DO TOHO!
MAGAZÍN ŠKOLNÍHO SPORTU |5|2017

VYBIKA
V PODHRADÍ

PLAVECKÉ FINÁLE
SPORTOVNÍ LIGY

Basket zvítězil nad matikou

TOMÁŠ SATORANSKÝ

OBSAH
4 Letem školním sportovním světem
informace, zajímavosti

6 Hvězda Tomáš Satoranský
rozhovor o sportu a o životě
20/09/17 12:12 Stránka 6

Vážené čtenářky a čtenáři,
milí fanoušci školního sportu!

HVĚZDA

CESTA ZA SNEM
JMÉNEM NBA

Tomáši, mluvíme o dětech, pamatuješ si
na své dětství, na první školní den?
Moc ne. Ale pamatuji si na třídu, hodně dobře
na paní učitelku. A bavilo mě, že jsem to měl
kousek. Chodil jsem do školy na Lobkovičák
(nám. Jiřího z Lobkovic v Praze) a bydlel v Písecké, což byly jen dvě ulice.
Takže jsi chodil do školy v pantoflích...
To zase ne, ale oproti některým spolužákům
jsem si mohl přispat.

Téměř celé léto dřel jako mezek. Hrát v severoamerické NBA
totiž není za odměnu. V téhle soutěži nastupují ti nejlepší
basketbalisté světa a Tomáš Satoranský mezi ně patří.

Začal nový školní rok a s ním se
naplno rozběhly veškeré sportovní
aktivity, které pořádá Asociace
školních sportovních klubů ČR.
Opět se budeme setkávat
v rámci řady úspěšných projektů.
Čeká na nás počtvrté Sportovní
liga základních škol O pohár
ministra školství, ve které se školní
týmy utkají v sedmi sportech,
na prvním stupni škol se znovu
rozběhnou základní kola
21. ročníku fotbalového
McDonald’s Cupu, rovněž se přiblížil jubilejní 50. ročník
populárního atletického závodu o Pohár rozhlasu.
Školní sportovní kluby zahájí činnost v téměř 3 500 školách
po celém Česku a umožní tak mimoškolní sportování desítkám tisíc
dětí. Tyto a ještě další školní i volnočasové aktivity by nemohly
fungovat bez vás, erudovaných odborníků – tělocvikářů, trenérů
a cvičitelů, kteří se dětem věnujete v rámci své profese
i ve svém volném čase.
Dovolím si všem poděkovat za obětavou práci, nadšení a elán,
se kterými se dětem v rámci tréninků, výuky tělesné výchovy,
či soutěží a závodů věnujete.
Přeji vám úspěšný školní rok 2017/2018!

To už jsi byl basketbalistou?
Pod školou jsme měli i hřiště, kde jsem trávil
spoustu času. K basketu jsem se dostal někdy
ve druhé třídě, před tím jsem hrál fotbal a podobné věci. Na školu mám dobré vzpomínky,
začal se tam rozvíjet můj sportovní talent.

„

Jaký jsi byl školák?
Asi jak to u sportovců bývá, tak jsem nebyl
šprt. Ale mám docela dobrýho pamatováka,
takže jsem se ze začátku nemusel moc učit.
S přibývajícími ročníky jsem musel i já občas
otevřít učebnici. Na základce mi nedělalo nic
problémy, to přišlo později, když jsem chodil
trénovat se staršími kluky. Času mi ubývalo,
bylo těžké najít nějaký na učení, když jsem
chtěl odpočívat.

vědomuje si, že jeho první sezona
v zámoří neproběhla podle ideálního
scénáře. „Vím, že toho musím hodně
zlepšit,“ usmál se Tomáš během povídání mezi tréninky na domovské scéně
pražské Folimanky. Zrovna nevylepšoval svůj
um, ale radil mladým následovníkům na
svém kempu. „Tahle práce s dětmi mě hodně
baví.“

U

Tomáši, ty k tomu máš navíc i vrozené
vlohy, že?
Myslím, že k tomu mám nějaké dispozice,
moje mamka pracuje celý život jako učitelka
ve školce. Možná mám po ní trpělivost.
A taky radost, když děti mají radost. Ty dny
mě sice vyčerpaly, ale na druhou stranu naplnily pozitivní energií a radostí. Moc mě to
baví, děti jsou nadšené, hlavně ty nejmladší
si to hodně užívají. Ale také zjišťuju, že trenéři nemají jednoduché.
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Vidíš na dětech, že se chtějí zlepšovat?
U těch starších jsem byl překvapený, jak to
berou zodpovědně. Jedna dívka mě ohromila,
jak je ambiciózní, hodně se ptala, přidávala si.
Bavilo mě, že se chtějí opravdu zlepšovat.
Jak na tom jsou děti pohybově?
Dobře. Samozřejmě, některé vyčnívají, ale na
kemp přišla řada talentovaných dětí. S mým
trenérem z Washingtonu Ryanem Richmanem jsme se bavili, že se nám hodně líbily
a mnohé i překvapily. Shodli jsme se, že sem
přišly spíš sportovní děti, než nějaké z donucení.
Proč si myslíš, že by děti měly sportovat?
Proč tebe vždycky bavil sport?
Mě k němu vedli rodiče, byli jsme sportovní
rodina, pořád se někde hejbali. Je jasné, proč
mají lidi sportovat. Aby byli zdraví, silní a netloustli. Vždycky to začíná od dětí, je to důle-

Práce
s dětmi mě
hodně baví

žité. Navíc, já díky sportu poznal spoustu kamarádů, věděl jsem, že mám něco, na co se
můžu těšit, co mě dostane dál od malérů.

Měl jsi vyloženě oblíbený předmět?
Na základce mě vždycky bavila matika, dokonce jsem přestoupil do matematické třídy.
Byl jsem celkem nadanej. A pak jsem měl oblíbený zeměpis, rád jsem poznával jiné země.
Jinak jsem nesnášel češtinu. A nic mi neříkala chemie, na to se člověk musí hodně
učit.
Coby sportovec jsi hledal s obtížemi čas na
učení, vypadala podle toho vysvědčení?
Na základce jsem měl do šesté sedmé třídy
samé jedničky. To bylo tím, že jsem si hodně
pamatoval. Ale v devítce už jsem měl jednu
dvě trojky. A na gympl si moc nevzpomínám
(smích). Ale trojky, i čtyřka na vízu byly. Z tý
češtiny. Pro mě to bylo těžký, já už od osmé
třídy měl individuální program, chodil jsem
trénovat s USK a ráno do bazénu, takže jsem
chodil do školy později. Na základce učivo dohoníš, na gymplu už je to těžší.
Ty jsi se dostal na sportovní gymnázium...
Ano, na Přípotoční. To pro mě bylo trošku
snadnější, profesoři věděli, že jsme sportovci. Ale někteří stejně měli vysoké nároky.
A to byl zrovna případ paní profesorky na
češtinu...

“

Dáváš dětem rady?
No, motivační proslov jsem neměl, ale když
se zeptají, tak jim prozradím, co mně radili
trenéři, abych se mohl zlepšovat. Do tohohle
se ještě musím dostat.
Pořád se usmíváš, jsi nabitý energií veskrze pozitivní. Je vidět, že tě kempy
baví, budeš v nich pokračovat?
Chtěli bychom udržet tradici. Tahle několikadenní forma mě opravdu baví, navíc je to
v hale, kde jsem vyrostl. Je o to zájem, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Pro děti je nejdůležitější, že jsou se mnou v osobním kontaktu. Nechci tomu dát jen jméno a nepřijít.
Nebo se objevit na hodinu, jak se to někdy
děje…

TOMÁŠ SATORANSKÝ

Narozen: 30. října 1991 v Praze
Výška / váha: 201 cm / 94 kg
Klub: Washington Wizards, NBA
Působil: USK Praha, CB Sevilla,
FC Barcelona

Zajímavosti:
■
■
■
■
■
■
■

po Zídkovi, Welschovi, Veselém
je čtvrtým Čechem v NBA
v 15 letech se stal nejmladším hráčem
nejvyšší české soutěže
v 17 letech se stal nejmladším
reprezentantem v historii ČR
dvojnásobný Český basketbalista roku
(2013, 2014)
dvojnásobný vítěz Mattoni NBL All-Star
Game ve smečování (2007, 2008)
nejmladší vítěz ve smečování v historii
španělské ligy (2009)
vítěz španělského Superpoháru
s Barcelonou (2015)

Ještě se vrátím k učení, Česko má sice
světového basketbalistu, ale
přišlo o geniálního matematika...
(smích) To vůbec ne. Člověk se
musí soustředit na to, co mu
jde nejlíp. A navíc si myslím, že
mi stejně šel nakonec nejlíp ten
zeměpis. Ten mě bavil a zajímal.
To mi vydrželo dodnes, když
hodně cestuju. Říkal jsem si, kam
bych se chtěl jednou podívat. A když
bylo jasné, že přestoupím do Španělska, víc jsem se o tuhle zemi zajímal.
Když jsem byl malý, maloval jsem si
vlajky všech zemí světa, teď mám různé
aplikace v telefonu. Znám třeba skoro
všechna hlavní města, z toho moje manželka šílí.
Byl sportovní gympl jasnou volbou?
Myslí, že jo, navíc ten v Přípotoční vždycky
spolupracoval s USK, což je můj mateřský
klub. Navíc jsem to měl z Folimanky do školy

Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR

>>>
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10 Sportovní liga základních škol
finále plavání v Plzni

12 Vybíjená
republikové finále v Pecce

14 Atletika
středočeské finále ve Vlašimi

16 ME ISF v badmintonu
evropský šampionát škol ve Francii

17 MS ISF v atletice
světový šampionát škol ve Francii

18 Rozhovor s viceprezidentkou
Svatava Ságnerová

20 Rozhovor s generálním sekretářem
Josef Mooz

21 První pomoc
čtvrté pokračování seriálu

22 Plavání
infografika
FOTO NA OBÁLCE
WASHINGTON WIZARDS
Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
FOTBALOVÝ „MEKÁČ“
ODSTARTOVAL

MOSTECKÝ
OLYMPIJSKÝ BĚH
Ve středu 21. června se naše ZŠ Václava Talicha v Mostě přidala
k desítkám dalších škol a více než sedmdesáti tisícům dalších
běžců, kteří si zaběhli Olympijský běh. My jsme uspořádali
svůj běh na Šibeníku a zvolili trať dlouhou 1000 metrů. Běh
se uskutečnil v několika vlnách, atleti, žáci a žákyně od šestého do osmého ročníku. Tak jsme v tento den rozběhli
celkem 220 žáků školy, kteří si všichni zaslouží pochvalu,
stejně tak jako výborní organizátoři, žáci 9. B. Více asi není
potřeba psát, podívejte se na vítěze v krátké videoukázce:
www.youtube.com/watch?v=eHyMgP7IqzU
Libor Hubáček

SETKÁNÍ U JADRANU
Tradiční seminář za účasti vedoucích Center sportu, zástupců
okresních rad, lektorů a členů sekretariátu AŠSK ČR se konal
ve druhé polovině září už po páté v chorvatském Rabacu.
V hotelu Hedera a jeho okolí u Jaderského moře byl pro účastníky připraven bohatý program, týkající se nejen samotné činnosti asociace a strategie jejího rozvoje, ale také např. dalšího
vzdělávání učitelů tělocviku, zdravotní výchovy, pohybových
aktivit apod. Také se sportovalo, nabízených možností bylo
mnoho: tenis, basketbal, volejbal, minigolf, cyklistika, fitness
v posilovně, turistika, plávání ve vnitřním i venkovním bazénu a samozřejmě v moři.
(red)
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Se začátkem nového školního roku odstartoval už 21. ročník
fotbalového McDonald´s Cupu pro žáky 1. až 5. tříd základních škol. Patronem je opět
skvělý hráč – tentokrát záložník
mistrovské pražské Slavie
a české reprezentace
Jaromír Zmrhal, který
před lety sám na fotbalovém „Mekáči“
kopal za svou základku. Nejen
o něm, ale
i další důležité
informace o této
„vlajkové lodi“ činnosti AŠSK, si můžete přečíst na webu
turnaje:
www.mcdonaldscup.cz

FLORBAL
V UHERSKÉM BRODĚ
ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější školy, co se výsledků ve florbalových soutěžích
AŠSK týče. Florbal je momentálně nejpopulárnějším školním
sportem u nás a zmíněná ZŠ je se ziskem 17 medailí z republikových finále historicky nejúspěšnější školou v Česku. Vítězství na republikových finále v letech 2014 až 2017 v řadě
představují výsledek, který je v historii školních florbalových soutěží ojedinělý. Jen pro připomenutí posledního
úspěchu – na letošním republikovém finále v Praze dominovali mladší žáci z Uherského Brodu způsobem, který historie
školních šampionátů nepamatuje: turnajem doslova prolétli
a všem soupeřům nadělili dvouciferný příděl, ve finále před
zaplněnou chodovskou halou deklasovali Gymnázium Plzeň
11:0!
Na cestě ke zlatu přes okrskové, okresní, krajské kolo,
kvalifikaci a finále sehráli chlapci celkem 14 zápasů a ve
všech zvítězili s impozantním skóre 140:19! Samotní florbalisté navíc mohou překonat sami sebe, neboť jádro
týmu bude v lavicích základní školy ještě po celé dva roky,
a proto i v letošním ročníku mají hoši opět vítězné ambice. Není divu, vždyť ve školních florbalových turnajích
prohráli Broďané naposledy v březnu roku 2015… Nutno
podotknout, že vzorem pro úspěšné chlapce byly týmy
děvčat ze stejné školy, které v minulosti získaly 13 medailí z republikových finále, z toho 6 zlatých, a dokonce
startovaly na MS školních týmů, kde obsadily skvělé
4. místo.
Zdeněk Moštěk

HÝBEJTE SE S NÁMI!
Pokračuje další ročník celorepublikové soutěže týmových skladeb „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“, která je jedním
ze stěžejních projektů iniciativy „Česko se hýbe“, jehož hlavním
cílem je motivovat českou populaci k pravidelnému
pohybu
a zdravějším stravovacím návykům. Jedno
bez druhého nemůže
fungovat jako předpoklad pevného zdraví
a zejména preventivního boje s obezitou,
který je, vzhledem pro
celou naši populaci více
než aktuální.
Soutěž, jejímž partnerem je také AŠSK, je
určena pro mateřské,
základní a střední
školy, školní kluby
a školní volnočasové
aktivity a její primární
náplní a cílem je formou pohybu a tance
motivovat děti a mládež v různých věkových kategoriích od 5 do 18 let k fyzické
aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava.
(red)

INFOGRAFIKA K PLAVÁNÍ
Plavání je jediný sport, u kterého se leží! A přitom to dá celkem
zabrat uplavat pár set metrů, nebo si ve vodě jen hrát. A tak
jsme rádi, že se nám vrátilo do školní výuky. Nejen to, máme
za sebou premiérové plavecké republikové finále Sportovní
ligy základních škol. O tom se více dozvíte na jiném místě tohoto čísla. A také se koukněte na poslední dvoustranu, tam je
o něm graficky zpracována spousta zajímavých informací.
Tomáš Kolář
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Vidíš na dětech, že se chtějí zlepšovat?
U těch starších jsem byl překvapený, jak to
berou zodpovědně. Jedna dívka mě ohromila,
jak je ambiciózní, hodně se ptala, přidávala si.
Bavilo mě, že se chtějí opravdu zlepšovat.
Jak na tom jsou děti pohybově?
Dobře. Samozřejmě, některé vyčnívají, ale na
kemp přišla řada talentovaných dětí. S mým
trenérem z Washingtonu Ryanem Richmanem jsme se bavili, že se nám hodně líbily
a mnohé i překvapily. Shodli jsme se, že sem
přišly spíš sportovní děti, než nějaké z donucení.
Proč si myslíš, že by děti měly sportovat?
Proč tebe vždycky bavil sport?
Mě k němu vedli rodiče, byli jsme sportovní
rodina, pořád se někde hejbali. Je jasné, proč
mají lidi sportovat. Aby byli zdraví, silní a netloustli. Vždycky to začíná od dětí, je to důle-

žité. Navíc, já díky sportu poznal spoustu kamarádů, věděl jsem, že mám něco, na co se
můžu těšit, co mě dostane dál od malérů.
Dáváš dětem rady?
No, motivační proslov jsem neměl, ale když
se zeptají, tak jim prozradím, co mně radili
trenéři, abych se mohl zlepšovat. Do tohohle
se ještě musím dostat.
Pořád se usmíváš, jsi nabitý energií veskrze pozitivní. Je vidět, že tě kempy
baví, budeš v nich pokračovat?
Chtěli bychom udržet tradici. Tahle několikadenní forma mě opravdu baví, navíc je to
v hale, kde jsem vyrostl. Je o to zájem, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Pro děti je nejdůležitější, že jsou se mnou v osobním kontaktu. Nechci tomu dát jen jméno a nepřijít.
Nebo se objevit na hodinu, jak se to někdy
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Tomáši, mluvíme o dětech, pamatuješ si
na své dětství, na první školní den?
Moc ne. Ale pamatuji si na třídu, hodně dobře
na paní učitelku. A bavilo mě, že jsem to měl
kousek. Chodil jsem do školy na Lobkovičák
(nám. Jiřího z Lobkovic v Praze) a bydlel v Písecké, což byly jen dvě ulice.
Takže jsi chodil do školy v pantoflích...
To zase ne, ale oproti některým spolužákům
jsem si mohl přispat.
To už jsi byl basketbalistou?
Pod školou jsme měli i hřiště, kde jsem trávil
spoustu času. K basketu jsem se dostal někdy
ve druhé třídě, před tím jsem hrál fotbal a podobné věci. Na školu mám dobré vzpomínky,
začal se tam rozvíjet můj sportovní talent.

„

Jaký jsi byl školák?
Asi jak to u sportovců bývá, tak jsem nebyl
šprt. Ale mám docela dobrýho pamatováka,
takže jsem se ze začátku nemusel moc učit.
S přibývajícími ročníky jsem musel i já občas
otevřít učebnici. Na základce mi nedělalo nic
problémy, to přišlo později, když jsem chodil
trénovat se staršími kluky. Času mi ubývalo,
bylo těžké najít nějaký na učení, když jsem
chtěl odpočívat.

Práce
s dětmi mě
hodně baví

Měl jsi vyloženě oblíbený předmět?
Na základce mě vždycky bavila matika, dokonce jsem přestoupil do matematické třídy.
Byl jsem celkem nadanej. A pak jsem měl oblíbený zeměpis, rád jsem poznával jiné země.
Jinak jsem nesnášel češtinu. A nic mi neříkala chemie, na to se člověk musí hodně
učit.
Coby sportovec jsi hledal s obtížemi čas na
učení, vypadala podle toho vysvědčení?
Na základce jsem měl do šesté sedmé třídy
samé jedničky. To bylo tím, že jsem si hodně
pamatoval. Ale v devítce už jsem měl jednu
dvě trojky. A na gympl si moc nevzpomínám
(smích). Ale trojky, i čtyřka na vízu byly. Z tý
češtiny. Pro mě to bylo těžký, já už od osmé
třídy měl individuální program, chodil jsem
trénovat s USK a ráno do bazénu, takže jsem
chodil do školy později. Na základce učivo dohoníš, na gymplu už je to těžší.
Ty jsi se dostal na sportovní gymnázium...
Ano, na Přípotoční. To pro mě bylo trošku
snadnější, profesoři věděli, že jsme sportovci. Ale někteří stejně měli vysoké nároky.
A to byl zrovna případ paní profesorky na
češtinu...

“

TOMÁŠ SATORANSKÝ

Narozen: 30. října 1991 v Praze
Výška / váha: 201 cm / 94 kg
Klub: Washington Wizards, NBA
Působil: USK Praha, CB Sevilla,
FC Barcelona

Zajímavosti:
■
■
■
■
■
■
■

po Zídkovi, Welschovi, Veselém
je čtvrtým Čechem v NBA
v 15 letech se stal nejmladším hráčem
nejvyšší české soutěže
v 17 letech se stal nejmladším
reprezentantem v historii ČR
dvojnásobný Český basketbalista roku
(2013, 2014)
dvojnásobný vítěz Mattoni NBL All-Star
Game ve smečování (2007, 2008)
nejmladší vítěz ve smečování v historii
španělské ligy (2009)
vítěz španělského Superpoháru
s Barcelonou (2015)

Ještě se vrátím k učení, Česko má sice
světového basketbalistu, ale
přišlo o geniálního matematika...
(smích) To vůbec ne. Člověk se
musí soustředit na to, co mu
jde nejlíp. A navíc si myslím, že
mi stejně šel nakonec nejlíp ten
zeměpis. Ten mě bavil a zajímal.
To mi vydrželo dodnes, když
hodně cestuju. Říkal jsem si, kam
bych se chtěl jednou podívat. A když
bylo jasné, že přestoupím do Španělska, víc jsem se o tuhle zemi zajímal.
Když jsem byl malý, maloval jsem si
vlajky všech zemí světa, teď mám různé
aplikace v telefonu. Znám třeba skoro
všechna hlavní města, z toho moje manželka šílí.
Byl sportovní gympl jasnou volbou?
Myslím, že jo, navíc ten v Přípotoční vždycky
spolupracoval s USK, což je můj mateřský
klub. Navíc jsem to měl z Folimanky do školy
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tři zastávky tramvají. A musím se pochlubit,
při přijímačkách jsem měl plný počet bodů
z matematiky. To se u sportovců moc nestávalo. Na matematické olympiády jsem ale nechodil, jen na základce jsem to dotáhl do výběru Prahy 3.
Dá se stíhat sport a studium? Uvažoval
jsi o vysoké?
Teď to moc nezvládám, ale chtěl bych něco
dělat. U mě záleží na sezoně, kdy skončí
a kolik pak je času. Když jsem hrál za Barcelonu, tak to nepřicházelo v úvahu, sezona
končila v červnu. Ovšem teď už se dá něco
dálkového zvládnout, matfyz to ovšem stoprocentně nebude. Uvidíme.
Na palubovce nejsi k udržení, lítáš, skáčeš, srážíš se. Prostě zlobíš. Zlobil jsi ve
škole?
Nejvíc. Abych na sebe prásknul, docela jsem
šikanoval. Ale nebylo to tak, že bych byl zlej.
Já byl velkej a hyperaktivní a největší problémy jsem měl, když jsme sportovali. Neuměl
jsem prohrávat, takže jsem byl hrozně zlej na
ostatní, které to třeba tolik nebavilo a kazili
nám to. Ze základky asi na mě nemají všichni
dobré vzpomínky.
To se mi nechce věřit. Ty, takový hodný
sympaťák?
Bylo to tak. Ale pak jsem si našel basket, kde
byla stejná skupina lidí, která měla stejné
myšlení jako já, a bylo to v pohodě. Byl jsem
grázl, v žákovské knížce jsem měl pár dlouhých zápisů. Spíš jsem tam měl poznámky,
než pochvaly. A občas jsem rozbrečel pár lidí.
Měl jsi sníženou známku z chování?
Nejsem si jistý, možná, když jsem v dílnách
přitloukl do lavice pár hřebíků. Za to byla
dvojka z chování, ale to už mi nevadilo, protože to bylo v devítce a já byl přijatý na gympl.
Nechme školy, jsi především basketbalista, čtvrtý Čech v NBA. Kdy jsi o této
soutěži začal reálně uvažovat?
Snil jsem o ní pořád. Koukal jsem na nejlepší
akce, sjížděl všechna možná videa z NBA
včetně Michaela Jordana. To byl sen, kvůli
kterému jsem začal hrát basket. Ale reálně
jsem začal vnímat, že by se mi sen mohl splnit, během kempu pro »prospekty« z Evropy,
kde nás sledovali skauti z NBA. V šestnácti
jsem tam byl nejmladší a docela se mi dařilo.
Vědělo se o mně, byl jsem zámoří blíž.
Dostal jsi cestou za svým snem ránu,
která tě posadila na zem?
V jednu chvíli byl kolem mě velký boom.
Jenže během třetí sezony v Seville, kdy mi
bylo dvacet a měl jsem rok před draftem, se
mi nedařilo, moc jsem nehrál. Skauti o mě říkali negativní věci. Možná kdyby mě draftovali o rok později, tak bych byl na vyšší příčce
a měl lepší pozici.
8
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Ale i tak si tě vybral Washington.
Vzali si mě, klub se pak rozhodl nechat mě
ještě v Evropě, abych se rozvíjel. A tam přišel
největší boom. Měl jsem dobrého trenéra
a začalo se mi dařit. Ale ta sezona před tím
byla nepovedená a na psychiku to nebylo jednoduchý. Jo, takže mě to posadilo na zem.
V té době jsi oblékal dres Barcelony, evropského giganta. Ovšem loni jsi konečně přestoupil do NBA, nejlepší ligy
světa. Je to ještě větší skok než z české
ligy do španělské?
Není, protože jsem měl spoustu zkušeností.
V Barceloně jsem hrál dva roky na nejvyšší
úrovni v Evropě, proti špičce, kde hrávají
i borci, kteří prošli NBA. To skok z Česka do
Španělska byl obrovský, překvapila mě už jen
úroveň tréninku, viděl jsem, co všechno
musím zlepšit. Já byl tady nejlepší, připadalo
mi to tu malý, a najednou jsem dostal ránu.
Uvědomil jsem si, v čem všem musím přidat,
abych se mohl srovnávat s evropskou špičkou.
A co tedy skok mezi Evropou a Amerikou?
Ten je náročný spíš po psychické stránce. Najednou začínám odznovu. Nikdo mě nezná,
nemám tam tu pozici. Američtí fanoušci moc
nerespektují jiné soutěže, takže musím vše
dokázat znovu.
Jaká pro tebe vůbec byla ta první sezona
v NBA?
Je to jiný svět. Lidi se chodí dívat na show,
kterou jim musíte dát. Co se mě týká, bylo to
nahoru dolů. Odnesl jsem si spoustu pozitivních zážitků, ale i řadu negativních, frustrujících, kdy jsem tolik nehrál, nedostal minutáž, kterou jsem si představoval. Ale zase na

druhou stranu šlo o první sezonu, byl jsem
nováček. Užíval jsem si už jen fakt, že jsem
nastupoval proti hráčům, které jsem znal
z televize.
Je zámořský basket tvrdý?
Neřekl bych, že je tvrdší než v Evropě, ale určitě rychlejší, atletičtější. I o trochu sobečtější,
Američané mají velké sebevědomí, kluci
z univerzity si věří, že mohou zakončit přes
kohokoliv. Spíš vystřelí, než přihrají. Ale nemají to tak všechny týmy.
Dali ti na prvních trénincích najevo, že
jsi odněkud z Evropy a do NBA nepatříš?
To ne, spoluhráči mě přijali líp, než jsem
čekal. Chválili moje přednosti, vůbec netušili,
že taky skáču. Nebylo to tak, že jim beru
práci. To vůbec.
A byli hodně překvapení z tvých skokanských dovedností?
To jo. Na začátku nečekali, že mohu takhle zasmečovat.
Je výhodou, že umíš víc jazyků?
Je. Proto apeluji i na děti v kempu, aby na jazyky nekašlaly. Já třeba nebyl úplně nadanej
na angličtinu, ale jelikož jsem pak měl amerického trenéra a kolem basketu se mluví převážně anglicky, tak jsem se naučil. A když je
člověk ve Španělsku, musí se naučit španělsky. Tohle je zrovna národ, který nerad mluví
jiným jazykem. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem – tohle pořekadlo je pravdivé. Když
mluvíte jazykem země, kde jste, tak k vám
místní lidé přistupují daleko vstřícněji. D
TEXT JAN UHLÍK FOTO archiv Tomáše Satoranského
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SPORTOVNÍ LIGA

VELKÁ PREMIÉRA
MALÝCH PLAVCŮ
Třetí ročník Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství
2016/2017 vyvrcholil v půlce září v Plzni historicky prvním
republikovým finále v plavání.
a rozdíl od dalších šesti sportovních disciplín
SLZŠ byla soutěž tentokrát určena žákům čtvrtých tříd prvního stupně základních škol, kteří
se v uplynulém školním roce zapojili do povinného plaveckého výcviku. Na jeho závěr absolvovaly děti
závody, jejichž výsledky byly zadány do celorepublikového
systému, který určil nominaci do republikového finále.
Na západ Čech, do moderního Plaveckého areálu města
Plzně, přicestovalo na finále celkem 20 škol z celého
Česka. V bazénu je čekalo do posledního místa obsazené
hlediště, které zaplnili nejen jejich spolužáci, ale také
další fanoušci, kteří se také postarali o strhující atmosféru. Náladu velkých závodů dotvořila i přítomnost
kamer České televize, která z akce zprostředkovala přímý
přenos.
Děti plavaly volným způsobem individuálně na vzdálenost 25 metrů (zvlášť dívky a chlapci), poté stejnou
vzdálenost štafetově ve smíšených družstvech (zvlášť
malé a velké školy) a nakonec, podle velikosti školy, ve
dvojicích či čtveřicích 25 metrů absolvovaly štafetu s velkou deskou.
D

N
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Patronka v akci

Výkony malých plavců udělaly dojem i na
patronku plavání Sportovní ligy, dvojnásobnou
mistryni Evropy a olympioničku Petru Chocovou.
Ta se do vody bazénu Slovany ponořila také,
když si „střihla“ závod s juniorskými nadějemi
z plavecké školy Plzeň, který nakonec vyhrála.
Kromě toho také komentovala živé vysílání na ČT
sport, předávala ceny a podepisovala malým
plavcům kartičky. Petra nakonec přiznala:
„Jediné, co mě mrzí, že se každý rok mění
patroni. Ráda bych si tak úžasnou akci za rok
zase zopakovala.“

Jeden z pohárů předávala viceprezidentka AŠSK Svatava Ságnerová

VÝSLEDKY
štafeta malé školy 6x25 m
1. ZŠ 17. listopadu, Jičín
2. ZŠ Doctrina, Liberec
3. ZŠ Waldorfská, Pardubice
štafeta velké školy 12x25 m
1. ZŠ Evžena Rošického, Jihlava
2. ZŠ Sever, Česká Lípa
3. ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
štafeta s deskou malé školy 2x25 m
1. ZŠ a MŠ Chotíkov
2. ZŠ 17. listopadu, Jičín
3. ZŠ Doctrina, Liberec
štafeta s deskou velké školy 4x25 m
1. ZŠ Sever, Česká Lípa
2. ZŠ Krnov
3. ZŠ Kvítková, Zlín

www.sportovniligazs.cz

www.facebook.com/sportovniligazs
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VYBÍJENÁ

JUBILEJNÍ VYBIKA
V PODHRADÍ
Už 10. ročník republikového finále Vybíjená s BK Tour 2017
se tradičně konal v malebném prostředí Královéhradeckého kraje
v Pecce u Nové Paky.
kce pod hradem Pecka všechny
opět přesvědčila, že česká vybíjená se již neodmyslitelně zapsala do našeho povědomí jako
oblíbený míčový kolektivní sport pro děti
1. stupně základních škol. Vybíjená je míčová hra, při které se hráči snaží zasáhnout ve vytyčeném prostoru soupeře
míčem a vyřadit ho tak ze hry. Takto jednoduše by se dala tato hra charakterizovat, ale vraťme se na hřiště.

A

NADŠENÍ OD ZAČÁTKU
V polovině června se do kempu Pecka sjelo
po šestnácti nejlepších dívčích a smíšených
týmů vybíjenkářek a vybíjenkářů z celého
Česka. Počasí celkem přálo, hřiště byla výborně připravena a z očí všech účastníků
bylo hned od prvních minut vidět nadšení,
chuť hrát a samozřejmě touha zvítězit.
Sotva se týmy ubytovaly, hned vyběhly
ven, míče létaly vzduchem a kempem se
začal rozléhat dětský křik. Nahraj, pře12
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hoď, přihraj! Ze všech čišela neuvěřitelná
energie a nikomu v danou chvíli nechyběl
mobil, televize, ani jiné technické výdobytky dnešní doby.

ZVYŠUJÍCÍ SE KVALITA
Nic nám tedy nebránilo začít. Slavnostní nástupy při zahájení a zakončení turnajů podmalovala veselá hymna AŠSK „Sportuj ve
škole“. Nástupy poctili svou návštěvou významní hosté, např. starostka Městyse
Pecka Hana Štěrbová, předsedkyně Českého
klubu fair play Květoslava Jeriová – Pecková
a místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil.
Ještě jednou si na začátku turnaje
všechny zúčastněné týmy vyslechly oficiální pravidla, která jsou k nahlédnutí na
webu AŠSK a která, jak se v průběhu celého turnaje ukázalo, velmi dobře znaly,
protože za celý turnaj nebyl podán jediný
protest.
Navíc nad dodržováním pravidel dohlíželi zkušení rozhodčí – Josef Mooz, Pra-

voš Novák, Jindřich Slunečko, Ivana Černohorská, Dagmar Hubáčková, Václav
Kužel, Jiří Žaba a Michaela Nečasová.
Všichni účastníci soutěže ctili pravidla
fair play a výsledkem byla neskutečná
sportovní podívaná. Bylo úžasné sledovat
hru všech týmů, pozorovat radost a nadšení z vítězství, ale i smutek a zklamání
z porážky. To všechno ale ke sportu neodmyslitelně patří. Nicméně musíme konstatovat, že úroveň a herní vyspělost
týmů je rok od roku lepší a lepší.

ZÁŽITKY I DÁRKY
Poslední hod a je konec, na jedné straně
gejzíry radosti, na druhé posmutnělé tváře.
Zbývá pogratulovat těm nejlepším, předat
jim diplomy, poháry, míče, medaile, nápoje
od firmy Rauch a další drobné předměty.
Popřát všem zúčastněným týmům a připomenout heslo Pierra de Coubertina: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Všichni
hráči a hráčky si navíc z republikového

finále kromě zážitků odvezli modrá trička
s emblémem jubilejního ročníku a pamětní
medaile. Těmi byl obdarován z rukou zástupce sekretariátu AŠSK Ladislava Petery
také celý organizační výbor a rozhodčí.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM
Aby se takováto třídenní akce, které se
zúčastnily téměř čtyři stovky hráček
a hráčů, mohla vůbec uskutečnit, bylo zapotřebí hodně lidské síly a finančních prostředků. Záštitu nad akcí převzala Martina
Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu. Desáté republikové finále se
uskutečnilo za finanční podpory Rady Královéhradeckého kraje, Města Nové Paky,
AŠSK a dalších partnerů. O pitný režim se

po celou dobu akce postarala společnost
Ondrášovka. Všechny týmy mohly v podvečerních hodinách využít dárek Městyse
Pecka a zdarma navštívit zříceninu hradu
Pecka, jeho mučírnu, sklepení a černou kuchyni s poutavým výkladem místního kastelána Jana Murdycha.
K hladkému průběhu celé akce položil
základ organizační výbor, kterému také
patří velké poděkování – Zdeněk Burkert,
Věra Šmidrkalová, Naďa Prokůpková, Jiří
Zadrobílek, Marie Manová. Je nutné podotknouti, že „poslední dva mohykáni"
Zdeněk Burkert a Věra Šmidrkalová spolupořádali všech deset finálových ročníků
v Pecce. Už to mají v malíčku!
Turnaje by se neobešly ani bez pomoci
žáků ZŠ Husitská a ZŠ Komenského
z Nové Paky. Na zdravotní stav sportovců

a hrou zapálených trenérů dohlížel tým
zdravotníků z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy
Trutnov pod vedením Romana Háska.

NASHLE ZA ROK!
V Pecce jsme si všichni užili sportovní
a přátelskou atmosféru. Kromě sportu,
dobrého jídla a krásného kempu s koupalištěm, jsme poznali nové kamarády a navázali jsme nová přátelství.
A abychom se tu zase za rok sešli, trénuj, bojuj a uvidíme se na 11. ročníku republikového finále Vybíjené s BK Tour
11. až 13. června 2018, samozřejmě opět
v Pecce.
D
TEXT MONIKA NEČASOVÁ FOTO JINDŘICH SLUNEČKO

Dívky
1. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
2. ZŠ a MŠ Černovice
3. ZŠ Mikulova, Praha

Smíšená družstva
1. ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod
2. ZŠ a MŠ Otnice
3. ZŠ Kralovice
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AT L E T I K A

DOUBLE VLAŠIMSKÉHO
GYMNÁZIA
Do krajského kola Středoškolského atletického poháru
postoupily z okresního kola okresu Benešov týmy dívek i chlapců
pořadatelského Gymnázia Vlašim.
vítězích zářijového okresního kola
se rozhodovalo pod proměnlivým
nebem středočeského města Vlašim. Týmy z Neveklova, Vlašimi
a Benešova změřily své síly v krátkých
a dlouhých bězích, skoku do dálky a do
výšky, ve vrhu koulí a pro tento pohár již ty-

O
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pické švédské (severské) štafetě skládající se
z běhu na 100, 200, 300 a 400 metrů.
Někteří ze středoškolských sportovců
svými výkony dokázali upoutat pozornost
diváků. Mezi dorostenkami vynikla Šárka
Hulmáková, která svým výkonem v běhu na
800 metrů dokázala porazit soupeřky o více

než dvacet sekund a výrazným podílem tak
přispěla k výhře Gymnázia Vlašim. Ze stejné
školy pak dosáhl ve vrhu koulí výkonu téměř
za hranici patnácti a půl metru vrhač Jan
Groček.
Největší uznání však vysloužil Sebastian Blažko z SOŠ a SOU Vlašim, jenž byl

pro všechny zúčastněné velkým překvapením. Již v prvním ročníku se mu podařilo
vyhrát skok vysoký výkonem 171 cm
a přeskočit tak svou vlastní výšku (viz
dolní fota na vedlejší stránce).
D
TEXT a FOTO MARIE MOOZOVÁ

Dívky
1.
2.
3.
4.

Gymnázium Vlašim
SOŠ a SZŠ Benešov
Obchodní akademie Vlašim
Obchodní akademie Neveklov

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnázium Vlašim
Obchodní akademie Neveklov
SOŠ a SOU Vlašim
ISŠT Benešov
SPŠ Vlašim

BADMINTON

SEDMÁ PŘÍČKA V EVROPĚ
Školský evropský šampionát ISF Euro Schools v badmintonu 2017
se uskutečnil od 16. do 21. června ve francouzském městě Clermont-Ferrand.

esko reprezentovalo družstvo ZŠ
Václava Talicha z Mostu, které vybojovalo skvělé sedmé místo. Soutěž, spojující vzdělávání a sport,
měla kromě samotné herní části i bohatý
doprovodný program. Různé workshopy,
prohlídka města, návštěva muzea, interkulturní večer s představením jednotlivých zemí a jejich tradičních pokrmů a závěrečný večer. Zahajovací ceremoniál
i ceremoniál, který celý program uzavíral,
včetně předávání medailí, byly srovnatelné s velkými soutěžemi dospělých.
Mosteckou ZŠ Václava Talicha, která je
součástí projektu Badmintonové akademie Lukáše Kroce, reprezentovali Markéta
Kohoutová, Aneta Bechyňská, Jakub Dvořák a Jakub Foltin. Rozhodčí za Česko byla
Martina Krocová, která se zároveň s Veronikou Brožkovcovou o tým starala jako
trenérka.
V základní části sehrálo české družstvo
deset utkání a čtyřikrát zvítězilo: nad
Skotskem 105:91, Bulharskem 105:98,
Rumunskem 105:77 a Chorvatskem
105:67. Žáci mostecké základní školy na-

Č

Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Francie
Švédsko
Německo
Gruzie
Rusko
Litva
Česko
Rumunsko
Skotsko
Chorvatsko
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opak podlehli domácí Francii 48:105, Německu 81:105, Švédsku 41:105, Rusku
70:105, Gruzii 56:105 a nejtěsnější prohra
přišla s Lotyšskem 104:105.
Přesto se mostecký tým probojoval do
čtvrtfinále soutěže, kde je čekal těžký soupeř z Gruzie. Po prohře 53:105 se čeští
školáci utkali o 5. až 6. místo s Ruskem,
po porážce 69:105 pak bojovali o konečné
7. až 8. místo s Rumunskem. Po vítězství
105:95 se nakonec mohli radovat z cel-

kové výborné sedmé příčky. Vítězem se
podle očekávání stala domácí Francie.
Badmintonová akademie Lukáše Kroce
spojuje vzdělávání se sportem komplexně
od mateřské školy až po školu vysokou,
International School Sport Federation má
obdobnou myšlenku, a proto měla účast
v takovéto soutěži pro její zástupce obrovský význam.
D
TEXT a FOTO LUKÁŠ KROC

AT L E T I K A

TŘINÁCTÉ MÍSTO NA SVĚTĚ
Ve francouzském Nancy proběhlo od 26. do 30. června Mistrovství světa
středních škol ISF v atletice 2017, takzvaný „Jean Humbert Cup“.
eský tým z Gymnázia Šumperk
reprezentovaly Martina Drásalová, Kateřina Korgerová, Kateřina Procházková, Marie Schubertová, Hana a Markéta Trundovy.
Dvoudenní atletické zápolení vyústilo
v konečnou třináctou příčku z 23 zúčastněných celků.
Největší bodový příděl zaznamenala
Markéta Trundová na své parádní trati
800 m, když za čas 2:19.22 s připsala pro
družstvo 83 bodů a skončila celkově šestá.
Další cenné bodíky pak získává ve skoku
do dálky za výkon 459 cm. Její sestra
Hana nastoupila na 400 m, kde jen o pár
setin prohrála se soupeřkou z Chorvatska,
a díky času 59.85 s přidala družstvu 77
bodů. Osobní rekord na 800 m si z Nancy
odváží Martina Drásalová, která si ho výkonem 2:23.98 s (78 b.) vylepšila o více
než tři vteřiny. Ve své druhé disciplíně
(skok do výšky) výkonem 130 cm na body
nedosáhla. Kateřina Procházková byla ve
stejné disciplíně úspěšnější a pěkným výkonem 151 cm přidala dalších 52 bodů.
Pak ještě musela nastoupit ve vrhu koulí,
který se jí sice úplně nepovedl, ale přesto

Č

9.43 metry připsala 28 bodů. Na 100 m
překážek nastoupila Kateřina Korgerová,
jež dokázala i přes silný protivítr udolat

deset překážek v čase 16.29 s (71 b.). Ve
skoku dalekém její nejdelší pokus měřil
452 cm a byl na světě další bodový zisk čítající 42 b. Poslední závodnicí našeho
týmu byla Marie Schubertová na nejkratším sprintu 100 m. Výkon 13.34 s (64 b.)
opět znehodnotil protivítr. V závěrečné
štafetě na 100-200-300-400 m předvedlo
kvarteto Trundová, Trundová, Korgerová,
Schubertová vynikající výkon 2:20.25 s
a připsalo posledních 76 bodů do soutěže
týmů.
Že není třinácté místo zklamáním, dokládá velmi silná konkurence dívčích
týmů z celého světa, z nichž mnoho není
výběrem „obyčejné“ školy, ale instituce se
sportovním zaměřením. Dík patří všem
členkám týmu za skvělou reprezentaci
Gymnázia, města Šumperk i Česka.
D
TEXT a FOTO TOMÁŠ VYKYDAL

Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13.

Sydney / Austrálie
Madrid / Španělsko
Peking / Čína
Nitra / Slovensko
Cesson-Sevigne / Francie
Neubrandenburg / Německo
Šumperk / Česko

756 b.
711
708
704
694
686
615
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JSME ČTYŘI DĚLNÍCI
Od dubna letošního roku pracuje Výkonný výbor Asociace školních
sportovních klubů ČR v novém složení. Má za sebou pět měsíců
intenzivní práce a další plány přibližuje viceprezidentka asociace
Svatava Ságnerová.
Výkonný výbor pracuje od 30. června
bez nově zvoleného prezidenta, co se
stalo?
Karel Kovář, který byl v dubnu 2017 zvolen
prezidentem, nastoupil na základě pracovní nabídky do funkce náměstka ministra školství, mládeže a sportu – po odchodu ministryně Kateřiny Valachové totiž
došlo na MŠMT k personálním změnám.
Proto výkon funkce prezidenta k 30.
červnu ukončil. Je to pro nás velká ztráta,
neboť Karel je typem člověka, který pracuje
koncepčně a významně nadčasově. Oceňuji
jeho odborné znalosti a velké renomé jeho
osoby v českém sportovním prostředí.
Jak jste si s touto situací poradili?
Z pětičlenného výboru je rázem výbor
čtyřčlenný, neboť stanovy kooptaci dalšího
člena neumožňují. O to více pracujeme
a musím říci, že se nám práce daří, byť období prázdnin bylo hektické. Materiály pro
činnost školních sportovních klubů a organizaci soutěží včetně termínů akcí školního
roku 2017/18 jsme včas připravili a rozeslali na školy.
Do čela asociace jste byli zvoleni jako
tým. Fungujete dle vašich představ?
Všem nám ve vedení spolku na asociaci
velmi záleží a chceme ji co nejvíce posunout dopředu. Přestože jsme z různých
koutů republiky (Liberec, Plzeň, Brno, Holešov), jsme velmi flexibilním týmem. Zdeněk Jadvidžák je bývalý člen výkonného

18
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výboru, stál při založení asociace, v Brně
pořádal soutěže ISF, Roman Kuběna je
naším odborníkem co se ekonomiky týče,
Leoš Bím zajišťuje agendu sportovního
úseku. Já jsem převzala řídící funkci a zastupuji AŠSK navenek při jednáních
s MŠMT, spolky a svazy, sponzory a spolu
se všemi komunikuji s naší členskou základnou.
Výsledek voleb se ale setkal i s určitou
nedůvěrou ve schopnosti nového výboru…
To je pravda, slyšeli jsme názory, že jsme
jen obyčejní učitelé, že práci nebudeme
zvládat ani časově ani po odborné stránce.
Jsem ráda, že se toto „malování čertů na
zeď“ nepotvrdilo. Od dubna jsme se sešli
12x, já jsem o prázdninách strávila 27 pracovních dnů v Praze při řadě jednání. Sekretariát je díky novému generálnímu sekretáři postupně konsolidován a členové
výkonného výboru jsou připraveni kdykoliv řešit aktuální potřeby asociace.
Avizovali jste řadu změn. Podařilo se
již některé nastartovat?
Naším cílem je, aby se asociace stala, co se
týče veškeré činnosti, transparentní. Aktuálně nás bohužel brzdí situace, která se
týká stavu ekonomiky spolku. Společně rekonstruujeme hospodaření minulých let,
na podzim vyřešíme financování státních
dotací, a najdeme tak peněžní rezervy pro
naši základnu. Prvním úkolem se proto neplánovaně stala ekonomická i personální
stabilizace spolku. Pozitivní změnou je
jmenování nového generálního sekretáře
Josefa Mooze, který rychle a flexibilně reaguje na podněty výkonného výboru. Ze
sekretariátu chceme vytvořit výkonné servisní středisko, které bude sloužit všem
členům asociace.
Co si pod tím máme představit?
Pomoc nabídneme v oblasti čerpaní a vyúčtování státních dotací, při získávání finančních prostředků z dalších zdrojů, při
marketingu a komunikaci s veřejností.

„

“

Základem úspěchu
je vždy pracovitý
tým lidí

Chystáme právní servis pro učitele… Prostě, pokud člověk hledá pomoc či odpověď
na otázku v oblasti školního sportu, měl by
ji obdržet na našem sekretariátu. Potřebujeme zaměstnance, kteří dokáží reagovat
na moderní trendy, mezi něž počítám
především způsob komunikace se základnou i dobrý marketing.
Jak má podle vás asociace vlastně fungovat?
Chceme se zaměřit především na podporu
škol a tělocvikářů, kteří spolek svou prací
vytvářejí. Za poslední léta se význam učitele tělesné výchovy podle našeho názoru
vytratil. Konkrétně to znamená dostat peníze na technické a materiální zabezpečení
k tělocvikářům do škol. Intenzivně komunikujeme s ministerstvem školství o postavení tělocvikářů ve školním prostředí,
chceme iniciovat založení profesní komory.
Aktivně hledáme finanční zdroje pro náš
spolek a první výsledky očekáváme nejpozději počátkem roku 2018.
Zpět k penězům. Je vůbec co rozdělovat?
Asociace v posledních dvou letech poprvé
získala významnější finanční prostředky,
ale podle našeho názoru nebyly adekvátně
přerozděleny ve vztahu k členské základně.
Chceme peníze nasměřovat tam, kam
opravdu patří – do krajů, okresů, do škol.
Naším cílem je vůči MŠMT a kontrolním
orgánům prokázat účelné nakládání s finančními prostředky, nastavit transpa-

rentní financování asociace a zvýšit její finanční důvěryhodnost pro naše donory
a partnery. Jsem přesvědčena, že pokud
dokážeme řádně pečovat o svěřené finanční prostředky, máme šanci výši dotace
nejen obhájit, ale v dalších letech ji i navýšit. Dnes má školní sport v celé republice
takříkajíc zelenou a AŠSK má šanci působit
ve sportovním prostředí jako silný partner
a spolek.
Kritizovali jste fakt, že se asociace starala převážně o soutěže a zapomínala
podporovat nesoutěžní mimoškolní
sportovní aktivity.
Ano, to je jedna z námi plánovaných změn.
Soutěže jsou nyní naší hlavní činností, ale
my chceme nasměřovat školní sportovní
kluby tak, aby se tělocvikáři nevěnovali jen
soutěžím a žákům, kteří vyhrávají, ale aby
motivovali ke sportu i další děti, bez
ohledu na jejich výkonnost. Budeme finančně podporovat vznik školních týmů družstev, která budou mít sounáležitost ke
své škole, ke své obci, jejichž členové budou
hrdi na to, že mají svůj školní klub. Z tohoto důvodu je nutné, aby tělocvikář byl
náležitě motivován a odměněn.
Jak chcete vašich cílů dosáhnout?
Základem úspěchu je vždy pracovitý tým
lidí se společnými vizemi a dokonalou znalostí členské základny – a troufám si říci,
že takový je současný výkonný výbor.
Jsme obyčejní tělocvikáři, ale zároveň organizátoři sportovních soutěží, jsme trenéři, cvičitelé i rozhodčí, a díky svým praktickým znalostem nyní plníme úkol
největší: tvoříme novou filozofii, cestu
a vize pro celou asociaci. Nesmírně si vážím
práce svých kolegů, oceňuji jejich neúnavné pracovní nasazení a veřejně jim za
to skládám hold. Rozhodující pro nás bude
obhájení správného hospodaření s dotacemi, ale také soudržnost a podpora členské základny, která očekává, jak si ve svém
snažení povedeme. Naším mottem je otevřená komunikace a transparentní ekonomika. Jsme pokorní, ale ve svém snažení
důslední. Držte nám palce, prosím, a podpořte nás svou důvěrou!
D
TEXT a FOTO AŠSK
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ZKUŠENOSTI Z KRAJSKÉ RADY
JSOU K NEZAPLACENÍ
Novým generálním sekretářem AŠSK ČR je od 3. července letošního roku Josef Mooz.
Prvním úkolem v této funkci je stabilizace sekretariátu a jeho přeměna ve fungující
servisní úřad.
Proč jste přijal tuto nabídku?
Poté, co jsem odešel z místa zástupce ředitele v základní škole v Doběticích v Ústí
nad Labem, byla tato nabídka mému srdci
nejbližší – umožnila mi zůstat ve sféře, ve
které se přes dvacet let pohybuji.
Jaké jsou vaše zkušenosti s prací
pro asociaci?
Jsem bývalým předsedou Krajské rady
Ústeckého kraje, pracoval jsem i v okresní
radě. V našem kraji jsme organizovali
kolem pětasedmdesáti akcí ročně. Mám
dlouholeté zkušenosti s prací v asociaci, ale
i s organizací sportovních akcí pro děti.
Zkušenost z prostředí kraje může být
velkou výhodou…
Každý učitel by si měl projít cestu od mateřské školy přes první a druhý stupeň na
stupeň třetí, aby tam vstupoval s pokorou
a určitým obdivem k tomu, jak dokáží učitelé s dětmi pracovat. Totéž si myslím
o AŠSK, zkušenost ze základny je k nezaplacení. Člověk, který vyjde z tohoto prostředí, je naladěn na notu základních
článků – lidí, kteří organizují turnaje, soutěže, školení, ale i prvotní zájem o sport.
Jak jste se během dvou měsíců zorientoval na sekretariátu?
Práce sekretariátu spočívá ve dvou rovinách. Ta sportovně-organizační funguje
bezproblémově, systém škola – okres – kraj
– kvalifikace, to jsou věci, které jsou dobře
nastavené, a není třeba je měnit. Úkolem
sekretariátu je poskytování veškerého servisu při republikových akcích, které přesahují rámec amatérského organizování.
Druhá rovina spočívá ve fungování sekretariátu ve smyslu funkčního úřadu, nebo
chcete-li kanceláře. Musíme být fungující
firmou v rámci respektování zákonů se
všemi povinnostmi, které nám ukládají.
Mluvíte o sekretariátu jako o centru
služeb. Jaké máte na mysli?
Budeme tým lidí rozšiřovat a zkvalitňovat.
Počítáme s posílením o odborníka na dotační politiku, chceme našim členům poskytovat právní poradenství vzhledem
k množství změn v zákonech. Přijmeme
20

5/2017

rovněž pracovníka, který se bude věnovat
oblasti IT a marketingu.
Co vás ještě čeká v dlouhodobém horizontu?
Chceme maximálně spolupracovat se sportovními svazy na rozvoji jednotlivých

sportů a podílet se na vzdělávacím systému
pro učitele. Jedním z dalších úkolů je prohloubit spolupráci s vzdělávacími centry
učitelů, mezi něž patří pedagogické fakulty
a FTVS UK.
D
TEXT a FOTO AŠSK

SERIÁL

PRVNÍ POMOC IV.
Přestože prázdniny skončily, uklidnit roztěkané žáky je někdy opravdu těžké. Běhají po
třídách, a tak není daleko k drobným, nebo i závažnějším poraněním. V našem
záchranářsko-zdravotnickém seriálu nabízíme několik rad, které se mohou hodit.
Krvácení z nosu
Mezi nejčastější úrazy při běhání o přestávkách patří krvácení z nosu. Jak už jsme na
začátku našeho čtení o první pomoci psali,
postiženému předkloníme hlavu. Nikdy ne
do záklonu, krev potom steče do zažívacího
traktu, kde se sráží, a to následně může vyvolat zvracení.
Stiskneme kořen nosu a můžeme přidat studený obklad na celý krk. Kromě
toho, že je to příjemné v danou chvíli,
chlad stahuje cévy. Obvykle se krev sama
zastaví, nicméně je dobré sledovat čas.
Pokud by krvácení trvalo u dětí déle jak
10 minut nebo se zhoršilo, je nutné přivolat ZZS. Pro rychlejší zastavení krvácení
lze použít želatinovou hubku Gelitaspon,
která má hemostatické vlastnosti a dobře
se vstřebává. Pokud jej nemáme k dispozici a potřebujeme odborné ošetření, lze
použít prakový obvaz (viz ilustrační foto).

Vyražený dech
Z honění se po třídách a následném pádu
nebo při hodinách tělesné výchovy může

dojít k vyraženému dechu. Jedná se o prudké stažení dýchacích cest nejčastěji nárazem. Postižený má problém s nádechem,
může sípat, mění se barva obličeje, což
může způsobit paniku. Ale panikařit není
zapotřebí, je to stav krátkodobý, trvá jen
několik málo vteřin a sám se upraví. Není
tedy zapotřebí volat záchrannou službu. Co
je naopak zapotřebí, je uklidnit postiženého, zajistit mu uvolnění křeče. Obvykle
si úlevovou polohu – předklon zvolí postižený sám. My mu můžeme zlehka masírovat nadbřišek. Tělo se tak „nastartuje“
samo.

dobá ztráta vědomí, která netrvá déle
než pět minut.
I přes to, že se pacient probírá sám, je
nutné lékařské ošetření k vyloučení závažnějšího stavu, například krvácení do
mozku. Pokud se v souvislosti s pádem objevilo krvácení, ošetříme jej, sledujeme základní životní funkce. Když dojde k bezvědomí a zástavě dechu, zahájíme okamžitě
resuscitaci. Manipulace by měla být s dotyčným co nejšetrnější, s ohledem na
možné poranění krční páteře. Při zvracení
pozor na aspiraci zvratků.
D
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Otřes mozku
Při bujařejším dovádění může dojít
i k závažnějšímu stavu jako je otřes
mozku. Jedná se o stav, který zpravidla
nemá trvalé následky. Na základě úrazu
dochází k poruše mozkové funkce. Postižený si nepamatuje na události bezprostředně před úrazem. Z klinických příznaků se může objevit únava, spavost,
nevolnost, zvracení, bolest hlavy, krátko5/2017 21

