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Milé kolegyně a milí kolegové,

momenty hledáčkem fotografů

školní soutěžení vrcholí a my známe vítěze celé řady republikových finále.
Nejen o průběhu sportovních soubojů se
můžete dočíst více v tomto čísle našeho
časopisu DO TOHO!
V dubnu české studentky a studenti
zápolili také s mezinárodní konkurencí.
Díky školním mistrovstvím světa měli
možnost porovnat svou výkonnost se
zbytkem světa. Výjimečný výkon předvedli čeští fotbaloví reprezentanti a reprezentantky, kteří vybojovali pátou
a šestou příčku: historicky se jedná o nejlepší české umístění na světovém šampionátu! Mezi nejlepších deset týmů
se probojovali i písečtí reprezentanti v rámci školního mistrovství světa
v basketbale. O vynikajících výkonech našich družstev se dočtete ve
dvou článcích věnovaných těmto akcím.
V průběhu jara se však nerozdávaly pouze medaile a poháry: Český klub
fair play jako každý rok ocenil žáky a žákyně za mimořádné jednání, které
prokázali na sportovištích i mimo ně. Uznání získaly například středoškolačky z Gymnázia Fr. Palackého z Valašského Meziříčí, Gymnázia Cheb
a ze SPŠ strojní a stavební Tábor za poskytnutou první pomoc soupeřce
při republikovém finále v přespolním běhu – Běháme s BK Tour. Cenu za
celoživotní přínos obdrželi z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy také čtyři pedagogové, kteří své studenty přivedli
k pohybovým aktivitám i k čestnému jednání a kteří organizovali školní
sportovní soutěže.
V neposlední řadě se na stránkách květnového čísla dozvíte o průběhu
Shromáždění delegátů, které se uskutečnilo v Praze. Na tomto setkání zástupců našeho spolku jsem byla zvolena novou prezidentkou AŠSK. Velmi
si vážím vaší vyjádřené podpory a jsem ráda, že společně budeme pokračovat v rozvoji celé řady školních i mimoškolních sportovních a pohybových aktivit. V loňském roce se nám úspěšně podařilo nastartovat projekt
„Sportuj ve škole“, který rozhýbal děti ve školních družinách v tisícovce
škol napříč celou Českou republikou. Tím se naplnil jeden z mých cílů –
návrat ke kořenům asociace podporou mimoškolních nesoutěžních aktivit
všech dětí bez ohledu na jejich výkonnost. Jako další úkol vnímám oblast
legislativní podpory pedagogů a zvýšení společenské prestiže ředitelů
a učitelů, tělocvikářů a pracovníků v oblasti školního sportu obzvláště.
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NEJRYCHLEJŠÍ ČEŠKA,
TO ZNÍ HUSTĚ!
Když jela Barbora Seemanová na svou první olympiádu, oslavila šestnácté
narozeniny. V brazilském Riu byla sice nejmladší členkou české výpravy,
ovšem na svém kontě měla české rekordy.
eď, o tři roky později odmaturovala
a chystá se na své druhé olympijské
hry. V Tokiu 2020 by měla v bazénu
patřit mezi největší české naděje na
úspěch.

T

A umíte všechny?
Ano, to je základ každého plavce. Občas na
doplňkových závodech si přihlásím motýly,
polohovky. Nemůžu plavat pořád to samé.
Ale třeba prsa mi nejdou.

Zvolila jste si plavání sama, nebo vás rodiče hodili do bazénu?
Táta plaval, máma dělala profesionální sport
– házenou a děda hrál fotbal. Rodiče se mě
snažili naučit všechny sporty, abych si mohla
vybrat, jaký mě bude nejvíc bavit.

Teď už máte svoji dráhu, ale jaké to je,
když se musíte v bazénu tlačit?
Bylo to náročné. Když se na to dívám
zpětně, tak vůbec nechápu, jak jsme to
mohli zvládat. Třeba teď, když je nás tam
hodně, jsme na dráze tři. A už je to hektické.
No, a nás chodilo třeba osm. Trénink není
plnohodnotný, když jedete za někým, tak
vám vlastně rozráží vodu a není to taková
dřina. Teď mám neskutečný podmínky
a každý trénink je fakt odmakanej. I mě to
víc baví.

A co to plavání?
Můj brácha plaval, já chodila na jeho tréninky a fandit. Jednou jsem řekla, že bych
to taky chtěla zkusit. Řekli mi, že si můžu
příští hodinu zaplavat, abych si to zkusila.
To bylo v Motorletu, kde trénoval i táta.
Přeskočila jsem i přípravku, jak jsem měla
trénink z domova, tak říkali, že mi to jde.
Od té doby plavu. Sice jsem byla od táty
směrovaná do bazénu, měla jsem vzor
v bratrovi, ale plavání jsem si vybrala
sama.
Nechtěla jste, coby dívka, chodit třeba
do baletu?
Já tancovala, souběžně s plaváním jsem dělala rock and roll. Jeden den jsem šla na trénink plavání, druhý den na tancování.
Takhle to fungovalo dva tři roky. Jenže
potom jsem neměla čas chodit na soutěže
rock and rollu, protože jsem nemohla vynechat soustředění plavání. Řekli mi, že když
nebudu jezdit na ta vystoupení, tak mě vyhodí. Takže jsem odešla. Musím říct, že mě
to ani nebavilo, jelikož když jsme tancovali
v páru, tak mi vadilo, že jeden nese vinu za
druhého. Já si za chyby raději nesu odpovědnost sama.

„

Plavání jsem si
vybrala sama.

Nevadí vám chlór, že jste rozmočená?
Je pravda, že plavci mají takový svůj parfém.
Pořád jsme trochu načichlí bazénem, takže
mám hodně velkou spotřebu parfémů.
Zvykla jsem si. (smích)

Plavání je velká dřina, odezdi ke zdi. Jak
to vydržíte?
Člověk si v tom musí něco najít. Když se nemusím soustředit na techniku, tak si zpívám.
Před maturitou jsem si opakovala školu. Ale
plavání není nuda. Hodně lidí si myslí, že dvě
hodiny plaveme to samé, ale máme různé
techniky, střídáme způsoby.
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V čem vidíte krásu plavání?
Asi v tom, že to nedokáže dělat každý. Říká
se, že plaveme tam a zpátky do zblbnutí.
Tohle si může vybrat jen někdo, kdo to má
opravdu rád. Líbí se mi, že to dělají lidé, kteří
o tom přemýšlí. A ne každý, jako třeba fotbal.
Existuje něco jako rychlý bazén? U rychlobruslení či cyklistiky to je…
Až takhle to nemáme, ale i tak si říkáme, že
máme rychlé a pomalé bazény. Třeba v Plzni
na Slovanech se všech plavě hrozně dobře,
tam padají české rekordy. Když se někoho
zeptáte, tak řekne, že v Plzni je rychlý bazén.
Ale tou vodou to nebude… Jako by byl kratší.
Alespoň opticky.
Prošla jste si mononukleózou, neříkala
jste si, že to je konec?
Říkala. Když mi mamka volala výsledky krve
a pověděla, že mám znovu mononukleózu.
To byl pro mě moment, kdy jsem si říkala:
Tak to je v háji, konec. Myslela jsem si, že tu
nemoc mohu mít jen jednou. Zase tři měsíce
bez sportu. Na konzultaci s doktorem jsme
si ujasnili, že jsem to asi nedoléčila. Naštěstí
jsem jen měsíc nic nedělala, a pak chodila jednou týdně do vody. Ale když mi to zavolali,
tak jsem si říkala, že už to nebudu zkoušet

dál. Byl to hrozně velký záběr na psychiku
a první tréninky hodně bolely. Na závodech
to naštěstí nebylo tak znát.
Dostala jste se z toho, na OH mládeže
jste vyhrála hned dvě zlaté…
Tahle juniorská olympiáda se mi naštěstí
opravdu povedla. Psychicky mě to nakoplo.
Když jsem viděla, že i přes to, že jsem skoro
půl sezony netrénovala a byla psychicky
hodně zlomená, tak pokud budu makat, dokážu cokoliv, mi hodně pomohlo. To jsem si
řekla, že nic není nemožné. Mysleli jsme si,
že tam ani neodletím.
Jaká je taktika na rozplavby finále? Dá
se vůbec taktizovat, šetřit síly?
Na českých závodech je trend, že se rozplavby plavou pomalu. Aspoň ta česká
špička. Odpoledne se plave rychleji, člověk
není rozespalý jako po ránu. Také jsem na to
přistoupila. Když jsem pak přijela na první
závody s dospělou reprezentací, tak mě to
vyučilo. Tam musíte ráno plavat naplno,
abyste se někam vůbec dostali. Poslední dva
roky se snažíme s trenérkou i na českých závodech plavat ráno na hranici osobního rekordu. Aby si tělo zvyklo, že i ráno musí
podat výkon.

o dva měsíce dýl, než sezona obvykle je.
Jestli pojedu do Tokia, bude to o něčem
jiném – půjde o můj jediný vrchol v roce
2020.
Pamatujete si vůbec na svůj první školní
den? Těšila jste se do školy?
Vůbec si to nepamatuju, ale určitě jsem se těšila na nové kamarády. Nikdo ze školky se
mnou nešel. Ale měla jsem tam staršího bráchu, takže kdyby se něco dělo, byl tam. To mě
uklidňovalo. Oproti střední to bylo kafíčko.
Měla jste už na základce úlevy kvůli plavání?
Odpoledky jsem měla maximálně do čtyř
a tréninky později než teď. Tehdy jsem v pět
začínala, teď končím. Do tréninků mi škola
nezasahovala, žádné úlevy jsem neměla. I mi
prominuli nějaké testy, nemusela jsem si je
hned doplňovat. Ale potkala jsem i učitelky,
které mi to daly trochu sežrat. Když jsem poprvé měla mononukleózu a přišla po měsíci
do školy, paní učitelka na fyziku přede mě

>>>

Ty osobní jsou i rekordy českými. Zdály
se vám hodně vzdálené?
Vůbec mě nenapadlo, že na tyhle časy dosáhnu. Pořád jsem si říkala, že to moje plavání je průměrné. Dobře, možná jsem na tom
byla o něco lépe než moji vrstevníci, ale dospělé rekordy? Wow, moc mi to nedocházelo.
Rodiče mi řekli: Ty jsi nejrychlejší Češka na
kraula! A já: No, vlastně jo! To už zní trošku
hustě.
Když se řekne olympiáda v Riu, na co si
vzpomenete?
Na radost a zklamání. Nejdřív převládala radost, že jsem se tam dostala. A potom velké
zklamání. Asi ani ne z toho výkonu, byl třetí
nejlepší, co jsem zaplavala. V času to nebyl
propadák, ale takticky jsem to nezvládla.
Všichni mi říkali, ať tam jedu a užívám si to.
Že jsem nejmladší a jedu sbírat zkušenosti.
Jenže já byla tak vynervovaná, nevěděla
jsem, co čekat. Vůbec mi nedošlo, že závodím
a půlku závodu jako bych plavala čtyřnásobnou trať a až poslední padesátku jsem si uvědomila, že jde o všechno, a že bych měla začít
makat. Hodně takticky nezvládnutý. Asi
jsem nemohla z mé hlavy čekat nic jinýho.
Stoupla jsem si na blok a viděla tu ohromnou
tribunu, dolehlo to na mě, byla jsem vyjukaná.
Takže za rok v Tokiu to bude lepší?
Musím se tam dostat. (smích) Rozhodně
k tomu budu mít jiný postoj. Je fakt, že v Riu
jsem měla po sezoně, za sebou dvě maxima
a byla hodně unavená. Musela jsem vydržet

BARBORA SEEMANOVÁ
Narozena: 1. dubna 2000 v Praze
Výška/váha: 175 cm/60 kg
Sport: plavání, volný způsob
Klub: SK Motorlet Praha
Největší úspěchy: zlato z ME juniorů 2017
(50 m v. z.), stříbro z ME juniorů 2017 (100
m v. z.) a 2019 (100 i 200 m v. z.), bronz z ME
juniorů 2017 (200 m v. z.), účast na LOH
2016 v Riu de Janeiro, 2x zlato a 1x bronz
na LOH mládeže 2018 v Buenos Aires,
mnohonásobná mistryně ČR.
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10 MS škol ve fotbalu
světový šampionát v Bělehradě

12 MS škol v basktebalu
světový šampionát v Heraklionu

14 Sportovní liga ve florbalu
republikové finále v Otrokovicích

16 Sportovní liga v házené
republikové finále ve Velké Bystřici

18 Jarní finálové soutěže
osm různých sportů a disciplín

20 Shromáždění delegátů
volební setkání AŠSK v Praze

22 Školní ceny fair play
vyhlášení za rok 2018

Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR

FOTO NA OBÁLCE
MARTIN SIDORJÁK

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
MOMENTY ŠKOLNÍHO SPORTU HLEDÁČKEM FOTOGRAFŮ
FLORBAL
Florbalové umění.

15. – 16. 4. 2019 Jindřichův Hradec, Finále Sportovní ligy SŠ
▲

▲

21. – 22. 3. 2019 Otrokovice, Finále Sportovní ligy ZŠ

BASKETBAL

HÁZENÁ

24. – 25. 4. 2019 Karlovy Vary, Finále Sportovní ligy ZŠ

16. – 17. 4. 2019 Ivančice, Finále Sportovní ligy SŠ (dívky)
▼ Hrdé vítězství.

▲ Basketbalové nasazení.

16. – 17. 4. 2019 Velká Bystřice, Finále Sportovní ligy ZŠ

SILOVÝ ČTYŘBOJ
4. – 5. 4. 2019 Karviná, Finále poháru AŠSK

▲ Měřené očekávání.
4 2/2019

▼ Brankářská snaha.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
5.–6. 4. 2019 Praha, Sportovní gymnastika
▲

Ladný přeskok.

ŠPLH
21. – 22. 3. 2019 Holešov, Finále poháru AŠSK
▼ Pohled vzhůru.

PŘEHAZOVANÁ
27. – 28. 3. 2019 Liberec, Finále Sportovní ligy ZŠ junior
▼ Opravdová radost.

VOLEJBAL
▲

2. – 3. 4. 2019 Jindřichův Hradec, Finále Sportovní ligy SŠ
Neprůstřelné.

www.ašsk.cz
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NEJRYCHLEJŠÍ ČEŠKA,
TO ZNÍ HUSTĚ!
Když jela Barbora Seemanová na svou první olympiádu, oslavila šestnácté
narozeniny. V brazilském Riu byla sice nejmladší členkou české výpravy,
ovšem na svém kontě měla české rekordy.
eď, o tři roky později, odmaturovala
a chystá se na své druhé olympijské
hry. V Tokiu 2020 by měla v bazénu
patřit mezi největší české naděje na
úspěch.

T

A umíte všechny?
Ano, to je základ každého plavce. Občas na
doplňkových závodech si přihlásím motýly,
polohovky. Nemůžu plavat pořád to samé.
Ale třeba prsa mi nejdou.

Zvolila jste si plavání sama, nebo vás rodiče hodili do bazénu?
Táta plaval, máma dělala profesionální sport
– házenou a děda hrál fotbal. Rodiče se mě
snažili naučit všechny sporty, abych si mohla
vybrat, jaký mě bude nejvíc bavit.

Teď už máte svoji dráhu, ale jaké to je,
když se musíte v bazénu tlačit?
Bylo to náročné. Když se na to dívám
zpětně, tak vůbec nechápu, jak jsme to
mohli zvládat. Třeba teď, když je nás tam
hodně, jsme na dráze tři. A už je to hektické.
No, a nás chodilo třeba osm. Trénink není
plnohodnotný, když jedete za někým, tak
vám vlastně rozráží vodu a není to taková
dřina. Teď mám neskutečný podmínky
a každý trénink je fakt odmakanej. I mě to
víc baví.

A co to plavání?
Můj brácha plaval, já chodila na jeho tréninky a fandit. Jednou jsem řekla, že bych
to taky chtěla zkusit. Řekli mi, že si můžu
příští hodinu zaplavat, abych si to zkusila.
To bylo v Motorletu, kde trénoval i táta.
Přeskočila jsem i přípravku, jak jsem měla
trénink z domova, tak říkali, že mi to jde.
Od té doby plavu. Sice jsem byla od táty
směrovaná do bazénu, měla jsem vzor
v bratrovi, ale plavání jsem si vybrala
sama.
Nechtěla jste, coby dívka, chodit třeba
do baletu?
Já tancovala, souběžně s plaváním jsem dělala rock and roll. Jeden den jsem šla na trénink plavání, druhý den na tancování.
Takhle to fungovalo dva tři roky. Jenže
potom jsem neměla čas chodit na soutěže
rock and rollu, protože jsem nemohla vynechat soustředění plavání. Řekli mi, že když
nebudu jezdit na ta vystoupení, tak mě vyhodí. Takže jsem odešla. Musím říct, že mě
to ani nebavilo, jelikož když jsme tancovali
v páru, tak mi vadilo, že jeden nese vinu za
druhého. Já si za chyby raději nesu odpovědnost sama.
Plavání je velká dřina, ode zdi ke zdi.
Jak to vydržíte?
Člověk si v tom musí něco najít. Když se nemusím soustředit na techniku, tak si zpívám.
Před maturitou jsem si opakovala školu. Ale
plavání není nuda. Hodně lidí si myslí, že dvě
hodiny plaveme to samé, ale máme různé
techniky, střídáme způsoby.
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Plavání jsem si
vybrala sama.

Nevadí vám chlór, že jste rozmočená?
Je pravda, že plavci mají takový svůj parfém.
Pořád jsme trochu načichlí bazénem, takže
mám hodně velkou spotřebu parfémů.
Zvykla jsem si. (smích)

V čem vidíte krásu plavání?
Asi v tom, že to nedokáže dělat každý. Říká
se, že plaveme tam a zpátky do zblbnutí.
Tohle si může vybrat jen někdo, kdo to má
opravdu rád. Líbí se mi, že to dělají lidé, kteří
o tom přemýšlí. A ne každý, jako třeba fotbal.
Existuje něco jako rychlý bazén? U rychlobruslení či cyklistiky to je…
Až takhle to nemáme, ale i tak si říkáme, že
máme rychlé a pomalé bazény. Třeba v Plzni
na Slovanech se všem plavě hrozně dobře,
tam padají české rekordy. Když se někoho
zeptáte, tak řekne, že v Plzni je rychlý bazén.
Ale tou vodou to nebude… Jako by byl kratší.
Alespoň opticky.
Prošla jste si mononukleózou, neříkala
jste si, že to je konec?
Říkala. Když mi mamka volala výsledky krve
a pověděla, že mám znovu mononukleózu.
To byl pro mě moment, kdy jsem si říkala:
Tak to je v háji, konec. Myslela jsem si, že tu
nemoc mohu mít jen jednou. Zase tři měsíce
bez sportu. Na konzultaci s doktorem jsme
si ujasnili, že jsem to asi nedoléčila. Naštěstí
jsem jen měsíc nic nedělala, a pak chodila jednou týdně do vody. Ale když mi to zavolali,
tak jsem si říkala, že už to nebudu zkoušet

dál. Byl to hrozně velký záběr na psychiku
a první tréninky hodně bolely. Na závodech
to naštěstí nebylo tak znát.
Dostala jste se z toho, na OH mládeže
jste vyhrála hned dvě zlaté…
Tahle juniorská olympiáda se mi naštěstí
opravdu povedla. Psychicky mě to nakoplo.
Když jsem viděla, že i přes to, že jsem skoro
půl sezony netrénovala a byla psychicky
hodně zlomená, tak pokud budu makat, dokážu cokoliv, mi hodně pomohlo. To jsem si
řekla, že nic není nemožné. Mysleli jsme si,
že tam ani neodletím.
Jaká je taktika na rozplavby finále? Dá
se vůbec taktizovat, šetřit síly?
Na českých závodech je trend, že se rozplavby plavou pomalu. Aspoň ta česká
špička. Odpoledne se plave rychleji, člověk
není rozespalý jako po ránu. Také jsem na to
přistoupila. Když jsem pak přijela na první
závody s dospělou reprezentací, tak mě to
vyučilo. Tam musíte ráno plavat naplno,
abyste se někam vůbec dostali. Poslední dva
roky se snažíme s trenérkou i na českých závodech plavat ráno na hranici osobního rekordu. Aby si tělo zvyklo, že i ráno musí
podat výkon.

o dva měsíce dýl, než sezona obvykle je.
Jestli pojedu do Tokia, bude to o něčem
jiném – půjde o můj jediný vrchol v roce
2020.
Pamatujete si vůbec na svůj první školní
den? Těšila jste se do školy?
Vůbec si to nepamatuju, ale určitě jsem se těšila na nové kamarády. Nikdo ze školky se
mnou nešel. Ale měla jsem tam staršího bráchu, takže kdyby se něco dělo, byl tam. To mě
uklidňovalo. Oproti střední to bylo kafíčko.
Měla jste už na základce úlevy kvůli plavání?
Odpoledky jsem měla maximálně do čtyř
a tréninky později než teď. Tehdy jsem v pět
začínala, teď končím. Do tréninků mi škola
nezasahovala, žádné úlevy jsem neměla. I mi
prominuli nějaké testy, nemusela jsem si je
hned doplňovat. Ale potkala jsem i učitelky,
které mi to daly trochu sežrat. Když jsem poprvé měla mononukleózu a přišla po měsíci
do školy, paní učitelka na fyziku přede mě

>>>

Vaše osobní jsou i rekordy českými.
Zdály se vám hodně vzdálené?
Vůbec mě nenapadlo, že na tyhle časy dosáhnu. Pořád jsem si říkala, že to moje plavání je průměrné. Dobře, možná jsem na tom
byla o něco lépe než moji vrstevníci, ale dospělé rekordy? Wow, moc mi to nedocházelo.
Rodiče mi řekli: Ty jsi nejrychlejší Češka na
kraula! A já: No, vlastně jo! To už zní trošku
hustě.
Když se řekne olympiáda v Riu, na co si
vzpomenete?
Na radost a zklamání. Nejdřív převládala radost, že jsem se tam dostala. A potom velké
zklamání. Asi ani ne z toho výkonu, byl třetí
nejlepší, co jsem zaplavala. V času to nebyl
propadák, ale takticky jsem to nezvládla.
Všichni mi říkali, ať tam jedu a užívám si to.
Že jsem nejmladší a jedu sbírat zkušenosti.
Jenže já byla tak vynervovaná, nevěděla
jsem, co čekat. Vůbec mi nedošlo, že závodím
a půlku závodu jako bych plavala čtyřnásobnou trať a až poslední padesátku jsem si uvědomila, že jde o všechno, a že bych měla začít
makat. Hodně takticky nezvládnutý. Asi
jsem nemohla z mé hlavy čekat nic jinýho.
Stoupla jsem si na blok a viděla tu ohromnou
tribunu, dolehlo to na mě, byla jsem vyjukaná.
Takže za rok v Tokiu to bude lepší?
Musím se tam dostat. (smích) Rozhodně
k tomu budu mít jiný postoj. Je fakt, že v Riu
jsem měla po sezoně, za sebou dvě maxima
a byla hodně unavená. Musela jsem vydržet

BARBORA SEEMANOVÁ
Narozena: 1. dubna 2000 v Praze
Výška/váha: 175 cm/60 kg
Sport: plavání, volný způsob
Klub: SK Motorlet Praha
Největší úspěchy: zlato z ME juniorů 2017
(50 m v. z.), stříbro z ME juniorů 2017 (100 m v. z.)
a 2019 (100 i 200 m v. z.), bronz z ME juniorů
2017 (200 m v. z.), účast na LOH 2016
v Riu de Janeiro, 2x zlato a 1x bronz na
LOH mládeže 2018 v Buenos Aires,
mnohonásobná mistryně ČR.
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HVĚZDA
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Jsem zdravě nervózní, ale neklepou se mi
kolena.

položila tři testy, že na to mám hodinu. To
byla moje první čtyřka na základní škole, tu
jsem obrečela.

Nebála jste se jako malá skákat z bloků,
nebo jste od mala vodní tvor?
Začínala jsem v devíti letech, ale před tím
jsem chodila do plavecké školy. Nejdřív mě
učili skákat po nohou, pak kufr, dobře jsem
se otrkala. Ale bojím se jít do rybníka.

Co vás ve škole nebavilo, v čem jste plavala?
Asi zrovna fyzika, ke které jsem si paradoxně
na střední našla cestu. A chemie. Věděla
jsem, že se tímto směrem nikdy nechci
vydat, ty předměty mě nezajímají. Neměla
jsem chtíč se je naučit. A dějepis mi nešel.

Prosím?
Dodneška nesnáším vodu, kde nevidím na
dno. Když plavci řeknou, jdeme do rybníka,
tak se ošívám. A jsem vysazená proti rybám,
vadí mi, jak jsou rychlý, slizký. Vadí mi, když
se o mě něco otře, mám v hlavě, že mě to
chce kousnout. (smích)

Jaká jste vůbec studentka?
Průměrná, ale hodně pilná. Hodně chybím,
ale všechno si chci doplnit, dopsat. Škola mi
není jedno, v životě ji beru na prvním místě,
až pak je plavání. Nikdy bych nesnesla mít na
vysvědčení čtyřky, to ne. To mi svědomí nedovolí.
Blíží se matura, máte strach?
Učím se, abych ji dala (pozn. rozhovor vznikl
před druhou částí květnových maturit). Na
září už mám jiné plány. (smích)
Co po matuře, zbude energie na VŠ,
nebo se vše vrhne na plavání – trénink
v USA, v Austrálii, jako třeba Bára Závadová?
Po maturitě budu chodit rok na školu kvůli
angličtině, čtyři hodiny pětkrát týdně. Chtěla
bych to zakončit certifikátem. A po olympijském cyklu bych ráda studovala v Americe.
Mám něco vyhlédnutého, několik škol mi nabídlo plné stipendium.
Jak vás berou spolužáci a kantoři na Českoslovanské obchodní akademii Dr.
Edvarda Beneše, kde studujete obor
ekonomické lyceum?
Ze třídy lidi vědí, že plavu. I od učitelů padají
občas narážky. Oni mi vycházejí vstříc, když
nestíhám psát test v termínu, tak si mohu
vybrat jiný. Netlačí na mě ve smyslu: No, Seemanová, ty to zase neumíš. Spíš mi říkají,
kdybych potřebovala pomoct, tak kdykoliv
mohu přijít. Není to rozhodně tak, že by mi
dávali úlevy, spíš na mě šlapou, abych se
všechno doučila. Za což jsem ráda, nadržování bych nechtěla. Spolužáci jsou super,
když potřebuju poslat zápisky, vysvětlit nějakou látku, vždycky pomůžou.
Jaký byl maturitní ples, až do rána?
Nebyl. Mám hodnou trenérku, domluvily
jsme se na dni volna po maturiťáku. Užila
jsem si ho s rodinou, zatancovala si s dědou,
tátou. Sranda s lidma ze školy, do poslední
minuty jsme si mysleli, že předtančení nepředvedeme, nakonec to šlo lehce. A najednou konec plesu! Co? Na tohle jsme cvičili
třičtvrtě roku, aby byl za pět minut konec?
Z afterparty jsem odcházela někdy v půl
čtvrté. A byla jsem v hodně přijatelném
stavu. Připila jsem si s rodinou, měla tam
hodně plaveckých kamarádů.
8
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Bára s medailemi z LOH mládeže 2018
Toužila jste být profesionální plavkyní?
Nikdy jsem si neřekla, že budu hodně trénovat a stanu se profesionálním sportovcem.
Myslela jsem si, že budu průměr, něco vystuduju a tím se budu živit. Hodně jsem chtěla
být policistkou na koni.
Kdy nastal zlom ve vaší plavecké kariéře, kdy jste si řekla, že to má smysl?
Asi 2015, když jsem byla na první velké akci
v Baku. Evropské hry. První závody, kde byl
obrovský bazén, velká konkurence. Podařilo
se mi trošku vyrovnat lepším plavcům.
I když jsem byla nejlíp čtvrtá, byl to úspěch.
Říkala jsem si, že budu účastnice, jenže
z účastnice jsem se přesunula mezi finalistky. To jsem si řekla, že kdybych ještě víc
zamakala, tak bych mohla jezdit na podobné
akce. To byl zlom.
Býváte nervózní před vstupem do bazénu, před skokem do vody?
Bývala jsem hodně, tak v patnácti. Teď
nejdu na start se strachem, že něco pokazím. Spíš se naštvu: Do háje, vždyť jsem na
to trénovala a mám na to, zaplavat to dobře!

Díky plavání poznáváte svět, baví vás
cestování?
Strašně moc! Po skončení kariéry, až začnu
pracovat a vydělám si peníze, bych chtěla cestovat do zemí, kde jsem byla. Sice létáme na
různá místa, jenže známe jen cestu z hotelu
do bazénu. Během jednoho volného dne nic
nestihnete. Třeba do Singapuru se chci vrátit, to je nádherné město. To je další plus,
proč mě plavání baví.
Váš tým? Nejdůležitější lidé kolem vás?
Vedle skvělé trenérky Petry Škábové je to rodina. Vždycky to tak je, moji nejbližší mi
hodně pomáhají, podporují mě. Máma se
mnou čtyřikrát týdně vstávala v pět na raňáky, vozila mě na Strahov 15 minut autem,
autobusem by to bylo o půl hodiny delší.
A jde si zaplavat, i když rozhodně nechce, my
jsme s mamkou spáči. Bez finanční podpory
rodičů a prarodičů bych nemohla plavat.
Takže udělat řidičák, osmnáct vám je,
a maminka může spát.
Já už mám řidičák a díky Českému olympijskému výboru mi Toyota půjčila auto.
Mamka si oddychne. Ale budu vstávat nahlas, určitě ji vzbudím. Mám problémy se
vstáváním, zaklapnu budík a spím. I když jdu
do školy, musím si pojistit, že mě vzbudí. D
TEXT JAN UHLÍK FOTO ČOV

FOTBAL

CESTA DO SRBSKA
Na mistrovství světa škol do Bělehradu odjížděli
s oslavným chórem „Road To Serbia“. Z Balkánského
poloostrova se chlapci z pražského Gymnázia Nad
Štolou navrátili s historicky nejlepším úspěchem
– 5. místem. Dívčí družstvo ze SOŠ a Gymnázia Staré
Město oslavovalo jen o jednu příčku „horší“ výsledek.
ba české týmy vstoupily do rozběhnutého fotbalového šampionátu
snově a v úvodním zápasu porazily
své soupeře. Děvčata nepustila chorvatské rivalky přes půlící čáru a zvítězila vysoko 14:0. Na český chlapecký výběr narazilo
o hodinu později mužstvo z Maďarska. Po
herně velmi dobrém výkonu si pražští zástupci připsali první vítězství v turnaji výsledkem 3:0.

O

Schalke 04. Hvězdný soupeř si vypracoval několik stoprocentních šancí až v závěru utkání,
českého brankáře však nedokázal prostřelit.
Po velmi cenném skalpu tak zněl další chorál
„Road to Serbia“ aneb „Cesta do Srbska“.
Opačný vývoj zápasu se odehrával na hřišti,
kde bojovaly Češky proti brazilskému družstvu. V druhé polovině zápasu se jim i po několika slibných šancích nepodařilo vyrovnat
a Brazilky v jednom z protiútoků definitivně
navýšily rozdíl ve skóre na dvě branky.

DRUHÝ HRACÍ DEN
Po úvodních oslavách čekaly na obě česká
družstva další prověrky. V dopoledním zápase
se chlapci postavili výběru z Řecka. Ani přes
několik vyložených příležitostí se však nedokázali proti Jihoevropanům prosadit a odešli
poražení. Jejich dobrý herní výkon byl však
příslibem do odpoledního utkání se silným
družstvem Německa, který tvořili borci hostující v klubech zvučných jmen, jakými jsou
Bayern Mnichov, Borussia Dortmund či
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vyrovnat, čeští borci důsledně bránili a čekali
na protiútok. Po jedné ze standardních situací
si vstřelili protihráči vlastní branku, a tím dali
pražskému mužstvu zelenou k postupu do
další fáze turnaje. Také Češky vlétly do zápasu
proti Italkám s obrovskou chutí a hned v první
minutě skórovaly. Když za další čtyři minuty
přidaly druhou branku, soupeřky zlomily.
Utkání jednoznačně ovládly a Jihoevropanky
vyprovodily ze hřiště debaklem 11:0.

RAKOUSKÉ ČTVRTFINÁLE
POSTUP MEZI NEJLEPŠÍCH OSM
Třetí hrací den vlétly české výběry do bojů
o postup mezi nejlepších osm týmů. Na rozdíl
od čínského soupeře se pražským chlapcům
podařilo klidnit emoce. Po vítězství 1:0 bylo
jasné, že stačí gymnazistům ze Štoly z posledního utkání s Turky jediný bod. V první polovině zápasu se pražskému mužstvu podařilo
proměnit penaltu a dostat se tak do vedení 1:0.
A druhý poločas? To byla bitva! Turci se snažili

Ve čtvrtfinále narazila obě česká družstva na
silného soupeře - Rakousko. Jako první nastoupila do rozhodujícího utkání o postup
mezi čtyři nejlepší školní týmy světa děvčata.
O vítězi rozhodovaly až nájezdy, které v rámci
šampionátu nahrazují penalty. Štěstí stálo na
straně soupeřek, jež poměrem 4:2 nakonec
postoupily dále.
Ještě napínavější utkání sehráli čeští
chlapci. V posledním rohu základní hrací doby

si dobrým výběrem místa našel míč jeden
z lídrů výběru Adam Gabriel a nekompromisní hlavičkou vyrovnal. Následovala obrovská euforie. V tu chvíli každý věřil, že Rakušanům vrátí vypadnutí děvčat z turnaje. Utkání
tedy dospělo do samostatných nájezdů. Ačkoliv všichni zúčastnění udělali pro vítězství maximum, z postupu se nakonec stejně jako
u děvčat, radovali Rakušané.

BOJE O PÁTÉ MÍSTO
Po čtvrtfinálovém zklamání se českým děvčatům podařilo skolit soupeřky z Tchaj-wanu.
Dominovali také jejich reprezentační kolegové, kteří zvítězili nad katarskými fotbalisty.
Před oběma českými celky tak stála poslední
výzva – zápasy o konečné páté místo. V chladném počasí se reprezentantky ze Zlínského
kraje rozjížděly pomalu a Tchajwanky v pruhovaných dresech na ně vlítly jako vosy. Poločas skončil 0:2. Moravanky měly v druhé části
hrací doby několik šancí, ale ke gólu to nakonec bohužel nevedlo. Konečné šesté místo
v kategorii dívek pro ně přesto bylo velkým
úspěchem.
Reprezentační kolegové se ve stejnou dobu
setkali s mužstvem Řecka, kterému měli co
vracet. Vždyť modrobílí je jako jediní porazili
ve skupině. Po jednom z nejlepších výkonů
v turnaji Pražáci zvítězili výsledkem 2:0 po
brankách Adama Gabriela a Viktora Freisingera. A oslavovali konečné páté místo – historicky nejlepší výsledek na školních fotbalových mistrovstvích světa.
D
TEXT JAN PLICHTA, KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO JAN PLICHTA
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BASKETBAL

BITVY V HERAKLIONU
Mistrovství světa škol ISF v basketbalu se uskutečnilo
od 12. do 20. dubna v řeckém Heraklionu. Z českých týmů
se dařilo více chlapeckému, který skončil v TOP 10.

chlapeckých týmů se do Řecka
probojovali reprezentanti Gymnázia Písek pod vedením Jana Čecha
a Radka Šlechty. Jakub Petrák
s Jiřím Mezerou ze SOŠ pro administrativu EU na šampionát přiletěli s týmem
dívek.
Na rozjezd se první hrací den písečtí basketbalisté utkali s jedním z největších favoritů – Francií. O hlavu větší soupeři
díky sérii smečů rychle vedli 14:2. Čeští
hráči však dokázali prolomit respekt
k soupeři, který je zprvu brzdil, a cestu za
výhrou Francouzům znepříjemnili. Namísto drtivé porážky tak naši hráči odešli
ze zápasu se sebevědomým výsledkem
56:73.
Nelehký soupeř čekal také na pražské studentky, které v prvním utkání narazily na
Maďarky. Soupeřky spoléhaly především na
jednu pivotku, přes kterou proměnily vět-

Z
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šinu svých šancí. Utkání skončilo vysokým
rozdílem 27:69 ve prospěch Maďarek.

ESTONSKÉ BITVY
Druhý den započal pro české barvy vítězně.
V utkání proti Estonsku ukázali naši reprezentanti velkou převahu, když drželi hru
kompletně ve své režii. Estonsko převálcovali výsledkem 97:37 a s větším klidem tak
nastupovali do dalšího zápasu proti favorizovanému týmu domácích. Řekové však dominovali a potěšili publikum výhrou 51:71.
Na Jihočechy tak po základní skupině čekaly další boje o 1.–16. místo.
Výběr Estonska čekal také na pražské reprezentantky. Pobaltské hráčky však nedaly Češkám mnoho šancí skórovat a nekompromisně zvítězily 13:84. Další zápas
proti Belgii již tak jednoznačný nebyl.
V poločase český tým vedl 24:36, závěr se

však příliš nezdařil a Belgičanky ovládly
utkání 52:37. Pro naše dívky znamenaly
tři prohry poslední příčku v základní skupině, což znamenalo vstup do bojů o 17. až
26. místo.

BOJE O UMÍSTĚNÍ
Další den se české basketbalistky vrhly na
tým z Libanonu. Od samého začátku byly
sebevědomější. V průběhu zápasu však přišlo první zranění, navíc byla Nikola Dvořáková jako jedna z tahounek družstva limitována bolestí kolene. Libanonky vycítily
příležitost a zápas obrátily ve svůj prospěch.
Chlapcům se v postupových bojích postavil do cesty jeden z nejtěžších možných
soupeřů – sebevědomý výběr Belgie. Prohra 90:48 znamenala pro reprezentanty
Písku vstup do zápasu proti Chorvatům.

VEČER NÁRODŮ A ZÁVĚREČNÉ ZÁPASY
V rámci odpočinkového dne byla na programu prohlídka nedalekého paláce Knossos. Odpoledne následoval „Večer národů“,
na kterém jednotlivé země představily
svoji kulturu, tradiční produkty a delikatesy. Během tohoto festivalu vystoupili
všechny týmy na pódiu, kde bavily publikum národními tanci a písněmi. Velký
úspěch sklidil Nový Zéland se svým bojovným tancem haka. Česká výprava vkráčela
na pódium za doprovodu písně Letkiss, zatancovala mazurku a na závěr polku do
rytmu písně Vysoký jalovec (viz foto nahoře).
Další den oba české týmy čekalo utkání
proti Chorvatsku. Středoškolačky nastoupily do zápasu od začátku s obrovským nasazením a poprvé si na své konto připsaly
výhru, když převálcovaly své soupeřky velkým rozdílem 20:71. České hráčky jasně
dominovaly ve všech směrech a vysloužily
si tak celkové 25. místo.
Chlapci sváděli s Chorvatskem dlouho
vyrovnaný zápas, v koncovce však ukázali
větší touhu po vítězství a nepříjemného
soupeře porazili 65:54. Tím si zajistili postup do bojů o 9.–12. místo, v rámci kterých na ně čekal výběr Dánska. Proti severskému týmu měli písečtí hoši výrazně
navrch. Výhra o dvacet bodů umožnila
Čechům nastoupit do odvety proti Francii, se kterou se setkali již v základní skupině.
Finálový den basketbalového mistrovství
světa škol začal pro české hráče poměrně
divoce. Těsně před začátkem zápasu opustili tým čtyři klíčoví hráči, kteří se přesunuli za klubovými povinnostmi do francouzského Lyonu. Na zbytek týmu tak
čekal nelehký úkol – v oslabení se znovu
postavit smečařům z Francie.
Písečtí mohli jenom překvapit, a to se
jim i podařilo. První body patřily právě jim,
a tak si český tým mohl chvíli vychutnávat
pocit vedení. Ten se jim dařilo udržet do
poloviny první čtvrtiny. Po zbytek utkání
už byla jasná převaha na straně soupeře.
Přesto se písečtí středoškoláci radovali
z vynikajícího umístění v nejlepší desítce
školních týmů světa.
D
TEXT ANDREA LORENCOVÁ, KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO ANDREA LORENCOVÁ
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FLORBAL

NADVLÁDA
BROĎANŮ TRVÁ!
Potvrdili, že ve své věkové kategorii patří k nejlepším týmům. A dokázali,
že předcházejících pět triumfů nebylo náhodných. Uherskobrodští žáci ze
ZŠ Pod Vinohrady ani v Otrokovicích nenašli přemožitele a pošesté za
sebou ovládli republikové finále Sportovní ligy ve florbalu. Sérii výher tak
natáhli na neuvěřitelných pětašedesát zápasů.

věřenci trenérů Zdeňka Moštěka
a Romana Daňka ve finále dvoudenního klání deklasovali Benešov
12:2 a opět po roce získali broušený
pohár MŠMT. „Na předcházejících akcích
jsme si na sebe upletli bič. Věděli jsme, že
když jsme tuto soutěž předtím pětkrát za
sebou vyhráli, že nemůžeme v Otrokovicích
pomýšlet na nic jiného než na vítězství. Respektujeme všechny soupeře, ale potvrdili
jsme naši výkonnost a zaslouženě zvítězili,“
prohlásil trenér a ředitel ZŠ Pod Vinohrady
Zdeněk Moštěk.
Mladíci ze Slovácka neprohráli ve florbalové Sportovní lize škol od 20. března
2015. Tehdy ale působili ještě v mladší kategorii. Mezi staršími žáky zůstávají neporažení. „Kluci jsou dostatečně zkušení a se-
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hraní. Mají charakter, společně tvoří dobrý
kolektiv. I v těžkých situacích, kdy prohrávají a nedaří se jim, jsou schopni kousnout
se a otočit zápas,“ přidává Moštěk.

PRAŽANKY SE DOČKALY
Mezi děvčaty se radovaly pražské žákyně ZŠ
Campanus, které se konečně dočkaly vytouženého triumfu. Ve finále totiž otočily duel
s mladoboleslavskými obhájkyněmi loňského
titulu a zvítězily 4:1. „Pocity jsou skvělé, samozřejmě se radujeme. Toto je generace,
která se pětkrát kvalifikovala na republikové
finále, ale uspěly jsme až teď,“ prohlásil učitel
a trenér ZŠ Campanus Josef Tůma. Děvčata
z hlavního města tak po čtvrtém, třetím
a druhém místě vystoupala až na vrchol. „Je
to taková třešnička na dortu. Holky budou
odcházet na střední školy, takže se jim to povedlo zakončit podle představ.“
D
TEXT LIBOR KOPL, KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO AŠSK

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

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod
ZŠ Dukelská, Benešov
ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod
ZŠ Husova, Podbořany
Sportovní Gymnázium Kladno
ZŠ Mánesova, Otrokovice

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Campanus Praha
6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav
ZŠ Otická, Opava
ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou
ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou
ZŠ Mánesova, Otrokovice
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HÁZENÁ

POHÁRY PUTOVALY
NA ZLÍNSKO
Broušený pohár Sportovní ligy škol putuje do Zlínského kraje. Dvoudenní
házenkářský svátek ve Velké Bystřici totiž ovládli chlapci ze ZŠ Zubří
a dívky ze 17. zlínské ZŠ Křiby.
PÁNI KLUCI
Před rokem je porazil frýdecko-místecký
tým v závěrečných penaltách. Tentokrát
si házenkáři ze ZŠ Zubří vítězství ve
Sportovní lize škol nenechali vzít a suverénně přehráli lovosické hráče ze ZŠ Antonína Baráka. „Výsledek vypadá jednoduše, ale zas tak snadné to nebylo.
Promítla se ale síla naší lavičky,“ vysvětloval po závěrečném vítězství Matěj Šustáček pro Denik.cz.
16
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Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17. ZŠ Zlín, Křiby
ZŠ Hluboká, Ústí nad Labem
ZŠ a MŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
ZŠ a MŠ Velká Polom
ZŠ Starý Jičín
ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

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

ZŠ Zubří
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice
ZŠ a MŠ Nové Veselí
ZŠ Železnická, Jičín
11. ZŠ Plzeň, Baarova
ZŠ a MŠ Masarykova, Velká Bystřice

Chlapečtí reprezentanti ze Zubří dominovali už v základní skupině, kterou
suverénně ovládli. V semifinále jednoznačně přehráli Jičín a i ve finále potvrdili svou suverenitu, když nedali
šanci školákům z Lovosic (28:11). Ke
zlatým medailím a broušenému poháru,
který přebírali z rukou házenkářské
hvězdy Lucie Fabíkové, je v závěru turnaje hnali vlastní diváci. Základní škola
Zubří totiž pro své reprezentanty vyslala autobus plný fanoušků. „Hodně
jim děkujeme, že nás přišli podpořit,“
vzkázala týmová opora Tomáš Randýsek.
Naopak zklamání převládalo po prohraném finále v týmu lovosických školáků.
„Chtěli jsme být déle vyrovnaným soupeřem, nepovedlo se to a dopadlo to debaklem. Klukům bych ale chtěl poděkovat,
protože druhé místo je úspěch,“ řekl Vác-

lav Klimt, extraligový házenkář a trenér
severočeských žáků.

MEZI NÁMI DĚVČATY
Také v kategorii dívek kraloval tým ze Zlínského kraje. Modře oděné reprezentantky
ze 17. ZŠ Křiby obhájily loňské prvenství,
které vybojovaly proti ZŠ Masarykova
Velká nad Veličkou. V letošním finále přehrály tým z Ústí nad Labem 26:16 a radovaly se z dalšího mistrovského titulu. „Klobouk dolů před děvčaty, ale doufám, že mi
nezpychnou, protože nás čeká Prague
Handball Cup,“ hodnotil s úsměvem trenér
jihomoravského celku Milan Buday.
D

TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO VÁCLAV POKORNÝ/AŠSK
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SOUTĚŽE

JARNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVÁNÍ
NAPŘÍČ REPUBLIKOU
Malý výběr z mnoha akcí, které se pod křídly Asociace školních
sportovních klubů konaly v minulých týdnech a měsících
po celém Česku.

BASKETBAL
Zatímco v lednu se v karlovarské Hale míčových sportů konalo republikové finále pro
studentky a studenty středních škol, koncem
dubna se do basketbalových soubojů pustili
žáci a žákyně základních škol. V lázeňském
městě se nejvíce dařilo dívkám z pražského
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Gymnázia prof. Jana Patočky, které zvítězily
ve finálovém utkání nad příbramskou ZŠ Březové Hory rozdílem jediné úspěšné tříbodové
střely. V kategorii chlapců budou na kolonádu
rádi vzpomínat písečtí reprezentanti ze ZŠ
a MŠ J. K. Tyla, kteří v závěrečném utkání porazili výběr ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady.

FLORBAL
Na Den učitelů se do Mladé Boleslavi sjeli
florbalisté základních škol. V městě, které
holduje tomuto sportu, svedli v rámci Poháru AŠSK velmi vyrovnané zápasy. Například semifinále chlapců mezi libereckou ZŠ
U Školy a ZŠ Znojmo rozhodl gól pouhou

vteřinu před vypršením základní hrací
doby. Vítězství v kategorii dívek slavila ZŠ
1. máje Hranice. Mezi chlapci nakonec kralovali zmínění liberečtí zástupci.
V Jindřichově Hradci si florbalové bitvy
užili také středoškoláci. Na republikovém
finále Sportovní ligy škol dominovaly reprezentantky olomouckého Gymnázia Čajkovského, mezi chlapci slavili titul studenti
z pražské Obchodní akademie Kubelíkova.

AŠSK do Karviné. Dívky soutěžily v disciplínách hod plným míčem z místa, šplh na
tyči, trojskok snožmo z místa a sedy-lehy
s oporou nohou. Chlapci vyzkoušeli svou
zdatnost v disciplínách shyby na doskočné
hrazdě, tlaky s činkou v lehu, trojskok
snožmo z místa a svisy vznesmo. S náskokem 54,5 bodů zvítězil chlapecký tým
z VOŠ a SPŠ Šumperk, kategorii dívek
ovládla BPA Brno.

HÁZENÁ

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Duben byl také měsícem házenkářských
bitev. Odstartovalo je chlapecké finále Sportovní ligy SŠ v Lovosicích. V semifinálových
utkáních dominovala družstva SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm a Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Ve finálovém klání
bylo nakonec úspěšnější rožnovské družstvo, které vrátilo soupeři loňskou porážku.
Dívčí zápasy se pak o necelé dva týdny
později přesunuly do jihomoravských Ivančic. Z titulu se na domácí půdě radovaly
hráčky z Gymnázia Jana Blahoslava, když
o tři body zdolaly své soupeřky z hlučínského Gymnázia Josefa Kainara.

Do pražských Hradčan se sjelo 21 družstev,
která přijela bojovat o medaile ve sportovní
gymnastice. Všichni účastníci předvedli povedené výkony na přeskoku, hrazdě
a prostných. Děvčata ze středních škol přidala sestavy na kladině a chlapci se prezentovali na kruzích. První místo si vybojovaly
gymnastky z jabloneckého Gymnázia
Dr. Randy (kat. IV) a Slezského gymnázia
Opava (kat. V). Mezi zástupci opačného pohlaví dominovali reprezentanti opavské ZŠ
Englišova (kat. IV) a Gymnázia Příbram
(kat. V).

ŠPLH
SILOVÝ ČTYŘBOJ
Největší siláci středních škol se v prvním
dubnovém týdnu sjeli na finále Poháru

www.assk.cz

Na konci března šplhali v Holešově o titul
chlapci a dívky ze středních škol ve Finále
Poháru AŠSK. Celkem 35 dívek se utkalo ve

šplhu na tyči s přírazem, 32 chlapců pak
změřilo své síly ve šplhu na laně bez přírazu. Během pěti pokusů rozdělených do
dvou dnů byly k vidění výborné výkony
v obou kategoriích. Prvenství obhájilo chlapecké družstvo domácího Holešova, mezi
dívkami zvítězilo družstvo z Kroměříže.

PŘEHAZOVANÁ
Historicky první republikové finále v přehazované proběhlo v Liberci. Do dějiště
akce v ZŠ Dobiášova se sjelo 16 nejlepších
týmů z celé republiky, aby se utkaly o titul
šampiona Sportovní ligy ZŠ Junior v přehazované. Broušený pohár nakonec pozvedli žáci pražské ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků Jeremenkova poté, co ve vyrovnaném zápase porazili hráče znojemské ZŠ
a MŠ Prokopa Diviše.

VOLEJBAL
Kromě florbalového turnaje hostil na jaře
Jindřichův Hradec ještě jednu významnou
akci – volejbalové finále Sportovní ligy
škol. Mezi dívkami opět dominovaly olomoucké studentky z Gymnázia Čajkovského, chlapeckou kategorii ovládli reprezentanti z příbramského Gymnázia Pod
Svatou Horou.
D
TEXT a FOTO AŠSK
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SHROMÁŽDĚNÍ

NOVÁ PREZIDENTKA
NAŠÍ ASOCIACE
Asociace školních sportovních klubů ČR má svou prezidentku.
Stala se jí Svatava Ságnerová, která byla do nové funkce zvolena
na dubnovém Shromáždění delegátů. Během jednání byla rovněž
zvolena nová Revizní komise.
ovou prezidentkou AŠSK je
Mgr. Svatava Ságnerová. Do
funkce byla zvolena na Shromáždění delegátů, které se konalo 11. dubna 2019 v Praze. Celkem pro
Svatavu Ságnerovou hlasovalo 57 delegátů. Druhý kandidát, bývalý viceprezident Mgr. Luboš Straka, jenž je současným předsedou Krajské rady Vysočina
AŠSK ČR, získal 21 hlasů. Funkce prezi-
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dentky asociace se Svatava Ságnerová
ujme 1. června 2019.
„Ráda bych všem delegátům upřímně
poděkovala za důvěru, která mi byla vyjádřena prostřednictvím voleb; zároveň
novou funkci vnímám jako obrovský závazek a jsem připravena pro rozvoj školního
sportu v České republice spolupracovat se
všemi, kteří chtějí tuto oblast rozvíjet a posunout vpřed, “ řekla Svatava Ságnerová.

V asociaci působí Svatava Ságnerová
od roku 1994. Momentálně vykonává
funkci viceprezidentky a také předsedkyně Krajské rady AŠSK Zlínského
kraje. Společně s dalšími členy Asociace
se jí mj. v minulém roce podařilo
úspěšně nastartovat projekt „Sportuj ve
škole“, díky kterému cvičí děti ve školních družinách napříč celou Českou republikou.

„Své dlouholeté působení v základních
článcích AŠSK, v profesním životě i v základní a dnes ve střední škole v roli tělocvikáře vnímám jako obrovskou devízu a zkušenost. Osobní znalost prostředí, v němž
asociace působí, považuji za mimořádně
silný nástroj pro jednání s partnery, institucemi a MŠMT,“ dodala Svatava Ságnerová.

VOLBA REVIZNÍ KOMISE
Na Shromáždění delegátů byla také zvolena nová Revizní komise. Předsedkyní tohoto významného kontrolního orgánu
AŠSK se stala Ing. Martina Odstrčilíková;
dalšími členkami RK byly zvoleny Helena
Česáková a Danuše Mýlková. Všechny tři
nové členky komise mají dlouholetou praktickou zkušenost z ekonomické a účetní
oblasti jak z pozice profesní, tak z pozice
revizorek a hospodářek krajských či okresních rad AŠSK.

SCHVÁLENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ
V rámci jednání SD, které proběhlo v pražském hotelu Krystal, zároveň odsouhlasili
delegáti důležité dokumenty AŠSK: byla
schválena Výroční zpráva za rok 2018, nový
Organizační řád a Stanovy spolku. Všechny
tři dokumenty naleznete na webových stránkách AŠSK – www.assk.cz. Dlouhá diskuse
byla vedena v rámci schválení výše členského
příspěvku pro příští rok: delegáti pro rok
2019 odsouhlasili členský příspěvek ve výši
20 Kč za každého člena AŠSK.
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ, SVATAVA SÁGNEROVÁ

Svatava Ságnerová při svém projevu k delegátům

FOTO JAN FIŠER, hotel Krystal Praha
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OCENĚNÍ

12

ŠKOLNÍCH
SPORTOVNÍCH
HRDINŮ

Český klub fair play ocenil osm školáků za
mimořádné jednání, jež prokázali na sportovištích
i mimo ně.

znání získaly například středoškolačky za první pomoc soupeřce při republikovém finále
v přespolním běhu – Běháme
s BK Tour. Cenu za celoživotní přínos obdrželi z rukou ministra školství Roberta
Plagy také čtyři pedagogové, kteří své studenty vedli k pohybovým aktivitám i čestnému jednání a organizovali školní sportovní soutěže.
Celkem po třiadvacáté byly uděleny
školní ceny fair play. Za záchranu lidského života ji obdržel Jan Kříž z Gymnázia Židlochovice, který při cestě do školy
pomohl muži s epileptickým záchvatem.
Druhým oceněným se stal Ondřej Zlý ze

U
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Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy ve FrýdkuMístku. Ten na sociální síti zachytil velmi
závažně znějící zprávu svého spolužáka,
jenž se chystal k odchodu ze světa. Ihned
kontaktoval jeho rodinné příslušníky
a složky záchranného systému. Díky
tomu se podařilo zabránit tragédii.

Fr. Palackého z Vlašského Meziříčí, Petra
Nohejlová z Gymnázia Cheb, Natálie Máchalová a Adéla Průchová ze SPŠ strojní
a stavební Tábor – se u ní zastavila a poskytla jí účinnou pomoc. Všechny čtyři zachránkyně převzaly ocenění za čestné
sportovní jednání.

CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS
HRDINSKÝ PŘESPOLÁK
Výjimečný čin fair play přinesla také říjnová soutěž v přespolním běhu v Hradci
Králové. V rámci atletického zápolení totiž
na trati omdlela jedna z běžkyň. Hned čtyři
děvčata – Barbora Petřeková z Gymnázia

Uznání se dočkali také čtyři pedagogové za
celoživotní přínos, kteří své studenty vedli
k pohybovým aktivitám i čestnému jednání a organizovali školní sportovní soutěže. Za jejich aktivitu jim osobně děkoval
ministr školství Robert Plaga.

Mimořádné činy
českých školáků
a pedagogů ve zkratce
ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA
Jan Kříž, Gymnázium Židlochovice
Při cestě do školy si Jan všiml na zemi ležícího muže, který prodělával epileptický
záchvat. Přivolal záchranku, před jejím
příjezdem muže položil do stabilizované
polohy, přikryl ho a komunikoval s ním,
aby získal potřebné informace pro záchranáře.

Ondřej Zlý

Adam Pelán

Ondřej Zlý, SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek
Na sociální síti Ondřej zachytil velmi závažně znějící zprávu svého spolužáka, který
se chystal k odchodu ze světa. Ihned kontaktoval jeho rodinné příslušníky a složky
záchranného systému. Díky tomu se podařilo zabránit tragédii.

ČESTNÉ SPORTOVNÍ JEDNÁNÍ
Adam Pelán, Gymnázium Mariánské Lázně

Ministr školství Robert Plaga, za ním Katarína Železná z AŠSK

Při soutěžním běhu v terénu se jedné ze závodnic udělalo nevolno. Adam, který běžel
v následujícím závodu na medailové pozici,
u dívky zastavil, počkal, až se její stav
zlepší, a poté ji doprovodil do cíle k ošetření.

Barbora Petřeková, Petra Nohejlová,
Natálie Máchalová a Adéla Průchová
Na republikovém finále v přespolním běhu
v Hradci Králové pomohla čtveřice děvčat
z různých středních škol atletce, která na
trati omdlela.

UŠLECHTILÝ MRAVNÍ ČIN
Sabina Fürstová, OA Ostrava-Poruba
Cestou ze školy Sabina zpozorovala
chlapce, který v tramvajovém kolejišti zakopl a způsobil si krvácivé zranění na
hlavě. Poskytla mu základní ošetření, přivolala sanitku a telefonicky poté informovala jeho matku, aby věděla, co se
stalo a do které nemocnice jejího syna odvezli.

CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS
Petr Seidl, SŠSaS Teplice
Po celý profesní život se Petr Seidl snažil
vnést do výchovy a vzdělávání i další přidanou hodnotu. Na podporu sportovních
aktivit založil školní klub, který dodnes
vede. Jeho péče o žáky přinesla škole
mnoho úspěchů v krajských i republikových přeborech.

Antonín Panenka z ČKFP, za ním předseda ČOV
Jiří Kejval

Přítomným zahrál houslista Jaroslav Svěcený

Peter Bazger, ZŠ Olomouc

těže, pro své svěřence neváhal obětovat
volný čas a energii. Celý život jedná ve
smyslu fair play, upřímně a čestně, vždy
dokáže povzbudit a podat pomocnou ruku.

Z bývalého československého rekordmana
v plavání se stal respektovaný učitel, který
dětem vštěpuje nejen znalosti a dovednosti, ale především morální zásady a pravidla slušného chování. V roce 1992 se
Peter Bazger stal ředitelem olomoucké základní školy, která se pod jeho vedením
stala vyhledávanou sportovní školou.

Milan Roček, středisko volného času
K-klub Jičín
Celý svůj profesní život věnuje Milan
Roček práci s dětmi a jeho přístup k nim je
ukázkový. Pracoval jako vedoucí dětských
táborů, organizoval okresní sportovní sou-

Karel Sláma, ZŠ Aš
Nadšený sportovec Karel Sláma už ke
sportu přivedl několik generací dětí. Je
patronem Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, pořádá školní přebory, vede
turistický kroužek. Kromě pohybového
rozvoje se s ním žáci učí pravidlům čestné
hry, pěstují zdravé sebevědomí a chuť vítězit.
D
TEXT ČOV, KATARÍNA ŽELEZNÁ FOTO ČOV

2/2019 23

