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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rozhovor o sportu a o životě

letní prázdniny se každým dnem přibližují a neodvratně klepou na školní
dveře. Abyste ani během své dovolené
nezapomněli na školní sport, posíláme
vám další číslo našeho časopisu.
Podstatná část tohoto čísla je věnována průběhu republikových finále řady
sportovních odvětví: v květnu a v červnu
vyvrcholila Sportovní liga základní škol
v minifotbalu a volejbalu, rovněž se konaly dva významné fotbalové turnaje –
McDonald’s Cup a Pohár Josefa Masopusta. Na tartanu v Olomouci se odehrály atletické souboje v rámci Sportovní ligy ZŠ – Poháru rozhlasu, město
Brno hostilo volejbalové mistrovství světa středních škol ISF a vše zakončil
oblíbený závěrečný turnaj ve vybíjené v Pecce.
Ačkoliv se zápolilo v různých sportech, finále měla mnohé společné:
soutěžní boje provázela fantastická fanouškovská i sportovní atmosféra.
Příkladem může být závěrečný turnaj ve volejbalu SLZŠ, kde dívky
a chlapci ze všech karlovarských základních škol zaplnili místní tribuny;
v rámci 50. ročníku Poháru rozhlasu zase děti z domácí ZŠ Heyrovského
vytvořily speciální fanklub pro své závodníky. Emoce a podpora fanoušků
ke sportu neodmyslitelně patří – a provázely rovněž finalisty našich školních soutěží. Nad radostí z vítězství a smutkem z porážek však vždy vyčnívala přátelská atmosféra a týmová sounáležitost. Velmi oceňuji skutečnost, že vám zážitek z uvedených akcí můžeme alespoň částečně
přiblížit na stránkách tohoto časopisu.
Děkuji vám za nezměrnou energii a obrovské úsilí, které jste věnovali
organizaci školních sportovních i nesportovních aktivit, přeji vám příjemné čtení a krásné letní dny!
Svatava Ságnerová

HVĚZDA

BÝT TAK
JAKO NEDVĚD

Jak to prožívali?
No, byli hodně kritičtí, měli to v sobě.
Uměli i pochválit, ale hodně málo. (směje
se)

Stal se jeho nástupcem, nástupcem samotného Pavla Nedvěda. Patronem
letošního fotbalového McDonald’s Cupu byl záložník pražské Slavie
i národního mužstva Jaromír Zmrhal.

Jaromír Zmrhal (č. 8)
na McDonald s Cupu
v dresu žatecké ZŠ

skoro všichni fotbalisti. Naši učitelé byli zároveň trenéři, takže jsme měli i ve škole fotbalové tréninky – a taky plavání a klasický
tělocvik. Vzpomínám třeba na Milana
Haufta, ten nás měl ve Slavoji i ve škole.
Fungovalo propojení školy a klubu?
Všechno šlapalo.

a finálovém Svátku fotbalu koncem května v Ústí nad Labem
přiznal: „Je to pocta. Koukal
jsem se na jména mých předchůdců v této čestné roli a říkal jsem si,
jak jsem rád, že jsem se stal patronem
i já.“

N

Je čest být Nedvědovým následovníkem?
Přesně. Pavel Nedvěd byl Pan fotbalista.
Hrál podobně jako já na levé straně, ale
také uprostřed zálohy. Vždycky jsem
k němu vzhlížel. Být jako on by nebylo ani
trochu špatné.
6
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Kdo tě přivedl k fotbalu?
My jsme fotbalová rodina, takže táta
a děda. Vodili mě na tréninky, na zápasy,
střídali se.
Trénovali vás?
Až v devíti letech v Blšanech mě vedl
táta.

Štvali vás?
Někdy jo. Já jsem přece nikdy nechtěl hrát
špatně. Snažil jsem se. A když pak dostanete vynadáno, není to nic příjemného.
Táta to hodně prožíval. Dokázal mi nandat,
když nebyl trenér.
A když byl?
Tak to bylo ještě horší. (směje se)
Tahali jste fotbal domů?
Jasně, že jo. U nás se zápasy odehrávaly
znovu. Když se nedařilo, bylo dva tři dny
ticho. Ale mamka se se mnou uměla bavit
normálně, věřila, že táta tomu rozumí víc.
Nechávala ho, věděla, co dělá. Myslím, že
se to vyplatilo.
Ano, hraješ za Slavii a národní mužstvo. Táta ti pořád radí?
Už se trochu změnil, ale umí mi říct, že
jsem hrál špatně. Jen už na mě nekřičí.
Když hrajete za Žatec, tak koučují všichni
– trenéři, rodiče i děda. Teď už je to lepší.
Jak se budeš chovat ty, když budeš mít
syna?
(usmívá se) Bojím se, že budu stejnej. Dokážu se naštvat jako táta nebo děda, to jsem
asi zdědil. Stává se mi to doma, když se

JAROMÍR ZMRHAL

K fotbalu
mě přivedli táta
a děda.
Jsme fotbalová
rodina.

McDonald’s Cup sis zahrál, už patříš
do jeho generace. Vzpomínáš?
A to dokonce tady v Ústí nad Labem, ale ne
na hlavním stadionu, kde se hrál Svátek fotbalu, ale v areálu na Klíši. V týmu ZŠ Jižní
v Žatci jsem absolvoval obě kategorie –
mladší i tu starší. V mladší jsme vyhráli krajské kolo, ale to se nikam nepostupovalo. Ve
starší jsme skončili druzí, takže jsme se do
republikového finálového turnaje nedostali.
Bylo rozdílné hrát fotbal za školu a za
klub?
Pro nás ne. Já jsem hrál za Žatec a naše
škola byla fotbalová. Takže jsme ve třídě byli

Narozen: 2. srpna 1993 v Žatci
Výška/váha: 189 cm/79 kg
Mládežnické kluby: FK Slavoj Žatec,
FK Chmel Blšany, SK Slavia Praha
Současný klub: SK Slavia Praha
Číslo dresu/post: 8/záložník
Profesionální kariéra:
2012 – 2018: SK Slavia Praha
(161 zápasů/21 gólů)
Reprezentace: 2013 – U20 (1/0), 2012
až 2015 – U21 (20/1), 2016 – doposud
A-tým (8/1)
Největší úspěchy: mistr české ligy
2016/17, vítěz českého poháru Mol Cup
2017/18
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9 Fotbaloví otcové
Baroš, Horváth, Kulič, Švancara

10 McDonald’s Cup
republikové finále v Ústí nad Labem

12 Pohár Josefa Masopusta
republikové finále v Praze

14 Minifotbal SLZŠ
republikové finále v Uherském Hradišti

16 Volejbal SLZŠ
republikové finále v Karlových Varech

18 Atletika SLZŠ – Pohár rozhlasu
republikové finále v Olomouci

20 MS ISF ve volejbalu
světový šampionát v Brně

24 Vybíjená
republikové finále v Pecce

26 Rozhovor AŠSK
Antonín Morávek
FOTO NA OBÁLCE McDONALD’S CUP
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
VÍTĚZOVÉ NĚKTERÝCH Z MNOHA FINÁLOVÝCH SOUTĚŽÍ

MINIFOTBAL
– REPUBLIKOVÉ
FINÁLE
24. – 25. 5., Uherské Hradiště
dívky kat. IV.: ZŠ a MŠ Pardubice
chlapci kat. IV.: ZŠ Marjánka Praha

McDONALD’S CUP
– REPUBLIKOVÉ
FINÁLE
29. – 30. 5., Ústí nad Labem
kat. II.: ZŠ Klegova, Ostrava

VOLEJBAL
– REPUBLIKOVÉ
FINÁLE
31. 5. – 1. 6., Karlovy Vary
chlapci kat. IV.: ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo – Přímětice
dívky kat. IV.: ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

4 3/2018

MS ISF ŠKOL
VE VOLEJBALU
2. – 10. 6. 2018, Brno
dívky: Srbsko
chlapci: Turecko

POHÁR JOSEFA
MASOPUSTA –
REPUBLIKOVÉ FINÁLE
6. – 7. 6. 2018, Praha
kat. VI.: SOŠ Jarov, Praha

VYBÍJENÁ
– REPUBLIKOVÉ FINÁLE
11. – 13. 6. 2018, Pecka
dívky kat. II.: ZŠ Zámoraví, Kroměříž
chlapci kat. II.: ZŠ a ZUŠ Zliv

POHÁR ROZHLASU
– REPUBLIKOVÉ FINÁLE
12. 6. 2018, Olomouc
chlapci kat. IV.: ZŠ Heyrovského, Olomouc
dívky kat. IV.: ZŠ Jeseniova, Praha
chlapci kat III.: ZŠ Jeseniova, Praha
dívky kat. III.: ZŠ Jeseniova, Praha
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chytneme s přítelkyní, tak jsem okamžitě
startovací. Už mě zná, je s tím smířená. Neříkám, že to táta s dědou dělali špatně, ale
chtěl bych to zkusit trochu jinak.
Jak se dostane kluk ze Žatce do Slavie?
V Žatci jsem začal ve čtyřech letech. V devíti jsem odešel do Blšan. Jednou jsme byli
na turnaji v Chebu, kde si mě všimla Slavia.
Asi týden jsem u nich trénoval a pak mi
řekli, abych zůstal. Bylo mi deset.
Byla rodina ráda?
Všichni jsme fandili Slavii. Mám to po tátovi a dědovi, nic jiného se nedalo dělat.
(usmívá se)
Dojížděl jsi?
Táta mě vozil. Nejdřív dvakrát týdně, pak
třikrát, od dvanácti let každý den. Hodně
tomu obětoval. Přestal hrát za Žatec, kopal
jen ve vesnicích v okolí. Změnil i práci, začal
dělat noční směny, aby mě mohl vozit.

PATRON MÁLEM CHYBĚL
Jaromír Zmrhal se v roli patrona
fotbalového Mekáče zúčastnil hned v říjnu
zahajovacího setkání organizátorů, pak
v průběhu roku poctivě plnil povinnosti
vyplývající z této čestné funkce, ale na
finálovém Svátku fotbalu málem chyběl.
Pár dnů před ním totiž dostal pozvánku od
reprezentačního trenéra Karla Jaromíra ke
dvěma zápasům českého nároďáku proti
Austrálii a Nigérii, a ta se samozřejmě
neodmítá. Nakonec to ale fotbalový pánbůh
zařídil jinak…
Patron v akci: na říjnovém semináři organizátorů a 2x na Svátku fotbalu
Jaromír kvůli zranění ze závěru ligy
s reprezentačním týmem ke zmíněným
mačům do Rakouska neodcestoval a mohl
tak přece jen zamířit za malými školními
fotbalisty na sever Čech. Bolavé koleno
mu sice nedovolilo startovat v exhibičním
utkání fotbalových osobností s týmem
McDonald’s, ale jinak byl důležitou
součástí turnajového dění.
Při úvodním ceremoniálu pozdravil
účastníky finále: „Sám jsem tenhle turnaj
hrál, takže vím, co obnáší. Můžete si v něm
užít zábavu, najít nové kamarády. A hlavně
si zahrát fotbal, který vás baví. Protože
o nic jiného ve fotbale vlastně nejde.“ Pak
přihlížel mačům školních celků, fandil,
rozdával autogramy, pózoval při
památečním focení, na závěr předával ceny
nejlepším týmům i jednotlivcům. A zařadil
se tak po bok slavných předchůdců, kteří
byli obdivovanými patrony na fotbalovém
Mekáči v minulých ročnících.
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Zvládal jsi to?
Někdy to bylo těžké, nebyla to žádná
sranda. Postupně jsem nemohl pořádně
chodit do školy, měl jsem individuální plán.
Skončil jsem třeba po čtvrté hodině, oběd
jsem měl v autě v krabičce. Po tréninku
jsem musel doma dohánět látku. Na kamarády v Žatci jsem neměl vůbec čas.
Problémy ve škole nebyly?
Učil jsem se dobře, měl jsem docela dobré
známky. Pomáhala mi mamka, to bylo zásadní. Když jsem odmaturoval, tak jsme řešili, že půjdu na vysokou, ale tehdy jsem dostal nabídku jít do prvního mužstva Slavie…
Neříkej, že tě dojíždění občas neštvalo…
Přiznávám, měl jsem blbé období. A to
v dorostu. Nedařilo se mi a říkal jsem si,
jestli to má cenu. Chtěl jsem jít s klukama
ven. Chtěl jsem s fotbalem i skončit.

Kdy přišel zlom?
První byl, když jsem přestoupil do Slavie.
A další když mi nabídli profismlouvu a přesunul jsem se z dorostu do béčka. To jsem
si říkal, že by to mohlo dopadnout.
Byl táta dojatý, když jsi poprvé nastoupil za první tým Slavie?
Myslím, že byl nejvíc nadšený, když jsem
dal první gól. Ale i první start byl zajímavý. Hráli jsme s Jihlavou, já šel na
hřiště někdy kolem 70. minuty. Byl jsem
pěkně nervózní. Prohrávali jsme 1:3, ale
ještě jsme vyrovnali. Byl to docela dobrý
začátek.
Teď už víš, že se dřina vyplatila?
(usmívá se) Myslím, že jo.

D

TEXT JIŘÍ FEJGL/Deník
FOTO McDONALD’S CUP, PUMA

HVĚZDY

SLAVNÍ FOTBALOVÍ TÁTOVÉ
Na Svátku fotbalu byli přítomni i někteří populární fotbalisté, jejichž synové na letošním
McDonald’s Cupu hráli, dva z nich se představili přímo na finálovém turnaji v Ústí nad Labem.

Mercedes
radí klukům

Horvi a Bary se svými fanoušky

KLUKY NECEPUJEME
Pavel Horváth s Markem Kuličem měli na
trávníku mnoho společného: geniální
mozek, techniku, sklony k šoumenství. Oba
byli tak trochu rebelové a fanoušci je milovali.
Hráli spolu při angažmá ve Spartě, s níž
v roce 2007 oslavili mistrovský titul, také
po kariéře se jejich cesty protínají. Oba trénují, Horváth druhou ligu v Sokolově, Kulič

Mára Kulič (ve žlutém) útočí!

Horvi hovoří do televize

tým FC Hradec Králové do devatenácti let.
A oba mají syny, kteří se možná potatí.
Patrik Horváth kope za mladší žáky Slavie
a Svátek fotbalu se ho letos ještě netýkal. Tak
aspoň táta dorazil na utkání hvězd – a jako
vždy bavil diváky. Marek Kulič mladší hraje
v Hradci za starší žáky a na Svátku fotbalu
byl kapitánem družstva ZŠ Sever. To nakonec prohrálo až ve finále a Kulič junior ukázal, po kom má geny. „O mně říkali, že jsem
celej Joska Kulič, můj táta. A u syna je to
stejné,“ povídal na tribuně v Ústí Kulič starší.
Oba se dušují, že syny necepují. Spíš jen
přispěchají s dobře míněnou radou. „Když
si kopeme, říkám mu: Hraj oběma,“ popisoval klasickou situaci Horváth. „Já hlavně
chválím, Když se nedaří, vytahuju dobré
věci: Kluci, tamta akce to byla paráda, tamta
klička se povedla,“ vykládal zase Kulič.
Bývalí reprezentanti také stejně cítí současnou bolest malých fotbalistů. „Známe to.
U počítače nebo mobilu klidně stráví půl
dne,“ přikývl Pavel Horváth. „Ale jinak jsou
fanatici fotbalu, jako jsme byli my. Jen je
musíme na to hřiště dostat.“

VZKAZ OD MERCEDESA
Na fotbalové bitvy dohlížel Brňák tělem
i duší Petr Švancara. Populární „Mercedes“
vyjel na sever Čech podpořit syna Daniela.
„Cesta z Brna je vždycky na nic, ale o to je
lepší se do toho krásného města vracet,“ řekl
do mikrofonu na úvod turnaje. Hlavní vzkaz
měl ale i pro mladé fotbalisty. „Je super, že
nejste ve škole a hrajete fotbal. Teď jen

zkuste, abyste v budoucnu mohli hrát fotbal
i místo práce,“ smál se někdejší populární
útočník brněnské Zbrojovky nebo pražské
Slavie.
Divák, fanoušek, trenér a pyšný táta
v jedné osobě nakonec spolu se synem jeho
ZŠ Měšťanskou z Brna dotáhl „jen“ do klání
o 9. až 16. místo. I bývalý slavný fotbalista
ale už dobře ví, že na fotbalovém Mekáči
nejde jen o výsledky.

BARY VYUČOVAL
Také starší syn Milana Baroše, devítiletý Patrik, si už na McDonald´s Cupu zakopal, ale
finálový turnaj se letos zatím týkal jen jeho
otce. Ten, na rozdíl od jeho o pár let starších
kolegů, stále hraje fotbal na profesionální
úrovni – a i jeho zásluhou se ostravský Baník
na poslední chvíli zachránil v první lize.

Pozor, střílí kanonýr!

Po skončení náročné sezóny si slavný plejer našel čas i na své možné následovníky
a přijel je podpořit na Svátek fotbalu. Bary
se představil nejen na exhibici fotbalových
celebrit, ale také názorně klukům ukázal,
jak kope na střeleckém trenažéru excelentní
kanonýr, který se svými góly proslavil doma
i ve světě.
D
TEXT TEXT JIŘÍ FEJGL/Deník, (red)
FOTO McDONALD’S CUP
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VYDAŘENÝ
SVÁTEK FOTBALU
Skvělé sportovní výkony mladých fotbalistů, radost,
smutek a spousta dalších emocí. To vše patří k největšímu
fotbalovému svátku školního fotbalu. McDonald's Cup
finálovým turnajem završil svůj 21. ročník.
OBHÁJCE PADL AŽ VE FINÁLE
Parádním saltem přímo na trávníku fotbalového stadionu v Ústí nad Labem oslavil kanonýr a nejlepší hráč finálového Svátku fotbalu
Jan Tkačík vítězství svého týmu ZŠ Klegova
z Ostravy Vítkovic. Obhájcům titulu, královéhradeckému týmu ze ZŠ Sever, nadělili porážku 4:1. Sám Honza otevřel skóre prvním
gólem. „Rozhodly kombinace, góly, byli jsme
lepší, nevzdali jsme to až do konce,“ řekl
mladý talent z Ostravy. Ostravští se nenechali
ukolíbat stavem 2:0 po poločase a přidali gól
na 3:0. Hradec zdramatizoval finále gólem
Alexandra Hronka, ale Tkačík poslední střelou zpečetil triumf kluků ze ZŠ Klegova, kteří
za znělky Ligy mistrů a pod padajícími konfetami převzali velký nablýskaný pohár
a mohli se radovat z odměny, kterou je výlet
na bundesligový zápas Borussie Dortmund.
10
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Trenér vítězů Radek Halamíček měl radost
z historického školního úspěchu.
Finalisté vzešli z předcházejících dramatických semifinálových bojů. V prvním semifinále se utkali v prestižním souboji budoucí vítězové ZŠ Klegova s olomouckou ZŠ
Heyrovského, jejíž reprezentanti brzy prohrávali. Ostrava měla navrch v první půli, ale
olomoučtí se nevzdali, srovnali a o postupu
rozhodly až penalty. Druhý finalista,
tým obhájců titulu hradecké ZŠ Sever, v semifinále zdolal chlapce příbramské ZŠ Březová hora. Středočeši dlouho odolávali tlaku
favorita, ale ve druhé půli obranná stavidla
povolila a bylo jasné, že Hradec bude obhajovat druhý titul v řadě. Bronzové medaile
ze souboje o třetí místo nakonec putovaly do
Olomouce a odvezlo si je družstvo ze ZŠ
Heyrovského.

NABITÝ PROGRAM
Na dvoudenní republikové finále největšího
mládežnického turnaje v Evropě se do Ústí
nad Labem 29. a 30. května sjelo na tři sta
fotbalistů z patnácti vítězných týmů z krajských finále, které doplnilo družstvo jedné
z domácích pořadatelských škol. Každý tým
odehrál na turnaji celkem šest zápasů.
Na stadionu také probíhala řada doprovodných aktivit, které pro fotbalové šikuly připravili organizátoři. Účastníci turnaje tak
mezi zápasy mohli zkoušet nůžky s visícím
míčem ve skákacím hradě, hrát jeden na jednoho ve speciálně vytvořeném octagonu
nebo pálit na mechanického gólmana, jenž
díky čidlu bleskově reagoval na směr střely.
To vše pod dozorem fotbalových celebrit,
jakými jsou Milan Baroš či Pavel Horváth,
kteří se představili dětem v exhibičním

POCTA ROSOVI
Dozvuky velkého finále byly slyšet ještě
v červnu na stadionu pražské Sparty
na rozlučce Tomáše Rosického s jeho
bohatou fotbalovou kariérou. Jeden sektor
stadionu totiž zaplnili všichni malí hráči,
kteří se letos probojovali se svým školním
týmem na republikové finále. „Rosovi“,
který byl patronem McDonald’s Cupu při
jubilejním 10. ročníku v sezoně 2006/2007,
z tribuny nejen hlasitě fandili, ale
pozdravili ho i transparenty.

zápase. „Tato akce má vytvářet lásku k fotbalu a rozšiřuje potencionální řadu budoucích
profesionálních hráčů,“ vysvětlil svoji podporu fotbalovému svátku Martin Hašek, trenér ligových Bohemians 1905. Stejného názoru je i předseda FAČR Martin Malík: „Láska
ke sportu vzniká v dětském věku a na akcích,
jako je tato, to jde samo.“

Patronem 21. ročníku byl záložník pražské
Slavie Jaromír Zmrhal, který provedl i slavnostní výkop finálového zápasu a podílel se
na komentování přímého přenosu pro ČT
sport. Organizátory dvoudenního turnaje,
kterými byly Krajský štáb AŠSK Ústeckého
kraje, ústecká sekce FAČR, FK Ústí nad
Labem, ZŠ Rabasova a ZŠ Vinařská spolu

s generálním partnerem McDonald’s ČR,
pochválil legendární brněnský forward Petr
Švancara: „Klobouk dolů, jak to organizátoři
tady na severu Čech nachystali. Hráči z toho
byli nadšení.“
D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ
FOTO McDONALD’S CUP

McDonald’s Cup
2017/2018
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZŠ Klegova, Ostrava
ZŠ Sever, Hradec Králové
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ Příbram – Březové Hory
33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň
ZŠ Eden, Praha
ZŠ Zdeňka Štěpánka, Most
ZŠ Sokolovská, Liberec
ZŠ Komenského II, Zlín
ZŠ Dubina, Pardubice
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Smetanova, Vimperk
ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem
ZŠ Měšťanská, Brno
ZŠ Uhlířské Janovice
ZŠ Školní, Velké Meziříčí

www.mcdonaldscup.cz
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P O H Á R J O S E F A M A S O P U S TA

KOUKEJ, ŽE KOUKÁŠ
I tato rada byla slyšet mezi nejrůznějšími pokyny,
povzbuzováním, výkřiky radosti i zklamání na republikovém
finále středoškolského Poháru Josefa Masopusta na stadionu
pražské Dukly na Julisce.

pátek a sobotu 6. a 7. června byla
k vidění bojovná a takticky vedená fotbalová utkání mezi zástupci středních škol z Hradce
Králové, Jihlavy, Hranic, Příbrami a Prahy.
Hrálo se za vysokých teplot kolem
30 stupňů. Ve finále v prodloužení vyhrála Střední odborná škola Praha - Jarov
nad Obchodní akademií a Střední odbornou školou v Hradci Králové. Během sedmileté historie tohoto turnaje byli fotbalisté z Jarova jednou třetí a třikrát druzí,
tentokrát se konečně dočkali sladké odměny v podobě prvního místa.
Velkou radost z putovního poháru měli
tedy nejen hráči, kteří si nachystali pro
případné vítězství patřičnou oslavu přímo
na hřišti, ale i jejich trenéři Pavel Loukota
a Tomáš Chaloupka. Nejlepším brankářem byl Lukáš Pobořil ze Střední průmyslové školy v Hranicích a nejlepším hráčem

V

12
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Jan Matoušek z Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy v Příbrami. Nejvíce
gólů nastřílel Filip Firbacher z Hradce Králové. Cenu Fair play dostala Českoslovanská obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše z Prahy za odehrání zápasu o 5. a 6.
místo pouze v deseti hráčích. Na toto
čestné ocenění je navrhli jejich soupeři,
studenti ze Střední průmyslové školy Hranice.
Všem hráčům i jejich učitelům a trenérům na závěr turnaje poděkovala ředitelka
soutěže Ivana Černohorská, předsedkyně
Krajské rady Praha Asociace školních
sportovních klubů ČR. Za hosty sympaticky popřál a finálové utkání zhodnotil
populární herec Jan Čenský (foto vpravo
nahoře), který zastupoval Český klub fair
play a ochotně předával i medaile a ceny
zúčastněným fotbalistům.
Asociace školních sportovních klubů ČR
si může připsat další vítězné body za vydařenou organizaci. Vše vycházelo podle
plánu, hráči si pochvalovali, že si dobře zahráli a že se pokusí opět příští rok dostat
do republikového finále.
Za rok opět na viděnou a na slyšenou na
Julisce v Praze. A možná opět zazní rada:
„Koukej, že koukáš“.
D
TEXT STANISLAVA DUFKOVÁ FOTO archiv AŠSK

Pohár Josefa Masopusta
2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOŠ Jarov Praha
OA a SOŠ Hradec Králové
OA a VOŠ Příbram
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
SPŠ Hranice
ČAO Dr. E. Beneše Praha
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POHÁRY Z MINIFOTBALU
DO PRAHY A PARDUBIC
Fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti byl
koncem května svědkem finálových zápasů Sportovní ligy
základních škol o Pohár ministra školství v minifotbalu.
vítězství bojovalo na Slovácku
šest dívčích a chlapeckých týmů.
Pohár nakonec pozvedli chlapci
z pražské ZŠ Marjánka, dívčí část
turnaje ovládly žákyně ZŠ a MŠ PardubiceOhrazenice.

O

JAK SE HRÁLO MEZI KLUKY…
K účasti na finálovém turnaji jim pomohla
náhoda. K vítězství jejich vlastní schopnosti. Řeč je o týmu pražské ZŠ Marjánka,
který do turnaje se štěstím postoupil z kvalifikace, když se dva kluby odhlásily kvůli
klubovým povinnostem. Přestože si kluci
postup nevykopali, během turnaje potvrdili,
že jejich účast je oprávněná a tento fakt zpečetili ve finále. Družstvo ze sparťanské fotbalové třídy neztratilo v dvoudenním klání
ani bod a spanilou jízdu zakončilo „popravou“ soupeře z Českých Budějovic a jednoznačným triumfem 8:1 před televizními kamerami ČT sport. Pohár ministra školství
tak ze Slovácka letos putuje do Prahy.
„V páté třídě jsme tady s kluky vyhráli
McDonald's Cup, letos se s nimi loučím,
takže jsem rád, že jsme v Uherském Hradišti

triumfovali znovu,“ řekl učitel Adam Šimonovský, který byl rád, že se kluci, co již hrají
velký fotbal a někteří na reprezentační
úrovni, poprali se specifickými podmínkami
minifotbalu, který je náročnější, koncentrovanější.
Druhé místo bylo pro žáky ze ZŠ Máj
v Českých Budějovicích velkým úspěchem.
Podle trenéra a učitele Josefa Šáchy se na
výkonu ve finále podepsala únava. „Ve skupině jsme stejnému soupeři podlehli pouze
0:2. Bohužel jsme do vyřazovacích bojů postupovali z druhého místa, takže jsme museli hrát čtvrtfinále a semifinále, které nás
stálo spoustu sil,“ omlouval své svěřence.
Bronz před vlastním publikem brali žáci
pořádající ZŠ Sportovní. Svěřenci trenéra
Roberta Blaška jasně ovládli základní skupinu a neúčast ve finále si vůbec nepřipouštěli. Přesto v semifinále nedali gól
a po prohrané penaltové bitvě museli
místo finále hrát pouze o třetí příčku.
„Zápas s Budějovicemi jsme nezvládli. Přišla půlka školy a kluci byli nervózní. Měli
jsme málo sebevědomých hráčů. Ve druhém poločase jsme vyvinuli velkou aktivitu, abychom zápas rozhodli už v základní

hrací době, ale to se nepodařilo,“ shrnul
trenér. V duelu o bronz chlapci z Uherského Hradiště přehráli karvinské mužstvo ze ZŠ a MŠ Dělnická 6:3. Domácí tým
po celý turnaj táhl především patnáctiletý
útočník Slovácka Filip Vecheta. Mládežnický reprezentant ve čtyřech zápasech
nastřílel osm branek a zaslouženě se dostal do All-Stars týmu turnaje.

… A JAK MEZI HOLKAMI
Turnaj dívek opanovaly hráčky Pardubic,
které ve finále zdolaly Dolní Bečvu 4:0. Vítězky i po jednoznačném průběhu nebyly se
svým výkonem úplně spokojené. „Vím, na
co holky mají. Ve finále nepředvedly úplně
to nejlepší. Asi byly z televizního přenosu
hodně nervózní. Na krásném stadionu neprodaly to, co umí,“ hodnotil výkon učitel
a trenér Kamil Kozák. Pochvaloval si však
výtečnou diváckou atmosféru a účast fanoušků.
Spokojený byl naopak tým děvčat z Dolní
Bečvy. Fotbalistky přijely na turnaj jako
zdánlivý outsider a šestici týmů doplnily
poté, co jedno z družstev ze zdravotních

důvodů účast odřeklo. Nakonec dokráčely
až do finále a své výkony ozdobily stříbrem.
Pardubické soupeřky pro ně ale nebyly žádnou neznámou, s Dolní Bečvou se utkaly
dříve ve finále futsalu. „Pardubice byly
lepší, zasloužily si vyhrát. My máme skvělý
zážitek. Pro holky i celou školu je to velký
úspěch, finále jsme si užili,“ zhodnotil turnaj učitel tělocviku na ZŠ v Dolní Bečvě
Matěj Chumchal, který úspěch týmu postavil na obraně a brejcích, což se mu až do posledního zápasu dařilo.
Boj o třetí místo svedly hráčky z ostravské ZŠ Klegova a českobudějovické ZŠ Pohůrecká. Bronzové medaile si nakonec na
krk pověsily dívky z jihu Čech.
Spokojený mohl být také ředitel turnaje
a šéftrenér mládeže ligového Slovácka
Zdeněk Botek, neboť účastníci shodně
chválili úžasnou atmosféru turnaje se
skvělou kulisou v podobě městského stadionu. Poslání čtvrtého ročníku finálových bojů zhodnotila také viceprezidentka
AŠSK Svatava Ságnerová: „Pozitivní motivace dětí nás žene do organizování
těchto soutěží. Sport není jen o pohybové
aktivitě, ale také učí děti ctít pravidla. Přináší výhry a prohry, se kterými se setkáváme i v běžném životě, a to je cenná deviza, kterou si děti odnášejí. Jestliže se
k tomu přidá i sportovní úspěch, co víc si
přát?!“
D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ
FOTO VÁCLAV POKORNÝ, archiv AŠSK

Dívky
1. ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
2. ZŠ a MŠ Dolní Bečva
3. ZŠ Pohůrecká, České Budějovice
4. ZŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka
5. ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
6. ZŠ Eden Praha

Chlapci
1. ZŠ Marjánka, Praha
2. ZŠ Máj I, České Budějovice
3. ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
4. ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná
5. ZŠ Boskovice
6. ZŠ Vrdy
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VOLEJBALOVÝ POHÁR
DO PŘÍBRAMI A ZNOJMA
Dobojováno! Po hráčích a hráčkách minifotbalu odehráli své
republikové finále Sportovní ligy základních škol také
volejbalistky a volejbalisti.
rvní červnový den pozvedli v Karlových Varech Pohár ministra školství znojemští chlapci ze ZŠ Prokopa Diviše a příbramské dívky ze
ZŠ pod Svatou Horou.
Velkým překvapením turnaje byl úspěch
chodovských volejbalistek. Školačky
z Gymnázia a Střední odborné školy Chodov rozhodně nepatřily mezi favoritky turnaje. Vždyť jejich tým disponoval pouze
třemi posilami, které hrají volejbal závodně. „První den jsme ale začali porážet
volejbalové velmoci a vyhráli jsme skupinu,“ vypráví trenér Karel Jírovec. Suverénně si vedlo také příbramské družstvo
dívek, které ovládlo druhou skupinu.

P

VEDOUCÍ EUFORIE
V domovské aréně nejlepšího českého volejbalového klubu – Hale míčových sportů
v Karlových Varech se oběma týmům daří
i druhý den. Příbramské hráčky zdolávají
v prvním semifinále volejbalistky z Nového
Jičína 2:0. Stejný výsledek uhrají chodovské
školačky proti družstvu ze Znojma. Na řadu
přichází boj o zlato. Favoritem je Příbram,
která postoupila do finále ve všech třech
předcházejících ročnících Sportovní ligy základních škol. „Ve volejbalu má Příbram ob16
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rovskou tradici, dala by se nazvat volejbalovým městem,“ konstatuje před začátkem zápasu volejbalista Ondřej Hudeček v roli komentátora ČT sport. Chodovský tým však
nastupuje se dvěma důležitými trumfy –
Kateřinou Matejkovou a Terezou Holou.
Obě hráčky jsou aktuálními mistryněmi
České republiky ve svých kategoriích. „Právě
ony táhnou zbytek družstva, celkově totiž
máme v týmu pouze tři volejbalistky,“ vysvětluje trenér a třídní učitel chodovských
školaček.
Domácí hráčky v modrobílých dresech
vletí do zápasu a v dlouhých výměnách se
jim daří zakončovat. Světelná tabule ukazuje skóre 4:1. Netrvá to dlouho a příbramské volejbalistky se svou bojovností postupně začínají na soupeřky dotahovat.
Vyrovnávají na 12:12 a v následující výměně se poprvé ujímají vedení. Daří se jim
proměnit i další bod, a tak si trenéři chodovského družstva berou oddychový čas
a uklidňují emoce hráček. Příbram se ale
dostává do vedoucí euforie a proměňuje už
sedmý bod v pořadí. „Domácí tým je trochu
v útlumu. Holky z Příbrami si věří a Chodov dělá zbytečné nevynucené chyby,“ hodnotí hru Hudeček, bývalý kapitán českého
národního týmu. Chodov se ale dotahuje
a vyrovnává na 17:17.

PŘÍBRAM OPĚT PŘEJÍMÁ VEDENÍ
Příbram je opět na vlně a velmi dobré podání znemožňuje domácímu týmu kvalitní
protiútok. Tribuny zaplněné dětmi ze všech
karlovarských základních škol povzbuzují
chodovské hráčky k vylepšení koncovky.
„Chodov, Chodov,“ skandují. Na příbramské
volejbalistky čeká první setbol – školačky
však šanci nedokáží proměnit. Druhý setbol
už je úspěšný! Hráčky oděné v pestrobarevných dresech vedou 1:0.
„Je vidět, že Příbram se po rozpačitém
začátku rozehrála. Holky si začaly více
věřit. Uvidíme, zdali na to Chodov dovede
ve druhém setu zareagovat a zlepší příjem,“ říká Hudeček. Jenže i v druhém setu
jasně dominuje Příbram a za stavu 24:18
následuje jasná šance na celkové vítězství
– šest mečbolů. Příjem, nahrávka, přihrávka a smeč. Příbramské školačky se
sbíhají k sobě a společně skáčou do vzduchu. Je rozhodnuto, vítězí Příbram!
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ FOTO VÁCLAV POKORNÝ

Dívky
1. ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram
2. Gymnázium a SOŠ Chodov
3. ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo
4. ZŠ Komenského, Nový Jičín
5. ZŠ Ještědská, Liberec
6. FZŠ Brdičkova, Praha

Chlapci
1. ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo
2. ZŠ Příbram, Březové Hory
3. ZŠ Komenského, Nový Jičín
4. ZŠ Broumovská, Liberec
5. FZŠ Brdičkova, Praha
6. ZŠ Pionýrů, Sokolov
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SPORTOVNÍ LIGA

ATLETICKÝ
POHÁR ROZHLASU
Nejlepší školní atletky a atleti se sjeli do Olomouce, kde změřili
síly v prestižní atletické události – 50. republikovém finále
Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou a 4. ročníku Sportovní
ligy ZŠ o Pohár ministra školství.

vidění byly napínavé bitvy o čtyři
vítězné poháry a nebyla nouze
ani o rekordy. Pomohlo k tomu
jak příjemně atletické, lehce zamračené počasí, tak skvělá atmosféra,
kterou vytvořili školáci ze sportovních
tříd domácí atletické školy ZŠ Heyrovského. Atletickým výkonům přihlížely
mimo jiné patronka soutěže, úspěšná
výškařka Michaela Hrubá, či někdejší
mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Obě vynikající atletky začínaly svoji
kariéru právě na školních sportovních
soutěžích.
Výsledky jubilejního poháru přinesly
naprosto nečekaný triumf pro pražskou
ZŠ Jeseniova. Atleti a atletky z hlavního
českého města dominovali hned ve třech
kategoriích. Nejtěsnější to bylo mezi
mladšími žákyněmi, kde byl zisk 6229
bodů jen o 26 lepší než u rivalek z Poruby,

K
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třetí pak skončila s velkým odstupem
opavská ZŠ Englišova. Mezi mladšími žákyněmi ZŠ Jeseniova předčila ZŠ E. Zátopka Zlín, na stupních je doplnila třetí ZŠ
z Třince. V kategorii starších žákyň byl vítězný zisk Pražanek nejtěsnější, medailový duel s rozdílem pouhých třinácti
bodů pak rozhodl o stříbru pro Uherské
Hradiště a o bronzu pro Porubu.
Jediné vítězství domácích bylo ozdobeno týmovým rekordem. Starší žáci ze
ZŠ Heyrovského v Olomouci totiž o devět
bodů pokořili nejlepší historický výkon
soutěže, který dosud držela opavská ZŠ
Englišova, a nový rekord ustavili na hodnotě 7562 bodů. Současní reprezentanti
„Englišovky“ se museli spokojit s druhým
místem, třetí skončila ZŠ z Chrudimi.
Týmové výsledky na stadionu AK Olomouc se mladým atletům povedlo vyšperkovat řadou individuálních rekordů. Starší

žákyně Adéla Novotná z Jablonce překonala na šedesátce o dvě setiny národní rekord časem 7.58 s. Tři žáci stlačili svůj čas
na 60 metrů pod 7.30 s, nejvíce se to povedlo Danu Kovářovi z Poruby (7.23 s).
U jejich mladších kolegů jasně vynikal
Alex Ingardia z Teplic (7.66 s). Mezi mladšími žákyněmi nepadla meta 8 vteřin, nejblíže se k ní dostala Terezie Táborská
z pražské Jeseniovy (8.05 s), která prokázala svou běžeckou všestrannost vítězstvím i na 600 metrů (1:41.41).
Suverénní výkon ve štafetě 4x60 m podali olomoučtí starší žáci Palla, Raclavský,
Horák, Nevrla, kteří zaběhli 26.98 s, což
je o setinu lepší čas než hodnota oddílového rekordu ČR. To mladší kluci svedli
naopak velmi dramatickou bitvu, kde čtyři
nejrychlejší dělilo jen třináct setin a nejvíce bodů získal tým z pražské Jeseniovy
(31.25 s).

Ve výšce byli nejlepší mezi staršími
kluky František Novotný z Chrudimi a Richard Šenk z Opavy se 186 cm, mezi
mladšími pak dominoval Matěj Sikora
z Třince se skočenými 152 cm. Se stejnou
úrovní si poradilo hned sedm starších
dívek, jen o dva centimetry méně, a tedy
úctyhodných 150 cm zdolala mladší žákyně Melanie Schneeberger z Poruby.
Olomoucký starší žák Daniel Nevrla se
blýskl v dálce suverénními 648 cm, mladší
žák Jan Auředník z Jeseniovy zase jako je-

diný přelétl přes pět metrů – 512. Jasnou
vítězkou v kouli žákyň se stala díky výkonu 12.06 m Daniela Kozačová z Jeseniovy, ve vyrovnanějším souboji žáků uspěl
opavský Michal Špilháček (13.08 m).
Celkem se republikového finále, jehož
přímý přenos bylo možné sledovat na televizním kanálu ČT sport, zúčastnilo 33
družstev z 23 škol.
D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ
FOTO VÁCLAV POKORNÝ

Šárka Kašpárková a Míša Hrubá rozdaly
spoustu autogramů

Dívky (mladší + starší)
1. ZŠ Jeseniova, Praha
2. ZŠ Porubská, Ostrava
3. ZŠ Englišova, Opava
1. ZŠ Jeseniova, Praha
2. ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
3. ZŠ Porubská, Ostrava

Chlapci (mladší + starší)
1. ZŠ Jeseniova, Praha
2. ZŠ Emila Zátopka, Zlín
3. ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec
1. ZŠ Heyrovského, Olomouc
2. ZŠ Englišova, Opava,
3. ZŠ U Stadionu, Chrudim
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VYDAŘENÝ VOLEJBALOVÝ
ŠAMPIONÁT
Na sedm set volejbalistů z 28 zemí světa zaplavilo
na počátku června Brno. Do druhého největšího města
ČR se sjeli, aby poměřili své hráčské umění v rámci
mistrovství světa středních škol.
rálo se ve čtrnácti halách po dobu
čtyřech soutěžních dní. Domácí
týmy z České republiky tvořily
výběry nejlepších hráčů a hráček
z brněnského Sportovního gymnázia
Ludvíka Daňka (viz fota dole). Základní

H
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skupinu zvládly oba celky výborně a do
dalších bojů postupovaly z prvního místa.
Mezi šestnácti nejlepšími školními týmy
světa čekali na české chlapce volejbalisté
z Francie. První set ovládli hráči ze západní Evropy, druhý set patřil brněnským

středoškolákům. Poslední set rozhodl, že
mezi osm nejlepších zemí postoupí výběr
z Francie. O něco lépe se dařilo brněnským volejbalistkám, které zdolaly hráčky
z Chorvatska ve dvou setech a postoupily
tak do čtvrtfinále.

BOJE O UMÍSTĚNÍ
Následně čekaly na chlapce z Brna boje
o umístění – nejlépe mohli čeští volejbalisté skončit devátí a nejhůře šestnáctí.
V prvním zápase porazili Maďary 2:1, následně však podlehli Polákům a Litvě. Celkově se tak umístili na dvanáctém místě.
Češky ve čtvrtfinále podlehly velmi silnému výběru z Turecka, který na turnaji
vybojoval bronzové medaile.
Vlétly tak do bojů o páté až osmé místo.
Hned v prvním zápasu jasně porazily
výběr Slovenek. Závěr turnaje oslavily domácí volejbalistky výhrou nad Číňankami
a ziskem celkového pátého místa.

Dívky

Chlapci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Turecko
2. Německo
3. Srbsko
4. Izrael
5. Tchaj-wan
6. Itálie
7. Bulharsko
8. Francie
12. Česko

Srbsko
Německo
Turecko
Brazílie
Česko
Čína
Řecko
Slovensko

www.isf-volleyball2018.org

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
NA VEČERU NÁRODŮ
V průběhu druhého červnového týdne čekaly na účastníky MS také zábavné a kulturní aktivity. Všech 55 týmů ze tří světových kontinentů – Evropy, Asie a Ameriky –
předvedlo kulturní vystoupení typické pro
jejich zemi v rámci tzv. Večera národů, který
se odehrál na hokejové ploše místního hokejového klubu Komety Brno. Nejprve však
zástupci jednotlivých zemí obložili připravené stoly svými národními dobrotami.
Česká výprava čepovala Kofolu, Nizozemci
rozdávali vynikající sýry a sladké vafle, Portugalci zase nabízeli olivový olej a různé
typy sušených šunek. Milovníci pálivějších
pochutin se zastavovali u stolu s maďarskými specialitami, kde si dopřávali paprikové klobásy s pálivou chili pastou.

Následovala kulturní vystoupení účastnických zemí. Italové se ve společném
objetí houpali ze strany na stranu při
zpěvu známého operního pěvce Luciana
Pavarottiho. Holanďané poskakovali do
rytmu oblíbené elektronické hudby, aby
vzápětí kontrastně zvolnili a společně si
v „sedícím vláčku“ užili nizozemských
písniček, které připomínaly českou dechovku.
Na závěr akce nastupoval už tradičně
tým pořádající země. Brněnské dívky
a chlapci si jednoznačně získali publikum,
když předvedli taneční vystoupení na
směs populárních českých i zahraničních
písniček.
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO archiv organizátorů MS
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ROZHOVOR

JSME Z BRNA NADŠENÉ
Když jsem poprvé snídala v brněnském hotelu, kde byly
ubytované účastnické týmy mistrovství světa středních škol
ve volejbalu, přisedla jsem si k hráčkám z Izraele.
ned bylo poznat, že si to do Brna
přijely užít. Navíc ovládaly perfektně angličtinu, a tak jsem Adi,
Noyu, Avishag a Roni požádala,
jestli bychom spolu mohly udělat rozhovor. Během něj mi holky prozradily, co je
v Brně zaskočilo a proč si šampionát tolik
užily.

H

Jak jste si představovaly, že bude Brno
vypadat?
Avishag: Nikdy předtím jsem v České republice nebyla, a tak jsem vůbec nevěděla, co mám očekávat. Ale zatím se mi
zdá, že je to úžasná země. Většinou, když
se mluví o České republice, tak se vždy
zmiňuje Praha a každý říká, jak je překrásná. Nic dalšího jsme ale o Česku nevěděly.

Adi: Myslela jsem si, že Brno bude menší
městečko, rozhodně jsem překvapená tím,
jak je velké. Jsme tu teprve čtvrtý den, takže
zatím jsme toho tolik neviděly, ale i tak jsme
z města nadšené. Navštívily jsme místní
park a byl úchvatný, úplně jiný oproti tomu,
na co jsme zvyklé my. A ta architektura…

Němčina, ale přeci jen mi připadá celkem
„tvrdá“.

Stihly jste se už něco naučit česky?
Adi, Avishag a Nayna společně: Ahoj!
(smích)

Je něco co vás v Brně překvapilo?
Roni: Překvapilo mě, jak je tu vše perfektně zorganizováno.
Avishag: Mě zase to, že tu nemáte odpadkové koše. Musíte tady rozmístit více košů.
My jsme na to totiž zvyklé.
Roni: Ale nebojte, tenhle pocit máme
všude v Evropě!

Jak vám čeština zní?
Adi: Mně to zní hrozně vtipně. Upřímně
mi připadají všechny slovanské jazyky
stejné, ale myslím, že izraelština by vám
Čechům zněla taky legračně.
Noya: Mně zase připadá, že když mluvíte,
tak nadáváte. Čeština sice zní jemněji než

Ještě něco dalšího?
Avishag: No, nemáte tu pořádné kafe…
Roni: Přitom my moc kafe nepijeme, ale když
už, tak je to velmi jednoduchá a silná káva.
Noya: Přesně! My jsme zvyklé na mnohem
silnější. Ale vážně, jak to děláte, jak to kafe
pijete?

Před příjezdem do Brna se Izraelky zastavily ve Vídni, ve spodní řadě zprava jsou Avishag a Adi, v horní řadě je třetí zprava Roni a čtvrtá Noya.
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Všimly jste si u hráčů a hráček z různých zemí rozdílů v povahách?
Avishag: Jednoznačně! Brazilci jsou třeba
neskutečně uvolnění a energetičtí. Prostě
tancují a jsou v pohodě. My se s nimi ani
nemůžeme bavit, protože neumí anglicky,
a přesto se společně smějeme a cítíme, že
si rozumíme víc, než třeba s někým, kdo
umí anglicky.
Noya: Poláci se zase drží trochu více
zpátky. Jsou také moc fajn, ale rozdíly
v chování mezi národnostmi tu určitě jsou.
Adi: Všichni jsou ale středoškoláci, tak
jako my – to máme společné, a proto není
vždycky nutné umět stejný jazyk, jen si
musíte umět najít něco společného, co nás
svede dohromady.
Se všemi národnostmi jste se měly
možnost potkat na tzv. Večeru národů, kde každá země předvádí své typické kulturní vystoupení. Jak jste si
tuhle akci užily?
Roni: Byla to vážně zábava, jedna z nejlepších aktivit, co jsme zatím měly.
Noya: Rozhodně ta nejzábavnější! Zpívali
jsme společně s hráči a hráčkami z různých
zemí a taky tančili, bylo to skvělé.
Adi: A třeba jsme i získaly fotku s lidmi,
které vůbec neznáme. (smích) Začaly jsme
se fotit, a najednou se začali přidávat další
a další lidé.
Avishag: A pak jsme pustily nějakou písničku a lidé kolem nás ji začali poznávat
a přidávat se k nám a najednou jsme všichni
společně tančili. Byla to vážně zábava, něco
takové jsme vůbec nečekaly!
D

Izraelský dívčí tým před svým hotelem v Brně.

Avishag: Jestli chceš ochutnat silnou
kávu, tak tě zveme k nám na pokoj. Přivezly
jsme si totiž kafe z Izrele. Mně by to jinak
chybělo! Ale na druhou stranu máte výborné croissanty. Jím každý den tak čtyři.

a hráčky nemluví moc dobře anglicky, a tak
se spolu ne vždy můžeme bavit. Přesto
jsme si k sobě našli cestu, protože máme
rádi stejné věci – takže jsme spolu zpívali
a taky jsme se společně smáli.

TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO archiv izraelského týmu

Kdybyste měly zmínit nějaký vtipný
zážitek z tohoto šampionátu, co by to
bylo?
Všechny čtyři najednou: Těch je!
Roni: Cestovat společně znamená, že
máme nespočet zážitků. Je to neskutečná
zábava, když jsme společně v autobusu, tak
si říkáme vtipy, taky hodně zpíváme…
Zpíváte i s týmy z jiných zemí?
Adi: Určitě! Co to bylo za zemi, s kterou
jsme posledně zpívaly?
Roni: Slovensko?
Noya: Ne, ne, Chorvatsko.
Adi: A taky Srbsko. Pustily jsme v autobusu hudbu a společně tancovaly a zpívaly.
Roni: Chorvatky nám zase spontánně začaly zpívat písničku Toy ze soutěže Eurovision (pozn. red.: vyhrála s ní zpěvačka z Izraele), a tak jsme se připojily a všichni jsme
společně zpívaly.
Avishag: Byla to vážně zábava a taky to
bylo pro nás velmi speciální. Někteří hráči

Spontánní skupinové foto na Večeru národů
3/2018 23

VYBÍJENÁ

PO JEDENÁCTÉ
V PECCE
Loni se v rekreačním areálu Pecka uskutečnilo jubilejní desáté republikové
finále ve vybíjené. I letos se sešli nejlepší „vybíječi“ na tradičním místě
a soupeřili o to, kdo se stane nejlepším školním týmem v Česku.

outěžilo se ve dvou kategoriích –
dívky a otevřená, ve které mohou
hrát chlapci i dívky společně. Každého finále se zúčastnilo šestnáct
týmů rozdělených do čtyř základních skupin, v rámci nichž se rozhodovalo o tom,
kdo postoupí do bojů o medaile. Zbylé týmy
si měly zahrát o pátou až šestnáctou příčku.
Dohromady se tak pod hradem Pecka, do
kterého měli všichni účastníci vstup
zdarma, vystřídalo úctyhodných 32 týmů.

S

BOJOVNÉ DÍVKY
Republikové finále odstartovalo v pondělí
kategorií dívek. I přes velké horko hráčky
odehrály zápasy v základních skupinách
24
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velmi bojovně. Po postupu do dalších zápasů bylo jasné, že o vítězství si ve finálové
skupině zahrají základní školy z Kroměříže, Strakonic, Chebu a Prahy. Zápasy nejlepších dívčích týmů byly opravdu kvalitní
a hrálo se naplno o každý míč. Loňské obhájkyně vítězství ze strakonické ZŠ F. L.
Čelakovského tentokrát převzaly pohár za
druhé místo, letos je totiž předčila ZŠ Zámoraví z Kroměříže. Na třetím a čtvrtém
místě pak skončily 5. ZŠ Cheb a ZŠ Litvínovská z Prahy.

daile, které byly odměnou pro všechny
družstva, si odvezla ZŠ Jiráskova z Benešova.

DÍKY VŠEM!
Velké poděkování patří pořadatelům ze základních škol z Nové Paky – ZŠ Husitská
a ZŠ Nová Paka, konkrétně paní Věře Šmidrkalové a řediteli soutěže Zdeňku Burker-

tovi, kteří opět přichystali parádní republikové finále. Dík patří také všem rozhodčím, kteří si udělali čas a odpískali na hraně
vysílení všechny zápasy. Každý rozhodčí
měl na starost během tří dnů přes dvacet
zápasů a udržet po celou dobu koncentraci
určitě nebylo moc jednoduché a patří jim
za to obdiv.
D
TEXT a FOTO PETR JANSA

KLUCI PŘITVRDILI
Kategorie otevřená nabídla o poznání drsnější a tvrdší utkání, kde si pravděpodobně i někteří „vybití“ odnesli pár modřinek. Vše se však odehrálo v rámci duchu
fair play a s úctou k soupeři. Podobně jako
ve finálové skupině dívek se i v této kategorii dostali mezi nejlepší čtyřku loňští obhájci zlatých medailí z Havlíčkova Brodu.
Ani jim se však obhajoba nepodařila
a skončili na třetím místě – v pořadí je přeskočila družstva ze ZŠ a ZUŠ Zliv
(1. místo) a ze ZŠ Svitavy (2. místo). Nepopulární čtvrtou příčku a účastnické me-

Vybíjená
jako sportovní základ
Z metodického hlediska je vybíjená pro
vývoj dětské pohybové aktivity velmi
důležitá. Hráči díky ní získávají návyky,
které pak mohou uplatnit i v pozdějším
věku v dalších sportech – především
v házené, volejbalu a basketbalu. Naučí se
výborně házet, přihrávat a nabývají i další
schopnosti, jakými jsou rychlost
a mrštnost. Navíc se učí týmové hře,
jelikož celý tým od nejslabšího po
nejlepšího hráče musí intenzivně
spolupracovat.

Dívky
1.
2.
3.
4.

ZŠ Zámoraví, Kroměříž
ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice
5. ZŠ Cheb
ZŠ Litvínovská, Praha

Otevřená kategorie
1.
2.
3.
4.

ZŠ a ZUŠ Zliv
ZŠ Felberova, Svitavy
ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod
ZŠ Jiráskova, Benešov
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ROZHOVOR

VÁŽÍM SI PRÁCE
ROZHODČÍCH
Antonín Morávek se v atletice pohybuje 17 let. Je vynikajícím trenérem
i atletickým funkcionářem.
yl ředitelem několika významných atletických závodů. V AŠSK
je od jara také garantem atletických soutěží.

B

„koktejl“ těšení se, obav ze ztrapnění před
spolužáky a nervozity ze soupeřů.

Atletika je označována za královnu
všech sportů, vnímáte to také tak?
Mám za to, že je to sport, v kterém lze
uplatnit mnoho dovedností a schopností.
Proto se v něm mohou uplatnit děti a později samozřejmě také dospělí s rozlišným
nadáním. V tomto ohledu zaujímá atletika
jednoznačně výlučné postavení. Jednoduše
řečeno: každý si přijde na své.

Proč jste se rozhodl pro povolání atletického trenéra a funkcionáře?
Shodou okolností se před lety naskytla pracovní příležitost v kolínském oddíle, a to
přesně v době, kdy jsem se v rámci studia
na sportovní fakultě v Brně připravoval na
možnost této profese. A co se týká funkcí…
člověk by mohl strčit hlavu do písku a věnovat se jenom trénování, ale občas je potřeba mít možnost i věci ovlivnit, a bez takových aktivit to jde hůř.

Jak jste se vy dostal k atletice?
Už na základní škole mě atletika hodně bavila. Samozřejmě nejen v kroužku, který
jsem navštěvoval, ale hlavně na školních
závodech. Vždycky jsem měl rád takový ten

V Kolíně jste byl oceněn trenérem
roku 2017. Jaké máte za sebou trenérské úspěchy?
Z těch sportovních úspěchů jsem vychoval
několik mistrů ČR a dalších medailistů. Asi

prozatím nejvíce viditelným svěřencem je
účastník mistrovství Evropy a také letošního mistroství světa juniorů Štěpán
Hampl (100 m 10,47 s). Z mých úspěchů
ale vždycky na nejvyšší úroveň stavím například to, že jsem dokázal vychovat atleta
od mladších žáků, tedy od dvanácti let, až
do dospělosti (nyní 18 let). A i přes výrazné
úspěchy v podobě medailí z mistrovství ČR
a mezistátních utkání či neúspěchy v podobě propadu výkonnosti nebo zranění
jsem ho u našeho sportu stále udržel. Jako
svoje největší ocenění chápu, když mi moji
svěřenci řeknou do očí, že jsem fajn člověk
a že je to se mnou baví.
Jak se pozná dobrý trenér, podle výsledků svěřenců?
Určitě dobrého trenéra nekvalifikují
pouze výsledky jeho svěřenců. V každém

sportu jsou výsledky samozřejmě to, za
čím každý „jde“, ale stále bychom měli mít
na paměti, že musíme naše sportovce
především vychovávat k fair play, čestnosti. Také k tomu, aby po skončení
vlastní kariéry zůstali u sportu jako rozhodčí, funkcionáři či noví trenéři. Celkově
vzato se dobrý trenér z mého pohledu
pozná tak, že umí svým svěřencům bedlivě naslouchat.
V AŠSK zastáváte roli garanta pro atletiku. Co tato práce obnáší a jak vypadá
vzájemná spolupráce?
V této roli jsem velmi krátce. Prakticky od
jara tohoto roku. A popravdě řečeno, zatím
se rozkoukávám a snažím se najít pozici,
z níž bych mohl efektivně vnášet můj vhled
na situaci nejen uvnitř AŠSK, ale zejména
při spolupráci s atletickým hnutím.
Jste pravidelně ředitelem různých atletických závodů, včetně závodů pro
AŠSK. Jaké máte zkušenosti se zájmem dětí o atletiku?
Moje zkušenosti jsou čistě pozitivní. Závody, které řídím, se snažím vždy dělat tak,
aby to jejich účastníky kvalitně motivovalo.
To je i jeden z pilířů, který bych chtěl v roli
garanta prohloubit. V žádném případě se
nechci dotknout žádného z pořadatelů
školních atletických soutěží, ale z mých
zkušeností vím, že ne všude probíhají tyto
soutěže v konturách mých ideálních představ.

„

Myslíte, že závody pořádané AŠSK pro
školáky mají pořád význam? Jaký je
zájem ze strany škol?
Školní soutěže se těší nejen v atletice dlouhodobé oblibě. Mám za to, že je to zejména
kvůli takové té mnohdy i skryté a někde
v hlavičkách našich sportovců vzadu schované touze reprezentovat a být součástí
týmu. Na školních atletických soutěžích
jsem to vnímal již jako žák a stejné je to
i nyní. Co se týče zájmu škol, je stále velký.
Mohu tedy mluvit alespoň za náš okres.
Učitelé s výpravami k nám opravdu rádi
jezdí a baví je to.

Je rozumné děti
při tělesné
výchově
atletikou
nepřehltit.

Jaký je například zájem o organizování a co by se dalo zlepšit?
Úroveň organizování je úzce spjata
s úrovní rozhodčích. Po republice je mnoho
okresů, kde to funguje naprosto suprově,
ale přiznejme si popravdě, je také mnoho
těch, kde soutěže rozhodují učitelé nebo
například zaměstnanci DDM (pozn. red.
Dům dětí a mládeže). Chovám k těmto
lidem respekt. Jako člověk, který toho z organizačního hlediska má dost za sebou, si
jejich práce nesmírně vážím, ale musíme
mít na paměti, že pokud chceme po našich
žácích, aby předvedli kvalitní a důstojné
výkony, musíme jim k tomu dát minimálně
stejně hodnotné podmínky, a to včetně zajištění rozhodčích.
Na školách se atletika většinou rovná
hlavně obávaným a neoblíbeným
běhům. Proč děti nerady běhají?
Tento názor s vámi nesdílím. Možná to
tak bylo v minulosti, že když učitelé zapisovali do třídní knihy „atletika“, měli na
mysli běhání kolem školy nebo škvárového hřiště. Dokonce jsem přesvědčen, že
i ve zmíněné minulosti fungovali na školách kantoři, kteří dokázali dětem atletiku
přiblížit, tak, že si ji zamilovali. Troufám
si říci, že takových tělocvikářů dnes ještě
přibylo a myslím si, že jim v tom pomáhá
i rozvoj materiálního vybavení, které se
na mnoha školách opravdu hodně zlepšilo.

Co byste poradil učitelům, jak zatraktivnit atletiku ve školách?
Příruček a metodických videí je v dnešní
době opravdu požehnaně. Byl by nesmyl na
tomto místě někomu něco podbízet. Spíše
si myslím, že je rozumné děti při tělesné
výchově atletikou nepřehltit. Tedy neučit
v blocích, ale náplň hodin atraktivně střídat. Aby naše žáky daná činnost bavila,
musí na ni být natěšení.
Trenérsky působíte v Kolíně, je tento region z pohledu atletiky něčím výjimečný?
Za posledních 10 let se atletika v Kolíně nevídaně zdvihla. Dlouhá historie, kterou atletika v Kolíně píše již od roku 1900, má tyto
úspěchy jistě také na svědomí. V posledních
letech se kromě zvyšující se základny zlepšují
také sportovní výsledky našich členů.
Atletika je vaší profesí, ale určitě nebude
jediným sportem, kterému se věnujete.
Jaké jsou vaše ostatní oblíbené sporty
pro relaxaci?
Hodně rád mám volejbal. Bohužel se štěstím naší rodiny v podobě dvou stále více čipernějších synů mi na tento sport nezbývá
mnoho času. Ale nestěžuju si. Jsem rád, že
máme zdravé děti. Když zbyde volná chvíle,
rád se projedu na kole nebo si prostě jdu jen
tak zaběhat.
D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ
FOTO archiv Antonína Morávka

3/2018 27

