v boji o pohár jistý a že o výsledcích
bude rozhodovat momentální forma
a spousta maličkostí. Paradoxně v obou se-

SPOKOJENÝ PATRON
Tradiční součástí republikových finále SLZŠ je
beseda s patronem každého ze šesti sportovních
odvětví. Také do Jindřichova Hradce zavítala jedna
z legend českého sportu – kapitán ČEZ Basketball
Nymburk i české reprezentace Jiří Welsch, který
uvedl: „Beseda byla bezvadná, ukázky ze zápasů
české reprezentace i hvězd NBA mladé hráče
i hráčky určitě zaujaly. Snad jsem jim přiblížil
období, kdy jsem byl do prestižní profesionální
soutěže draftován a pak ji i hrál, a také některé
z velkých hvězd – LeBrona Jamese, Kobeho
Bryanta a Tima Duncana. Hodně otázek se točilo
kolem olympijské kvalifikace, která nás v létě čeká
v Srbsku. Tak doufám, že nám v ní budou všichni
účastníci držet alespoň na dálku palce.“
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mifinálových duelech podlehly v základních
skupinách neporažená družstva z Bruntálu
a Tachova a naopak se radovaly celky, které
postoupily z druhých míst – ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ gen. Janouška z Prahy. D
TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ gen. Janouška, Praha
ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
ZŠ Zárečná, Tachov
ZŠ Cihelní, Bruntál
ZŠ J. A. Komenského, Kyjov
ZŠ Příbram – Březové Hory

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.sportovniliga.cz

ZŠ Pardubice – Studánka
ZŠ Donovalská, Praha
Gymnázium J. Wolkera, Prostějov
ZŠ Čapkova, Klatovy
ZŠ Janderova, Jindřichův Hradec
ZŠ Špičák, Česká Lípa
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NA ATLETICKÉM OVÁLU
Vyvrcholením 2. ročníku SLZŠ o Pohár ministryně
školství bylo republikové finále kategorií mladšího
a staršího žactva v atletice, které se konalo v rámci
48. ročníku Poháru Rozhlasu s Českou spořitelnou.
eho účastníky přivítal útulný stadion Mirka Tučka v Kolíně – Borkách zalitý sluncem a ukrytý
v zeleni a lese. Na skvělé atmosféře
i výkonech nejlepších českých školních

J

družstev se to ostatně pozitivně odrazilo.
Vítězství z kategorie mladších žáků
a žákyň si odvezli domů dívky ZŠ Josefa
Hlávky, Přeštice a chlapci ze ZŠ Englišova,
Opava. V kategorii starších žáků a žákyň

POHÁRY
OD PANÍ MINISTRYNĚ
Královnu sportu v podání atletického mládí si
nenechala ujít ani ministryně školství Kateřina
Valachová. S grácií dokonce zvládla výstřel ze
startovní pistole, jímž vyslala na trať starší žákyně
v běhu na 800 metrů. „Jako žačka jsem se věnovala
běhům na 800 a 1500 metrů a startovala na různých
soutěžích. Teď už tak proháním jedině ministra
financí, aby přidal peníze na školství... Závody se
vydařily a moc se mi líbily. Sportovní liga je určitě
správný krok k podpoře mládežnického sportu
a věřím, že úspěšně připravíme také třetí ročník,“
prohlásila Kateřina Valachová, která vítězným
týmům předala krásné „ministerské“ poháry.
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zvítězili dívky Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno a chlapci ze ZŠ Englišova, Opava. D
TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

Ceny nejlepším také předávali patron soutěže, skvělý mílař Jakub Holuša (nahoře) a předseda České
unie sportu Miroslav Jansta (dole). Oba byli nadšení z organizace finále i výkonů mladých sportovců.

Galerie výsledků
Vítězové – kategorie mladších žákyň, 60
m: Barbara Píchalová (ZŠ Josefa Hlávky,
Přeštice) 7.96 s, 600 m: Eliška Poborská
(ZŠ Jeseniova, Praha) 1:46:93 min., 4 x 60 m:
ZŠ Jeseniova, Praha (Pardubská, Krbcová,
Cikánová, Venclová) 31,45 s, výška: Adéla
Berková (ZŠ Moskevská, Kladno) 150 cm,
dálka: Barbara Píchalová 536 cm, koule: Klára
Ausbergerová (obě ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice)
60,91 m.
Mladší žáci, 60 m: Michal Höfner (ZŠ Filosofská,
Praha) 7,37 s, 1000 m: Jakub Grégr (ZŠ Dr.
Hrubého, Šternberk) 2:54:19 min., 4 x 60 m: ZŠ
Englišova, Opava (Černík, Plaček, Záruba,
Kavecký) 29,44 s, výška: Daniel Schwarz (ZŠ
Plánická, Klatovy) 168 cm, dálka: David Gabriel
Kavecký (ZŠ Englišova, Opava) 563 cm, míček:
Matěj Dobrý (ZŠ U Stadionu, Chrudim) 76,21 m.
Vítězné družstvo – mladší dívky: Základní škola
Josefa Hlávky, Přeštice 6665 bodů
Vítězné družstvo – mladší chlapci: Základní škola
Englišova, Opava 5 640 bodů
Vítězové – kategorie starších žákyň, 60 m: Tereza
Elena Šínová (ZŠ Pošepného náměstí, PrahaChodov) 7,74 s, 800 m: Adéla Hluchá
(ZŠ Englišova, Opava) 2:24:45 min., 4 x 60 m:
ZŠ Pošepného náměstí, Praha-Chodov (A. Šínová,
T. Šínová, I. Dufková, L. Dufková) 30,67 s,
výška: Lucie Sedláčková (Sportovní gymnázium
L. Daňka, Brno) 170 cm, dálka: Sára Zámečníková
(ZŠ L. Čecha, Nové Město na Moravě) 552 cm,
koule: Veronika Vallová (Sportovní gymnázium
Ludvíka Daňka, Brno) 11,11 m.
Starší žáci, 60 m: Tobiáš Dvorský (ZŠ Benešova,
Třebíč) 7,28 s, 1500 m: Ondřej Kramný
(ZŠ Englišova, Opava) 4:20,25 min., 4 x 60 m:
3. ZŠ Kolín (Konvalina, Semotam, Bouma,
Martinek) 27,80 s, výška: Matěj Srovnal
(ZŠ Englišova, Opava) 187 cm, dálka: Robin
Martinek (3. ZŠ Kolín) 610 cm, koule: Jan Bouma
(3. ZŠ Kolín) 12,44 m.
Vítězné družstvo – starší dívky: Sportovní
gymnázium Ludvíka Daňka, Brno 7 269 bodů
Vítězné družstvo – starší chlapci: Základní škola
Englišova, Opava 6 923 bodů
Kompletní výsledky jsou na
www.poharrozhlasu.cz

www.sportovniliga.cz
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STOLNÍ TENIS

NENAPLNĚNÝ
MEDAILOVÝ SEN
Na mistrovství světa středních škol ISF ve stolním tenisu
v Izraeli skončily české hráčky z Hodonína kousek od medaile
na čtvrtém místě.
řed dvěma lety skončily jejich kolegyně ve Francii páté, ani letos
hodonínské studentky na medaili
nedosáhly, když nejprve v semifinále podlehly favorizovanému Tchajwanu a v boji o bronz pak nestačily ani
na Belgii. Hodonínská děvčata v závěrečném duelu prohrály 2:4 a medailový sen
se rozplynul. „Samozřejmě jsme chtěly
skončit alespoň třetí. Po čtyřhře byl stav
nerozhodný a vypadalo to nadějně. Pak
jsme ale nezvládly dvě dvouhry a bylo rozhodnuto," uvedla stolní tenistka Anežka
Ilčíková

P

PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZÁPASY
Zklamání ovšem brzy vystřídala radost
z předcházejícího postupu mezi čtyři nejlepší družstva. Jihomoravanky totiž v Izraeli, který šampionát hostil, ostudu
rozhodně neudělaly.
Naopak svými výkony navázaly na své
předchůdkyně ze školy i spoluhráčky
z klubu. „Holky musím pochválit. Školu,
město i celou republiku skvěle reprezentovaly," uvedl učitel tělocviku na hodonínském gymnáziu a obchodní akademii
Stanislav Češka, který měl letos k dispozici mládežnické reprezentantky Markétu
Ševčíkovou, Anežku Ilčíkovou a další šikovné hráčky, Kláru Ševčíkovou s Karolínou Šprtovou. „Oproti Francii byla
v Izraeli lepší ubytování i strava. Sice se
hrálo na méně stolech, ale konkurence
byla velká. Děvčata nastoupila proti jiným
soupeřkám, než se kterými se běžně potkávají na turnajích," řekl Stanislav Češka.
Jeho tým v základní skupině prohrál
pouze s Belgií. „Výsledek 0:7 byl ale pro
nás velmi krutý, neboť první čtyři zápasy
skončily až po pěti setech," upozornil hodonínský učitel.
V dalších zápasech už Jihomoravanky
kralovaly. Mladé Češky si postupně poradily s Bulharkami, Indkami a Turkyněmi.
Klíčové chvíle přišly ve čtvrtfinále
s Francií. V rozhodujícím zápase Ilčíková
za nepříznivého stavu 2:3 pro Francii
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KLUCI SE LVEM NA PRSOU V AKCI
Pro úplnost dodáváme, že zatímco děvčata z Hodonína bojovala na šampionátu ISF v Izraeli o medaile, tak jejich čeští kolegové – chlapci
z Obchodní akademie Opatov – skončili na středoškolském mistrovství světa na 10. místě. Ani to není důvod k nějakému velkému smutku!

prohrávala 0:2 na sety. Pak sice skóre srovnala, ale v poslední páté sadě byla blízko
porážky, když odvracela tři mečboly. Ilčíková nakonec složitou situaci zvládla a po
výhře 12:10 strhla vítězství na stranu Hodonína.
Stopku děvčatům ze Slovácka vystavily
až hráčky Tchaj-wanu, které s přehledem
zvítězily 4:0. V souboji o třetí místo pak
hodonínské stolní tenistky nestačily ani
na Belgii, které podlehly 2:4.
V kategorii jednotlivců se nejlépe vedlo
Kláře Ševčíkové, která postoupila mezi
dvaatřicet nejlepších. „Byl to pro nás velký
zážitek a zajímavá zkušenost," přiznala
Klára.

ZPRÁVA Z CESTY
Vrcholnou sportovní akci hostil na začátku
dubna Izrael. V padesátitisícovém městě
Ejlat se sešlo patnáct dívčích družstev,
které se utkaly o světové zlato. Součástí významného mládežnického turnaje byl i doprovodný program. Pětičlenná hodonínská
výprava se při pobytu v Izraeli stihla vykoupat v Rudém moři a poznala i národní
park Timna.
Hodonínský tým v cestě do semifinále
nezastavili silní soupeři ani náročná cesta
do dějiště šampionátu. Jihomoravanky se
do Izraele dostali letadlem z Prahy přes Istanbul. Z Tel Avivu pak jeli autobusem do
Ejlatu, jenž leží u Rudého moře. „Cestování bylo hodně zdlouhavé. Ve čtyři ráno
jsme odjížděli z Hodonína a do postele
jsme uléhali až za čtyřiadvacet hodin," informoval Stanislav Češka.
Cesta zpět však byla ještě náročnější,
neboť Turci zrušili let z Tel Avivu do Istanbulu a hodonínské družstvo muselo do
Prahy přes Bělehrad. „Byla to komplikace,
ale nakonec jsme to s holkami zvládli,"
dodal učitel tělocviku.
Ten závěrem poděkoval radě Sdružení
rodičů a přátel školy při gymnáziu, Obchodní akademii a jazykové škole Hodonín,
městskému úřadu za finanční příspěvek na
dopravu a poskytnutí propagačních mate-

riálů a také rodičům hráček za odvoz na letiště a z letiště v Praze.
Další středoškolské mistrovství světa
hostí za dva roky Malta. Šanci zúčastnit se stolně-tenisového šampionátu
mají i Klára Ševčíková s Anežkou Ilčíkovou. Hodonínské hráčky ale nejprve
musí zvládnout republikový turnaj.
„Naším největším soupeřem bude tradičně Vlašim," uvědomuje si Stanislav
Češka. D

TEXT LIBOR KOPL / HODONÍNSKÝ DENÍK
FOTO archiv STANISLAVA ČEŠKY

Výsledky dívek z Hodonína
na MS ISF 2016
Výsledky v základní skupině: Česko
– Bulharsko 5:2, Česko – Belgie 0:7,
Česko – Indie 5:2, Česko – Turecko 4:3
Čtvrtfinále: Česko – Francie 4:3
Semifinále: Česko – Tchaj-wan 0:4
Zápas o 3. místo: Česko – Belgie 2:4
Sestava: Markéta Ševčíková, Anežka
Ilčíková, Klára Ševčíková, Karolína Šprtová
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BASKETBAL 3x3

BEZ MEDAILE, ALE PARÁDA!
Mistrovství světa ISF v basketbalu 3x3 se uskutečnilo 17. až 19. června
v estonském Tallinnu.
aše družstva se rozhodně neztratila,
po tvrdých třídenních bojích obě
skončila shodně na čtvrtém místě.
A v individuálních dovednostních
soutěžích jsme brali dvě první místa!
Jak děvčata z Gymnázia Trutnov, tak
chlapci z Gymnázia Nymburk, kteří si vybojovali postup na MS loni na podzimním republikovém finále, přijeli do dějiště
šampionátu s elánem a chutí předvést dobré
výkony. Oba týmy se po dvoudenních bojích
ve skupinách probojovaly do čtvrtfinále
a následně do semifinále. Ty se hrály ve velikém tempu, byly plné dynamických změn
a dospěly do dramatických koncovek. V nich
se projevila větší zkušenost našich soupeřů
s hrou 3x3, takže nakonec jsme podstoupili
boje o bronz.
Přes velkou bojovnost, fyzické nasazení
a překonání nastávající únavy z předchozích
bojů jsme odevzdali obdivuhodné výkony.
V závěrečných duelech se však sportovní
štěstí přiklonilo na stranu soupeřů, takže jsme
nakonec zůstali na nepopulární „bramborové“
medailové pozici. V konkurenci 21 týmů z celého světa jsme ale předčili i takové světové
týmy jako Čínu, Francii, Srbsko a další.
Úspěch našich hráčů a hráček navíc umocnilo výborné zastoupení v dovednostních
soutěžích ve střelbě trojkových hodů, smečování do koše (chlapci) a basketbalové dovednosti (dívky). Soutěž ve smečování
v nabité konkurenci vyhrál svou nápaditostí
a technickými finesy Martin Kolář a Marek
Ivan se zase zaskvěl střelbou trojkových pokusů, kde jasně předčil své soupeře.
Děkujeme všem hráčům a hráčkám a jejich učitelům a trenérům za nasazení
a snahu, výbornou týmovou spolupráci a výbornou reprezentaci českého školního sportu. Vždyť jsme čtvrtí na světě! D

N

Info a videa:
www.facebook.com/ISFWSCbasket/
TEXT LADISLAV PETERA
FOTO KAREL URBAN, MARTIN NEDBAL, archiv ISF

Dívky

Chlapci

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slovensko
Estonsko
Anglie
Česko
Portugalsko
Maďarsko
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Slovinsko
Anglie
Írán
Česko
Estonsko
Bulharsko

www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ15NFDMYGBSEST

BASKETBAL

BOJE VE MĚSTĚ BASKETU
Republikové finále finále pro III. kategorii AND1 Cup v basketbalu se ve dnech
11. až 12. května už tradičně konalo ve městě tomuto sportu zaslíbeném – v Klatovech.
outěž byla pořádána AŠSK společně s generálním partnerem –
společností AND1, která již pátým
rokem podporuje tuto akci. Finále
se zúčastnilo stejně jako ve většině kolektivních sportů pět vítězů kvalifikací a domácí tým Klatov, jak v dívčí tak chlapecké
kategorii.
Soutěže účastnily děti narozené v letech
2002, 2003, 2004. Dívčí kategorie byla
odehrána v hale CMS Klatovy, chlapecká
v hale basketbalového týmů BK Klatovy.
K favoritům v chlapecké skupině patřilo
tradičně Gymnázium B. Hrabala z Nymburka, které se také dostalo až do finále

S

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Jílovská, Praha
ZŠ Tolstého, Klatovy
ZŠ Tišnov
ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
ZŠ Borotín
ZŠ Petra Bezruče, Frýdek-Místek

a to i přesto, že turnaj odehrálo pouze se
šesti hráči. Proti Nymburku ovšem ve finále stanulo družstvo domácí ZŠ Čapkova, které dalo dohromady velmi silný
výběr a s unaveným soupeřem si ve finále
poradilo. Můžeme říci, že zaslouženě, protože tým Klatov prošel celým turnajem velice suverénně. ZŠ Čapkova navíc obhájila
své loňské vítězství a připsala si tak pomyslný double.
V dívčí kategorii se hrály vyrovnané zápasy. Ovšem dvě základní školy měly od
začátku nade všemi trochu navrch. Šlo
o ZŠ Jílovská Praha (které mělo na soupisce i hráčky USK Praha) a podobně jako
u chlapců o domácí školu, tentokrát
ovšem ZŠ Tolstého. Obě družstva nepřipustila překvapení a dostala se do finále.
Po vyrovnaném boji se ukázaly větší zkušenosti hráček z Prahy, které dokráčely až
k vítězství na republikovém finále.
Za výbornou organizaci patří dík ZŠ
Čapkova, za podporu partnerské firmě
AND1. Klatovy jsou skutečně pravé basketbalové město, kde se „basket“ hraje
téměř všude.

Na závěr je nutné poznamenat, že turnaj měl vysokou úroveň nejen po organizační stránce, ale i po stránce herní.
Ačkoliv je basketbal kolektivní sport, některé individuální výkony výrazně čněly
nad ostatními a byla radost se na ně dívat.
O některých hráčkách a hráčích určitě
ještě uslyšíme, pokud jim vydrží píle,
snaha zdraví a budou na sobě dále pracovat. O budoucnost českého basketbalu nemusíme mít obavy. D

TEXT PETR JANSA
FOTO archiv AŠSK

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Čapkova, Klatovy
Gymnázium B. Hrabala, Nymburk
ZŠ Mírová, Ústí nad Labem
ZŠ Nová Paka
ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná
ZŠ Sirotkova, Brno
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HYMNA

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
Dosud jsme v našem seriálu rozhovorů o AŠSK dávali prostor
učitelům, kteří jsou aktivními členy tohoto spolku a organizují
sportování ve školách po vyučování pro své žáky a studenty.
Nyní představujeme tři významné osobnosti, které spolupracují
s asociací „z venku“ a vytvořily pro ni hymnu McDonald’s Cupu
a nyní také hymnu AŠSK „Sportuj ve škole“.

Eduard Krečmar

Vašo Patejdl

Přední český textař a básník, autor textů písní Až na vrcholky hor,
Boty proti lásce, Šťastná ústa, Nebe, peklo, ráj, Malinká, Jen se
hádej. Otextoval hudbu takových skladatelů, jako jsou Karel
Svoboda, Angelo Michajlov, Ladislav Štaidl, Václav Zahradník
či Zdeněk Barták.

Legendární hudební skladatel, muzikant, zpěvák, člen skupiny Elán
a také sportovec. Je autorem mnoha písní, muzikálové a filmové
hudby, skladeb pro děti a držitelem mnoha ocenění, jako je také
Bratislavská lyra. Naposledy byl nominován na Českého lva za hudbu
k filmu Sedmero krkavců v režii Alice Nelis. V roce 1999 byl uveden
do Síně slávy Hudební akademie Slovenska.
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Martin Hrdinka
Výborný český moderátor, producent,
scenárista, ikona a duše školního fotbalového
McDonald’s Cupu. Jeho dlouhodobá činnost
v tomto sportovním projektu byla oceněna
speciálním oceněním Ústředního organizačního
výboru turnaje „Hrdinka je hrdina“.

<<< Martin spolu s patrony McDonald’s Cupu
Theodorem Gebre Selassiem a Pavlem Horváthem

ROZHOVOR S VAŠEM PATEJDLEM
Vašo, jak jste přišel ke komponování
hudby pro hymnu AŠSK „Sportuj ve
škole“?
Byli jsme spolu s Martinem a Eduardem
osloveni vedením AŠSK na základě nápadu
prezidenta AŠSK Václava Lešanovského
mít novou hymnu AŠSK. Pravděpodobně
z toho důvodu, že jsme se právě my tři podíleli na tvorbě hymny McDonald´s Cupu.
Hymna se stala velmi populární a stále se
na turnaji od školních kol až po celostátní
finále hraje.
Jaké bylo zadání?
Vytvořit hymnu, která bude optimistická,
hravá, motivační a bude vlastně vypovídat
o tom, co AŠSK pro žáky základních a studenty středních škol dělá. Měla by vybízet
děti a studenty, aby sportovali po vyučování se svými spolužáky pod vedením
vlastních učitelů. Má vyzvat ke sportu
všechny děti, kluky i holky, bez rozdílu.
Prostě měla by naplnit heslo „Sportuj ve
škole“, což je také stěžejní projekt asociace.
Kde se bude hymna hrát?
Mělo by to být na všech akcích AŠSK, kterých
jsou podle mých informací po celém Česku ti-

síce. Tedy v tělocvičnách a na hřištích ve
škole, ale i na stadionech při velkých a mezinárodních sportovních soutěžích a akcích.

i můj osmiletý syn Benjamin. Ten mě potěšil, když si ráno v koupelně melodii
„Sportuj ve škole“ prozpěvoval.

Kdo nazpíval hymnu „Sportuj ve škole“?
Nazpívali ji Jan Maxián z bývalé skupiny
Nightwork a další zpěváci, kteří si říkají
Sporťáci: Šárka Marková a já.

Kdy byla hymna poprvé představena?
Přijeli jsme s Martinem Hrdinkou na začátku května do Benešova s CD hymny na
shromáždění delegátů AŠSK. A dle reakcí
přítomných a vyjádření výkonného výboru
se opravdu povedla. Těší nás, že jsme mohli
vytvořit hymnu právě pro AŠSK, která má
více než 118 000 členů, z toho přes 4000
učitelů základních a středních škol, kteří
organizují pro své žáky sportovní kroužky
a soutěže.

A co vy a sport?
Já jsem sportovec tělem i duší, hraju fotbal
a tenis. Snažím se sportovat vždy, pokud
mi to čas dovolí. Jsem rád, že sportuje

HYMNA
Skákej výš, házej dál,
stopuj míč,
jako kdybys ligu hrál.
Dávej gól za gólem, nahrávej,
jen to před koncem nevzdávej.
Jezdi s námi na bruslích
anebo na kole.
Sportuj ve škole!
(hymnu ve formátu mp3 najdete na
www.assk.cz v sekci „ke stažení/hymny“)

A co nyní bude následovat?
Nyní, podle mých informací, připravuje
tým AŠSK spolu s Martinem Hrdinkou
kampaň popularizace hymny a její uvedení
v život. Bude se jednat o soutěže, videa, videorozcvičky, články, hraní v rádiích a zveřejnění hymny na webech škol, Facebooku
a v dalších médiích. Já věřím, že když lidé
hymnu uslyší, budou vědět, že se jedná
o hymnu AŠSK a o školní sport. D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO JAN VIDRNA / McDONALD’S CUP

V exhibičním utkání na Svátku fotbalu McDonald’s Cupu 2013 v Jihlavě si Vašo Patejdl (v dolní řadě první zprava) zahrál za Tým osobností např.
s fotbalisty Oldřichem Rottem, Horstem Sieglem a Petrem Švancarou, či režisérem a bavičem Jakubem Kohákem
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VYBÍJENÁ

VYBIKA
POD HRADEM PECKA
Republikové finále Vybíjená 2016 potvrdilo svoji
popularitu mezi školáky 1. stupně aneb v Pecce
se 6. až 8. června sešla nejlepší družstva z různých
koutů Česka.

ybíjená je hra, která se těší velké
oblibě především u mladších dětí.
Je velice kvalitní průpravou pro
sporty jako např. volejbal, basketbal, házená, korfbal, plážový volejbal,
nebo nové sporty jako bossabal nebo
tchoukbal. Vštěpuje dětem zásady správného chování při míčových sportech.
Rozvíjí fyzickou i mentální stránku hráče.
Do fyzické oblasti bychom zařadili zejména silovou přípravu a kvalitní rozvoj
motoriky, jako je hbitost, obratnost, rychlost, pružnost, vytrvalost a přesnost. Do
mentálního rozvoje bychom řadili smysl
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pro fair play, prohlubování taktického
uvažování a reagování v rychlosti pod tlakem.

DÍK PATŘÍ VŠEM
Organizační výbor republikového finále
pracoval ve složení Zdeněk Burkert, Věra
Šmidrkalová, Jiří Zadrobílek, Václav Kužel
+ týmy žáků ZŠ Husitská a ZŠ Komenského z Nové Paky. Během celého turnaje
to klapalo skvěle, počasí vyšlo na 100 %,
celé tři dny svítilo sluníčko. Velké poděkování za finanční podporu turnaje patří

1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje Otakarovi Rumlovi, a dalším
partnerům – např. pitný režim zajistila
společnost Ondrášovka.
Jako každoročně byly hosty republikového turnaje olympijská medailistka z let
1980 a 1984 Květa Jeriová-Pecková, která
vybízela hráče a hráčky k chování fair play.

JDEME NA TO!
Slavnostní zahájení a zakončení turnajů
bylo vždy slavnostní za zvuku české státní
hymny, která dala republice punc vážnosti.

vybití nebo přešlap nemusí být vůbec
vidět.

NEJEN VYBÍJENÁ

Kluci z kroměřížské ZŠ Zámoraví
Družstva to vždy naladilo do správné sportovní nálady, kdy chtějí předvést to nejlepší, co v nich je.
Začátek herní části obou dvou kategorií
byl vždy doprovázen správným výkladem
sporných bodů v rámci pravidel vybíjené
pro školní rok 2015 – 2016. Zjištění, že se
ještě někde hraje jinak, je další motivací
pro opětovný a důsledný výklad v rámci
různých seminářů, které pořádá AŠSK
v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků. Na tuto část dohlíželi rozhodčí –
Josef Mooz, Miroslav Mooz, Ivana Černohorská, Zdeňka Varga, Jiří Žaba, Pravoš
Novák, Dagmar Hubáčková a Jindřich
Slunečko.
A už se začalo hrát. Byla to radost sledovat výkony 16ti nejlepších týmů z celé
České republiky v obou kategoriích. Házení, vybíjení, příjem přihrávky, taktické
momenty, jimiž byly týmy vyzbrojeny.
Avšak důležití byli hráči v druhé linii hracího pole, či zadního i postranního zámezí,

kteří skvěle doplňovali hráče i hráčky
v hlavním poli. V této chvíli je třeba vyzdvihnout výkony rozhodčích, kteří
v rámci svých možností a kompetencí rozhodovali utkání přesně a spravedlivě.
Každoročně se na republikovém finále se hodnotily činy fair play. U vybíjené je to zvláště velmi důležité, např.

Když se odehrály zápasy, zbyla tu
i chvilka využít volný čas na procházku
a prohlídku nedalekého hradu Pecka,
která byla díky starostce městyse Haně
Štěrbové zdarma (pro 170 dětí), či zaskákat si na obří trampolíně. V areálu
kempů, kde hráči bydleli, bylo možné
koupit si i něco dobrého na zub.
O všechny týmy se vzorně starali lidé pracující v jednotlivých areálech.
Oba dva turnaje byly zakončeny slavnostním nástupem, při kterém došlo k vyhodnocení všech týmů. První tři týmy si
vždy odvezly pohár, medaile za umístění,
pamětní medaile a upomínkové předměty
vztahující se k místu konání turnaje. Družstva, která obsadila nemedailová umístění, si odvezla kromě diplomu také tričko
s emblémem republikového turnaje ve vybíjené.
Po celou dobu turnaje vládla skvělá nálada, dali jsme si navzájem krásný čas.
Díky nadšenému sportování všech hráčů
a hráček jsme se měli na východě Čech tradičně báječně.
Sportu zdar, vybíjené zvlášť! D
Video:
www.youtube.com/watch?v=3y0AzW5jzYA
TEXT JINDŘICH SLUNEČKO
FOTO archiv AŠSK, FB Hrad Pecka / Jardak.cz, skolazebrak.cz

Medailová umístění
DÍVKY
1. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
2. 5. ZŠ Cheb
3. ZŠ U Školek, Litomyšl
OTEVŘENÁ KATEGORIE
1. ZŠ Zámoraví, Kroměříž
2. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
3. ZŠ a MŠ Dobšice
Děti ze strakonické ZŠ F. L. Čelakovského

www.assk.cz
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SPORTISIMOPRO
NABÍDKA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
PRO VAŠI ŠKOLU
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