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Z hráče patronem

JAN BOŘIL
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4 Letem školním sportovním světem

Milé čtenářky, milí čtenáři,

momenty hledáčkem fotografů

vypukly letní prázdniny a je na
čase se společně ohlédnout za
posledními okamžiky sportovních soutěží tohoto školního
roku. Květen i červen byly měsíci
nabitými pohybem a zábavou –
hrálo se o mistrovské tituly ve
florbalu, fotbalu, volejbalu i vybíjené. Bojovalo se také v atletice
a plavání. Školní sportovci se
navíc před létem roztančili
v rámci republikového finále
„O nejlepší pohybovou skladbu“.
Výjimečné úspěchy se však neodehrávaly pouze na místních
stadionech a hřištích. Čeští studenti totiž nechyběli ani na mezinárodních akcích – na mistrovství světa škol v plavání a v atletice.
To první se konalo v Riu de Janeiru, kde ústečtí plavci Vojtěch Janeček a Pavel Ouředník vybojovali kov nejcennější. Druhý šampionát se uskutečnil ve Splitu: i v chorvatském přímořském městě
se českým barvám dařilo, zásluhu na tom měly především brněnská výškařka Michaela Horvátová a pardubická sprinterka Amálie
Nováková, které ve svých disciplínách vybojovaly druhá místa.
Všechny školní sportovní akce už tradičně charakterizovala přátelská atmosféra. Často se k ní přidala i výjimečná fanouškovská
podpora. Na Svátek fotbalu v Olomouci například ředitel Hynek
Pálka ze šumperské ZŠ Sluneční vypravil hned dva autobusy plné
žáků, kteří své školní reprezentanty pomohli podporou provést
až k mistrovskému titulu. O zlatém hattricku, který zajistil olomouckému družstvu zlaté medaile, se dočtete více v reportáži
o McDonald’s Cupu.
Ráda bych poděkovala vám všem – ředitelům, tělocvikářům,
učitelům, vychovatelům a organizátorům, kteří jste se zasadili
o to, aby se děti bavily sportem. Děkuji vám za každou volnou
chvíli, kterou věnujete práci s dětmi a organizaci školních sportovních i nesportovních aktivit. Vaše nadšení a energie jsou pro
Asociaci školních sportovních klubů velmi příkladné a inspirativní.
Přeji vám příjemné čtení a krásné letní dny!

6 Hvězda Jan Bořil
rozhovor o sportu a o životě
HVĚZDA

JAKO KLUK CHTĚL
JEN HRÁT FOTBAL

Jak ses posunoval?
ZHořátve jsem šel do Sadské apak už do Boleslavi. Dojížděl jsem autobusem každý den
pětatřicet kilometrů. Vstával jsem v pět
ráno, abych se dostal do Nymburka.
Neničilo tě to?
Dojíždění mně nevadilo. Já si i teď rád
sednu do auta a jedu. Vadila mi jen
zima a noc. Probouzel jsem se do tmy
a musel jsem vyrazit. To bylo blbý. Když
jsem se pak učil ve Škodovce, vstával jsem
na praxi v půl čtvrté. V létě mi to nevadilo,
ale v zimě to bylo depresivní.

Stal se patronem 22. ročníku fotbalového McDonald's Cupu. A uznejme,
že málokdo je k tomu povolanější. Jan Bořil, obránce pražské Slavie
i české reprezentace, totiž jako kluk uznávaný turnaj pořádaný AŠSK
vyhrál. „Mekáč jsme milovali,” vzpomíná.

Odkdy jsi chodil na sportovní školu?
Od deseti let, od páté třídy, na 7. základní
školu v Mladé Boleslavi. Dnes už jsou
fotbalisti na Pastelce. Byli
jsme samí kluci, fotbalisti.

ozhodně to muselo být nadupané
mužstvo. Vždyť dnes, když se hraje
velké derby Slavia – Sparta, na sebe
na jedné straně hřiště narážejí Jan
Bořil v sešívaném triku s Ondřejem Zahustelem v rudém dresu. Spolužáci, kteří v roce
2002 ovládli v barvách 7. ZŠ Mladá Boleslav
školský McDonald’s Cup.
„Když mě pořadatelé oslovili, ani nevěděli,
že jsem Mekáč vyhrál. Řekl jsem jim to
a hned nabídku vzal. Říkali, že mě berou
okamžitě. Byli rádi, že mají někoho, kdo vyhrál turnaj v jeho začátcích,” usmívá se Jan
Bořil.
Od triumfu na školním turnaji však bylo
do velkého fotbalu, k mistrovským titulům,
které už se Slavií získal, pořádně daleko.

R

Nebyla to divočina?
(směje se) Klasika. Rvali jsme se, dělali kraviny.
Ale zase jste měli nadupaný tým pro
McDonald’s Cup, že?
Jo, jo, ročník 90, 91 byl v Boleslavi velmi silný.
My s Ondrou Zahustelem jsme to jediní dotáhli do ligy. Spolu jsme hráli i v áčku v Mladé
Boleslavi. Další kluci ale pořád hrají nižší soutěže. Sleduju je. Mekáč jsem hrál dvakrát. Jednou to byl neúspěch, to jsme nepostoupili, podruhé už to bylo lepší. Měli jsme dobrou partu
a celý 5. ročník jsme vyhráli, ještě mám doma
medaili. Bylo to v Plzni na starém stadionu.
Dřív, než ho zrekonstruovali.
Byl to pro vás velký úspěch?
Těšili jsme se. Turnaje jsme hrozně milovali.
Mekáč jsem měl radši než mistráky. Hraje se
tam vyřazovací fáze, na to jsem se vždycky
těšil. A hlavně když jsme nemuseli být ve
škole. (směje se) Když jsme přijeli do Plzně na
celostátní finále, tak jsme byli pěkně vyjevení.
Ale užili jsme si to se vším všudy. Byly tam
skákací hrady, vyhráli jsme. Paráda.
Pamatuješ si ceny, které jste dostali?
Jen pohár a medaile. To je trochu škoda.
(směje se) Teď už je to o dost vymakanější.
Kluci jezdí na zájezdy do Londýna, Dortmundu, na Juventus, teď pojedou do
Milána. Je to o něčem jiném. Moc jim
to přeju.
Pomohl ti McDonald’s Cup do
budoucna?
Určitě. Každý turnaj se počítá,
hlavně ty vyhrané. Tehdy jsem
byl ještě útočník a střílel jsem
hodně gólů. Teď už je moc nedávám. (směje se) Ale tehdy
jsem dostával sošky za nejlepšího střelce, za nejlepšího
hráče. To mě posouvalo
směrem kupředu, až jsem
to dotáhl takhle nahoru.

Kde jsi vlastně začal s fotbalem? Jsi přece
kluk z vesnice…
Jsem z Hořátve, z vesnice kousek od Nymburka. Jsme tři bráchové, sportovní rodina.
Takže tě rodiče vedli ke sportu?
Ano, ale nikdo mě nenutil. Od čtyř let jsem
dělal gymnastiku, bráchové hráli hokej, já
jsem ho taky zkusil. Ale nějak mě to přestalo
bavit. Pak mi kamarád Řekl, ať s ním jdu na
fotbal, a mě to hned chytlo.

„

Gymnastika je dobrá průprava, že?
Výborný základ. Byl jsem nejrychlejší, nau
il se salta. Bavilo mě šplhat, výšky mi nevadily.
Vlastně nic mně nedělalo problém. Ale v šesti
jsme se přestěhovali a už jsem hrál fotbal.
Hned jsi myslel na dres reprezentace?
Neměl jsem to takhle dané. Spíš jsem si Říkal,
že chci za každou cenu hrát fotbal. Ale mohlo
se stát cokoli. Já jsem jen trénoval a hrál
a všechno ostatní šlo mimo mě.
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JAN BOŘIL
Narozen: 11. ledna 1991 v Nymburce
Výška/váha: 175 cm/75 kg
Sport: fotbal, krajní obránce
Profesionální kluby: FK Mladá Boleslav
(2009-2010), FK Viktoria Žižkov (2010-2011 –
hostování), FK Mladá Boleslav (2011-2015),
SK Slavia Praha (2016 – doposud)
Česká reprezentace: U 16 (5 zápasů/ 0
gólů), U 17 (14/2), U 18 (11/2), A-tým (9/0)
Největší úspěchy: mistr ligy 2017, 2019,
vítěz Českého poháru 2018, 2019 – vše se
Slavií
Zajímavosti: číslo dresu 18, vítěz
žákovského McDonald’s Cupu 2002

Mě fotbal
vždycky hrozně
bavil.
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10 MS škol v atletice
světový šampionát ve Splitu

12 Pohár Josefa Masopusta
fotbalové finále v Praze

14 McDonald’s Cup
Svátek fotbalu v Olomouci

16 Pohár rozhlasu v atletice
republikové finále v Plzni

18 Rozhovor AŠSK
Vlastimil Ogrodník

20 Ostatní soutěže
další republiková finále

Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR

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.

www.assk.cz
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
MOMENTY ŠKOLNÍHO SPORTU HLEDÁČKEM FOTOGRAFŮ
FOTBAL

ATLETIKA

29.–30. 5. 2019 Praha, finále Sportovní ligy SŠ

13.–19. 5. 2019 Split, MS škol

▼ Brankářská radost

▼ Vlajkové oslavy

PLAVÁNÍ
18.–23. 5. 2019 Rio de Janeiro, MS škol
▲

Světový start

MINIFOTBAL
4.–5. 6. 2019 Olomouc, finále McDonald’s Cupu

23.–24. 5. 2019 Spořice, finále Sportovní ligy ZŠ

▲ Začátek

▲ Týmovost
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VYBÍJENÁ
11.–12. 6. 2019 Pecka, finále Sportovní ligy ZŠ Junior

MINIFLORBAL

Čekání ▲

17. 5. 2019, Plzeň
Úprk ▲

VOLEJBAL

ATLETIKA

30.–31. 5. 2019 Žďár nad Sázavou, finále Sportovní ligy ZŠ

11. 6. 2019 Plzeň, finále Poháru rozhlasu Sportovní ligy ZŠ

▲ Na druhé straně

O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU
SKLADBU

Přistání ▲

19. 6. 2019 Turnov, finále Atletického 3boje Sportovní ligy ZŠ
Junior

30. 5. 2019 Opava, finále Poháru AŠSK
▼ Balanc

Úsilí ▲

www.ašsk.cz
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JAKO KLUK CHTĚL
JEN HRÁT FOTBAL
Stal se patronem 22. ročníku fotbalového McDonald's Cupu. A uznejme,
že málokdo je k tomu povolanější. Jan Bořil, obránce pražské Slavie
i české reprezentace, totiž jako kluk uznávaný turnaj pořádaný AŠSK
vyhrál. „Mekáč jsme milovali,“ vzpomíná.
ozhodně to muselo být nadupané
mužstvo. Vždyť dnes, když se hraje
velké derby Slavia – Sparta, na sebe
na jedné straně hřiště narážejí Jan
Bořil v sešívaném triku s Ondřejem Zahustelem v rudém dresu. Spolužáci, kteří v roce
2002 ovládli v barvách 7. ZŠ Mladá Boleslav
školský McDonald’s Cup.
„Když mě pořadatelé oslovili, ani nevěděli,
že jsem Mekáč vyhrál. Řekl jsem jim to
a hned nabídku vzal. Říkali, že mě berou
okamžitě. Byli rádi, že mají někoho, kdo vyhrál turnaj v jeho začátcích,” usmívá se Jan
Bořil.
Od triumfu na školním turnaji však bylo
do velkého fotbalu, k mistrovským titulům,
které už se Slavií získal, pořádně daleko.

R

Kde jsi vlastně začal s fotbalem? Jsi přece
kluk z vesnice…
Jsem z Hořátve, z vesnice kousek od Nymburka. Jsme tři bráchové, sportovní rodina.
Takže tě rodiče vedli ke sportu?
Ano, ale nikdo mě nenutil. Od čtyř let jsem
dělal gymnastiku, bráchové hráli hokej, já
jsem ho taky zkusil. Ale nějak mě to přestalo
bavit. Pak mi kamarád řekl, ať s ním jdu na
fotbal, a mě to hned chytlo.

„

Gymnastika je dobrá průprava, že?
Výborný základ. Byl jsem nejrychlejší, naučil
se salta. Bavilo mě šplhat, výšky mi nevadily.
Vlastně nic mně nedělalo problém. Ale v šesti
jsme se přestěhovali a už jsem hrál fotbal.
Hned jsi myslel na dres reprezentace?
Neměl jsem to takhle dané. Spíš jsem si říkal,
že chci za každou cenu hrát fotbal. Ale mohlo
se stát cokoli. Já jsem jen trénoval a hrál
a všechno ostatní šlo mimo mě.
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Mě fotbal
vždycky hrozně
bavil.

Jak ses posunoval?
ZHořátve jsem šel do Sadské apak už do Boleslavi. Dojížděl jsem autobusem každý den
pětatřicet kilometrů. Vstával jsem v pět
ráno, abych se dostal do Nymburka.
Neničilo tě to?
Dojíždění mně nevadilo. Já si i teď rád
sednu do auta a jedu. Vadila mi jen
zima a noc. Probouzel jsem se do tmy
a musel jsem vyrazit. To bylo blbý. Když
jsem se pak učil ve Škodovce, vstával jsem
na praxi v půl čtvrté. V létě mi to nevadilo,
ale v zimě to bylo depresivní.
Odkdy jsi chodil na sportovní školu?
Od deseti let, od páté třídy, na 7. základní
školu v Mladé Boleslavi. Dnes už jsou
fotbalisti na Pastelce. Byli
jsme samí kluci, fotbalisti.

Nebyla to divočina?
(směje se) Klasika. Rvali jsme se, dělali kraviny.
Ale zase jste měli nadupaný tým pro
McDonald’s Cup, že?
Jo, jo, ročník 90, 91 byl v Boleslavi velmi silný.
My s Ondrou Zahustelem jsme to jediní dotáhli do ligy. Spolu jsme hráli i v áčku v Mladé
Boleslavi. Další kluci ale pořád hrají nižší soutěže. Sleduju je. Mekáč jsem hrál dvakrát. Jednou to byl neúspěch, to jsme nepostoupili, podruhé už to bylo lepší. Měli jsme dobrou partu
a celý 5. ročník jsme vyhráli, ještě mám doma
medaili. Bylo to v Plzni na starém stadionu.
Dřív, než ho zrekonstruovali.
Byl to pro vás velký úspěch?
Těšili jsme se. Turnaje jsme hrozně milovali.
Mekáč jsem měl radši než mistráky. Hraje se
tam vyřazovací fáze, na to jsem se vždycky
těšil. A hlavně když jsme nemuseli být ve
škole. (směje se) Když jsme přijeli do Plzně na
celostátní finále, tak jsme byli pěkně vyjevení.
Ale užili jsme si to se vším všudy. Byly tam
skákací hrady, vyhráli jsme. Paráda.
Pamatuješ si ceny, které jste dostali?
Jen pohár a medaile. To je trochu škoda.
(směje se) Teď už je to o dost vymakanější.
Kluci jezdí na zájezdy do Londýna, Dortmundu, na Juventus, teď pojedou do
Milána. Je to o něčem jiném. Moc jim
to přeju.
Pomohl ti McDonald’s Cup do
budoucna?
Určitě. Každý turnaj se počítá,
hlavně ty vyhrané. Tehdy jsem
byl ještě útočník a střílel jsem
hodně gólů. Teď už je moc nedávám. (směje se) Ale tehdy
jsem dostával sošky za nejlepšího střelce, za nejlepšího
hráče. To mě posouvalo
směrem kupředu, až jsem
to dotáhl takhle nahoru.

JAN BOŘIL
Narozen: 11. ledna 1991 v Nymburce
Výška/váha: 175 cm/75 kg
Sport: fotbal, krajní obránce
Profesionální kluby: FK Mladá Boleslav
(2009–2010), FK Viktoria Žižkov (2010–2011
hostování), FK Mladá Boleslav (2011–2015),
SK Slavia Praha (2016 – doposud)
Česká reprezentace: U 16 (5 zápasů/ 0
gólů), U 17 (14/2), U 18 (11/2), A-tým (9/0)
Největší úspěchy: mistr ligy 2017, 2019, vítěz
Českého poháru, vítěz Česko-Slovenského
Superpoháru 2019 – vše se Slavií
Zajímavosti: číslo dresu 18, vítěz
žákovského McDonald’s Cupu 2002
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Kdo se o vás staral?
Trenér Karel Beran. Náš pan učitel na tělocvik
nějak tehdy nemohl jet. Ale byla s námi i paní
zástupkyně ředitelky Jindřiška Nováková.
Nedávno jsem si s ní psal.
Vedla vás při zápasech?
Ne. (usmívá se) Byla tam přes organizační
věci. Jeli jsme autobusem, přestupovali
v Praze. Byl to mazec. Neměli jsme ani odvoz.
Jak fungovalo spojení školy a klubu?
Myslím, že výborně. Dvakrát týdně jsme měli
ranní tréninky, po škole další. Až potom jsem
jezdil domů. Klasický tělocvik jsme měli jen
občas, jinak jsme místo něj měli tréninky.
Sportovní škola je velká zátěž. Neměl jsi
chuť s tím někdy seknout?
Mě fotbal vždycky hrozně bavil. To je základ.
Zažil jsem spoustu kluků, kteří třeba hráli,
protože to chtěli rodiče. Pak je začal bavit víc
počítač, kamarádi, tak se na to vykašlali. Myslím, že to každý musí mít v sobě.

Tak tohle je pohár a medaile z Mekáče!

Zažil bídu Žižkova, přesto by neměnil
Dnes kope v pražské Slavii. V přebohatém
klubu. Má se dobře, velmi dobře. „Vážím si
toho,” netají Jan Bořil.
Není divu. Vždyť v kariéře zažil, jak by
zanotoval Jarek Nohavica, rok ďábla.
Jako mladík, který se nevešel do ligové
sestavy v Mladé Boleslavi, odešel na
hostování do Viktorie Žižkov. V tradičním
pražském klubu tedy nestrávil rok, vydržel
tam ještě a šest měsíců déle. Nikdy na toto
období nezapomene.
První důvod je nepříjemný. „Rok jsem
nedostal výplatu. Živila mě přítelkyně, dnes
už moje manželka,” prozrazuje. Viktoria
tehdy měla málem fatální finanční problémy.

Tým vedený Jindřichem Trpišovským,
dnešním koučem Slavie, trénoval například
v parku před stadionem. Na hřiště nemohl.
„Bylo to těžké, ale postoupili jsme do ligy,”
vzpomíná Honza.
A jsme u druhého důvodu, tentokrát
příjemného. Na Žižkově se z boleslavského
ofenzivního dravce stal krajní obránce.
Navíc poznal, že je schopen hrát v elitní
soutěži. „Udělali ze mě beka a od té doby to
jede,” je vděčný.
Poté už šlo vše, jak má. Návrat do Boleslavi,
přestup do Slavie, tituly, reprezentační áčko.
A taky patron McDonald’s Cupu, který stál na
začátku jeho kariéry.

Ani na střední škole nepřišlo špatné období? Kluky začnou bavit i jiné věci než
sport…
Nepřišlo. Táta kouří a mně to vždycky vadilo.
Nepil jsem, byl jsem zodpovědný. Některé kluky
to dostalo, spousta z nich to mohla přitom dotáhnout daleko. Semlely je holky a alkohol.
Jaký jsi byl student?
I já jsem byl na základce zlobivej a škola mi moc
nešla. Byl jsem vždycky na hraně. Základku
jsem kousal hodně, na střední už to bylo lepší.
Ale nebyl jsem zrovna pilný učeň.
Přesto jsi vše zvládl?
Na střední už to bylo jednoduché. Ve Škodovce měli všichni rádi fotbal, mistři na praxi
mi vždy vyšli vstříc. Klub mi napsal omluvenku a oni mě pustili.
Kdy tě napadlo, že by ses mohl fotbalem
živit?
V žácích a dorostu jsem kopal v útoku, dával
hodně gólů. Když jsem přišel v Boleslavi do
áčka, tak jsem ale nehrál. Pomohlo mi až hostování ve Viktorce Žižkov.
To ale přece nebyl žádný med…
Rok jsem nedostával výplatu.
Dnes jsi ve Slavii, v super bohatém klubu.
To je zase úplně jiný level, nebe a dudy. Je to
znát i na výsledcích.
Takže se dřina, dojíždění, vstávání vyplatily?
Ano, myslím, že to je vidět. (usmívá se)
D
TEXT JIŘÍ FEJGL/Hradecký deník

Školní tým, Honza Bořil je vpravo označen červenou šipkou
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FOTO McDonal’s Cup, slavia.cz/Martin Malý
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DVANÁCTÉ MÍSTO
A OSLAVNÁ MAKARENA
Chorvatský Split byl dějištěm vydařeného školního
mistrovství světa v atletice. Mezi účastníky z pěti kontinentů
nechyběla ani česká dívčí a chlapecká družstva.
dyž budou do osmičky, tak budu
hodně spokojený, hlásí před prvním dnem jasný cíl Lukáš Klíma,
trenér chlapeckého i dívčího
týmu z brněnského Gymnázia Ludvíka
Daňka. Atletickým reprezentantům z jihomoravského kraje se na školním
mistrovství světa ve Splitu v úvodu daří.
Ve výšce bere Michaela Horvátová celkově druhé místo výkonem 171 cm. Jen
o jednu příčku hůře finišuje její spolužák
David Ježek na 300 m překážek. Hned
dvě čtvrtá místa vynášejí časy Marie Kristýny Ptáčkové a Jakuba Stibala na 200
a 1500 m.

K
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Důležité body zajišťuje také Veronika
Válová pátou příčkou v oštěpu a Jiří Osolsobě v kouli, který vybojovává šestou pozici výkonem 16,48 m. „Škoda toho prvního pokusu, malinko jsem zaškobrtnul
zadní nohou a byl z toho přešlap. Mohlo
to být o metr dál,“ lituje český vrhač. Náladu si ale vzápětí zlepšuje novým osobním rekordem v dálkařském sektoru.
V závěru úvodního dne tak brněnský
chlapecký tým ve výběrové kategorii figuruje na třetím místě, jejich kolegyně drží
čtvrtou příčku. „Celá řada zemí ale ještě
nemá započítané výsledky,“ uklidňuje medailové ambice Lukáš Klíma. Má pravdu –

celkové umístění české reprezentace se po
soutěžní středě i kvůli specifickým pravidlům šampionátu nedá ani zdaleka předvídat.

OSTUDU TADY NEUDĚLÁME
„Ani my tady ostudu dneska neuděláme,“ usmívá se trenérka Erika Macková
v závěru prvního dne. Její dívky z Gymnázia Mozartova Pardubice obsazují mezi
školními týmy jedenáctou příčku. Velkou
zásluhu na tom má talentovaná Amálie Nováková. Ačkoliv se jí v dálce nedaří správně
načasovat odraz, v konkurenci 57 skokanek

je patnáctá příčka úspěchem. Ještě lépe se
v mezinárodní konkurenci daří její týmové
kolegyni Andree Matějkové. Na trati dlouhé
1500 m vybíhá časem 5:20.19 pro své družstvo osmé místo. „Ani my jsme zatím nic
výrazně nepokazili,“ hlásí v polovině dne
Jiří Navrátík, vedoucí chlapeckého výběru
z Gymnázia Třinec. Reprezentanti Moravskoslezského kraje zaujímají mezi školními
družstvy dočasnou 23. příčku.

DVANÁCTÉ A ČTRNÁCTÉ MÍSTO
„Dneska bude oproti včerejšku klid, to se
skoro budeme moct opalovat,“ žertuje trenér Klíma v narážce na výrazně méně nabitým program druhého dne. Česká delegace se usazuje u cíle stovky a netrpělivě
vyhlíží první dvě běžecké disciplíny –
krátké překážky a sprint na 100 m.
Právě na královské trati mají pardubické
dívky opravdový triumf, který jim může
pomoci se posunout v celkovém pořadí,

běžkyni Amálii Novákovou. „Tabulkově je
mezi školními týmy druhou nejlepší
sprinterkou celého šampionátu,“ avizuje
tělocvikářka Macková. Talentovaná atletka svou roli jedné z favoritek potvrzuje
a finišuje časem 12.47 s. V celkovém pořadí ji poráží pouze italská běžkyně.
„Holky, až se vrátí, tak ji pochvalte i za mě,
pěkně to běžela,“ prohodí trenér Navrátík
ke spolužačkám české sprinterky. Všechny
obratem přikyvují.
Po započtení výsledků dalších technických disciplín – trojskoku a skoku o tyči –
je jasné, že medailové ambice trenér Klíma
klidnil oprávněně. České týmy v celkovém
pořadí klesají. „Osmé místo z toho nebude. Nejlépe budou holky desáté, nejhůře dvanácté,“ propočítává kouč brněnského výběru. Závodní den se ubírá ke
konci a všechna čtyři česká družstva čeká
poslední zkouška – štafeta. Hlavně na
závěr nic nepokazit, neulít start, nevyšlápnout z dráhy a nezkazit předávku.

Přesně to by znamenalo výrazný propad
v celkovém pořadí.
Při předání kolíku padají Bělorusové
i Íránci. České týmy však zvládají poslední
disciplínu s přehledem. A z hlasatelské
věže se ozývají celkové výsledky – dívčí
výběr z Brna končí podle očekávání Lukáše Klímy na 12. místě, ten chlapecký se
umisťuje o dvě příčky za nimi, na čtrnáctém. V kategorii školních týmů obsazují
reprezentantky Pardubic 16. místo, studenti z Třince jsou pak na 20. pozici.
Všechna družstva z pěti světových kontinentů se sbíhají na travnatou plochu
a začínají spontánní oslavy vydařeného
šampionátu. Z reproduktorů se ozývá celosvětově známá píseň – tenhle tanec zná
snad každý, a tak si vedle sebe stoupají
Češka, Brazilec, Španěl, Íránec, Italka
i Francouz, a rozjíždí se společná makarena…
D
TEXT a FOTO KATARÍNA ŽELEZNÁ
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MÍSTO JEDNOHO
BRAL VÍTĚZ POHÁRY DVA
Středoškolský Pohár Josef Masopusta, který
dlouhých sedm let nesl jméno československé
fotbalové legendy, pro letošní školní rok ukotvil
v soutěžích Sportovní ligy škol. A tak se v projektu
bojovalo o trofeje dvě.
řijeli jsme si hezky zahrát!“ S těmito slovy přicházeli poslední
květnovou středu na pražskou
Julisku studenti SOŠ a SOU ve
Vyškově. Jeden z nich před vypuknutím
republikového finále středních škol ve
fotbalu ještě s potěšením dodal: „Poprvé
budeme hrát na hřišti, na kterém ještě
donedávna hrál prvoligový mančaft.“
Čímž reagoval na skutečnost, že domov-

P
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ská Dukla Praha pár dnů před tím sestoupila z nejvyšší soutěže do druhé
ligy.

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA
V bitvě o putovní Pohár Josefa Masopusta
a nově i křišťálový Pohár ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se utkalo šest
středních škol z pěti měst: Plzně, Prahy, Se-

dlčan, Vyškova a Zlína. Na hřišti bylo vidět
nadšení, bojovnost a vzájemný respekt. Za
bezproblémové organizace pražské krajské
rady AŠSK a SOŠ Jarov si všichni zúčastnění užívali přátelské sportovní atmosféry
a slunečného počasí.
Ve finálovém utkání se proti sobě postavila družstva Hotelové školy Plzeň s obhájci loňského prvenství Střední odborné
školy Praha Jarov. Pořadatelskému týmu

se podařilo výsledkem 2:1 loňské prvenství zopakovat.
Stejně jako v předcházejícím ročníku se
na vítězství výrazně podílel čerstvý maturant Michal Vrána, který navíc letos
pomáhal vedoucímu trenérovi Pavlovi
Loukotovi. Talentovaný fotbalista má
smlouvu s Bohemians Praha 1905 a v minulé sezóně hostoval v druholigové Viktorii Žižkov. Pro Michala bylo republikové finále cennou zkušeností, jelikož by
se po skončení fotbalové kariéry rád
vydal na dráhu profesionálního trenéra. Ale do té doby je ještě daleko, jistě
ho čeká dlouhá a úspěšná kariéra profesionálního hráče.

NEJ HRÁČI
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Robin Křepela ze zlínské SPŠ polytechnické – Centra odborné přípravy, nejlepším
hráčem se stal Tomáš Kuchař z pražské
Střední odborné školy Jarov a nejvíc gólů
nastřílel Adam Vrba z Hotelové školy
Plzeň.
Na závěr republikového finále poděkovala ředitelka soutěže Ivana Černohorská, předsedkyně KR AŠSK Praha všem
hráčům, učitelům i trenérům, a také
všechny vyzvala k účasti v dalším ročníku
této populární středoškolské fotbalové
soutěže.
D

TEXT STANISLAVA DUFKOVÁ
FOTO DAVID INNEMAN

KONEČNÉ POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOŠ Jarov, Praha
HŠ Plzeň
SPŠP-COP Zlín
Gym. a SOŠ ekonomická Sedlčany
Gymnázium Přípotoční, Praha
SOŠ a SOU Vyškov
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OBLÍBENÝ MEKÁČ
UZAVŘEL SVÁTEK FOTBALU
Letošní už 22. ročník McDonald’s Cupu je u konce.
Největší žákovský fotbalový turnaj v Česku vyvrcholil
na Andrově stadionu v Olomouci, na jehož trávníku
se odehrál skutečný finálový Svátek fotbalu.
ředstavily se velmi kvalitní školní
týmy, které se během dvoudenního
finálového turnaje odevzdaly ze
všech sil, aby dosáhly až na vysněné
zlaté medaile. Ty si nakonec navlékli na krk
mladí fotbalisté ze šumperské ZŠ Sluneční,
a mohou si tak vedle poháru užít ještě jednu
pohádkovou cenu: zájezd do Itálie na zápas
AC Milán na slavném San Siru!

P

BOJE VE SKUPINÁCH
Dva dny parádních fotbalových radovánek,
spousty krásných akcí i gólů, fanoušci v ochozech a atmosféra nabitá emocemi. To bylo republikové finále McDonald’s Cupu, které do
Olomouce přivedlo nejlepší týmy ze základních škol ze všech krajů naší země. V úterý se
hrály zápasy v základních skupinách – a už
tehdy se na fotbalové schopnosti více než
stovky kluků i dvou odvážných dívek dalo
koukat dlouhé hodiny.

14
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Nejvíc se první hrací den dařilo malým fotbalistům ze čtyř základních škol: bez jediné
bodové ztráty postoupily do čtvrtfinále ZŠ
Marjánka z Prahy, opavská ZŠ Kylešovice, ZŠ
Sluneční ze Šumperka a pořádající ZŠ Heyrovského. Všechny týmy navíc ve skupinách
soupeřům takříkajíc "naložily" a očekávalo se,
že se jim stejně povede ve vyřazovací části.

padě, tuhle akci podpoříme,“ vysvětlil Hynek
Pálka, který sice neudělil celé škole ředitelské
volno, ale nařídil ukončit vyučování
včas. „Všichni měli za úkol skončit dřív a sledovat ve dvě hodiny televizi. Dopadlo to výborně, jsme nadšení.“

DOVEZENÝ KOTEL

Šumperská základní škola přesto neměla na
turnaji největší podporu – na tribunách totiž
pochopitelně vládli fanoušci domácí ZŠ Heyrovského z Olomouce. Přišli žáci, rodiče i kluboví spoluhráči a dohromady vytvořili exkluzivní atmosféru. V ochozech zněly pokřiky,
a dokonce i týmové hymny.
Proto se očekávala skutečně bouřlivá podpora z obou stran, když se školy z olomouckého kraje střetly v semifinálovém derby. Zatímco tribuny se otřásaly v základech, na
hřišti se začalo opatrněji. Gólové hody z předchozích zápasů se neopakovaly, bylo vidět, že

I proto se ředitel šumperské ZŠ Sluneční
Hynek Pálka chopil situace a rozhodl se pro
své svěřence vytvořit ten pravý fanouškovský
kotel, který každý úspěšný tým potřebuje.
Vypravil proto do nedaleké Olomouce hned
dva autobusy plné školáků, no a ti už klukům
byli skutečným, nikoliv dvanáctým, ale
sedmým hráčem v poli, protože se hrálo v šestičlenném rozestavení 5+1.
„Po vítězství v krajském kole jsem jasně
řekl, jedeme sem autobusem, v každém pří-

DOMÁCÍ KRAJSKÉ DERBY

jde o hodně. ZŠ Sluneční ze Šumperka nakonec vyhrála 2:0 a postoupila do finále proti
pražské ZŠ Marjánka. Ta v souběžně hraném
duelu přestřílela opavskou ZŠ Kylešovice 3:2.

EXHIBICE HVĚZD
Veselí i smutní odcházeli kluci na oběd a Andrův stadion se mezitím připravil na exhibiční zápas osobností proti týmu McDonald’s. Na hřišti pobíhaly takové hvězdy jako
David Rozehnal, Jaromír Blažek, Marek
Bakoš, nebo Petr Švancara. Roman Hubník
pak na postranní čáře působil v roli kouče,
který posílal na hřiště i svého syna.
Ratolesti měli po svém boku i David Rozehnal a Pavel Horváth, který se klasicky
chopil role hlavního baviče. Ragbyovým

kouskem třeba zaujal i zástupce umělecké
sféry Petra Kolečka, známého scénáristy populárního filmového a televizního Okresního přeboru, nebo nedávno hodně sledovaného Mostu. „Pavel by tam mohl určitě hrát,
má podobné názory jako některé z mých postav,“ smál se, a radost mu nezkazil ani výsledek – tým McDonald’s posílený třeba
o stopera prvoligové Sigmy Olomouc Víta
Beneše totiž vyhrál 9:7.

FINÁLE O VŠECHNO
Pak vše na moment utichlo. Ticho před bouří.
Zatímco se ale obloha nad Androvým stadionem roztrhala, republikové finále zahřmělo
naplno. Na hřiště totiž před druhou hodinou
– a pod dohledem televizních kamer ČT sport
– nastoupili natěšení finalisti. Dosud neporažené celky ze ZŠ Marjánka a ZŠ Sluneční měly
před sebou souboj o všechno.
Už před "zlatým" zápasem se pozornost
upínala na šumperského Daniela Smékala,
který dvěma góly rozhodl semifinále a celkem
nasázel v pěti zápasech 19 branek. Byl proto
jasně největší hvězdou své školy, která po-

stoupila do republikového finále úplně poprvé v historii.
Jeho instinktu zabijáka podlehla i obrana
Marjánky a už po pěti minutách to bylo 2:0.
Na střelecké listině přitom svítilo jediné
jméno. Pražský tým sice ještě do poločasu dokázal vyrovnat, ale po změně stran se Smékal
zase chopil míče. Prošel přes půlku hřiště, jednomu ze soupeřů nasadil housle a fantastickou akci zakončil rozhodujícím gólem.
„Byl jsem strašně nervózní, ale nakonec to
vyšlo, dal jsem hattrick a díky tomu jsme vyhráli a pojedeme do Itálie na AC Milán," řekl
strůjce vítězství 3:2 hned po zápase. „Nevím,
jak to mám říct, je to hrozně výborný, že jsme
se tam dostali,“ dodal šťastný Daniel.
D
TEXT a FOTO mcdonaldscup.cz

KONEČNÉ POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZŠ Sluneční, Šumperk
ZŠ Marjánka, Praha
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ Kylešovice, Opava
ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem
ZŠ Dolní Břežany
25. ZŠ Plzeň
ZŠ Komenského II, Zlín
ZŠ Měšťanská, Brno
ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou
ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
ZŠ Boženy Němcové, Dačice
ZŠ Na Výslunní, Brandýs nad Labem
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Dubina, Pardubice
ZŠ Husova, Jičín

3/2019 15

AT L E T I K A

PESTRÝ VÝBĚR VÍTĚZŮ
NA POHÁRU ROZHLASU
Na plzeňském atletickém stadionu proběhlo
celorepublikové finále jednapadesátého ročníku
Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou, který je
určen pro žáky druhého stupně základních škol.

loňském finále jasně dominovala ZŠ Jeseniova Praha, která
triumfovala hned ve třech ze
čtyř kategorií. Letošní výčet vítězů byl o poznání pestřejší. V každé kategorii se ze zisku poháru radovala jiná
škola.

V
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STARŠÍ KLUCI
Mezi staršími žáky zvítězila přesvědčivě ZŠ
Englišova z Opavy, jejíž reprezentanti posbírali celkem 7348 bodů. Výrazně jí k tomu
dopomohl Richard Šenk, jenž vyhrál výšku
výkonem 184 centimetrů a k tomu byl
ještě třetí na šedesátce. Další oporou byl

Pavel Halátek, který zvítězil v dálkařském
sektoru výkonem 650 centimetrů a byl
druhý na šedesátce. Stříbrnou příčku vybojovali atleti ze ZŠ Slovácká v Břeclavi. Jejich bodový součet činil 6870. Na bronzový
stupínek vystoupali zástupci ZŠ Jeseniova
Praha za 6529 bodů.

Výklus s patronem soutěže oštěpařem pražské Dukly
a české reprezentace Jakubem Vadlejchem

STARŠÍ DÍVKY
V kategorii starších žákyň získaly primát
atletky ze ZŠ Porubské, které získaly 7741
bodů. Na konto své školy připsala výrazný
bodový zisk Klára Toová, když vyhrála
výšku za výkon 165 centimetrů a byla
druhá na šedesátce. Další individuální prvenství pro základku z Poruby získala
v dálce Valentýna Homolková (560). Další
medailové pozice obsadily stříbrné reprezentantky ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti (7417 b.) a bronzové atletky ze ZŠ
Benešovo náměstí (7034 b.).

MLADŠÍ KLUCI
Soutěž mladších žáků opanovali závodníci ze ZŠ Mladá Boleslav se ziskem 5521
bodů. Mladoboleslavské podržel hlavně
David Kožíšek, který zazářil ve výškařském sektoru, kde se přenesl přes 182
centimetrů a k tomu dosprintoval druhý
na šedesátce. Pouze o osmnáct bodů
méně posbírali atleti ze ZS Porubské
(5503 b.). Z bronzu se mohla radovat Základní škola Sportovní z Uherského Hradiště (5487 b.).

MLADŠÍ DÍVKY
Ve stejné kategorii dívek kralovaly reprezentantky ze ZŠ Ing. M. Plesingera v Neratovicích, které na své konto posbíraly 6466
bodů. Další obsazení stupňů vítězů obstaraly ZŠ Englišova v Opavě (6390 b.) a ZŠ
Jitřní (6286 b.).
D
TEXT Český atletický svaz / www.poharrozhlasu.cz
FOTO VÁCLAV POKORNÝ
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ŠKOLNÍ FOTBALOVÉ MS
BYLO VELKOLEPÉ
Ve funkci sudího působí Vlastimil Ogrodník v Moravskoslezské
fotbalové lize deset let, je také místopředsedou komise rozhodčích na
krajském fotbalovém svazu Zlín. A hlavně je učitelem tělocviku a zeměpisu
na ZŠ Bojkovice.
domovského Zlínského kraje
vyjel v dubnu do Srbska, kde si
poprvé zapískal na mistrovství
světa škol. A jak sám říká: „Kdybych dostal šanci a nabídku jet znovu, určitě bych si to rád zopakoval.“

Z

Jako rozhodčí jste poprvé odcestoval
na světový šampionát škol do Bělehradu. Jak se vám líbil?
Musím říct, že to byla akce velkolepá.
Zúčastnilo se jí čtyřicet týmů z celého světa
– jak dívčích tak chlapeckých. Byl jsem
z mistrovství světa nadšený.
Překvapila vás vysoká úroveň zápasů?
Z počátku se hrálo v rozlosovaných skupinách. Osobně jsem pískal chlapecké zápasy
a bylo vidět, že týmy byly velmi vyhecované a utkání byla docela těžká i na rozhodování. Kluci byli velmi motivovaní a chtěli
se na takovéto akci ukázat – měli velkou
touhu vyhrát. Utkání tak měla opravdu vysokou úroveň, což mě velmi překvapilo.
Jak velké byly mezi týmy rozdíly?
Minimální! Kdyby se to mistrovství světa
hrálo znovu, mohlo by vše dopadnout jinak
– s jinými výsledky. Přesto bych vyzvedl
družstvo Brazílie, které bylo technicky i po
herní stránce určitě nejlepší a zaslouženě
vyhrálo.
Které fotbalové umění vás v Bělehradu
nejvíce zaskočilo?
Překvapili mě Slováci! Dostali se až do finále a jejich hra byla velmi dobře organizovaná. Také herní činnost jednotlivých
hráčů byla na velmi dobré úrovni a myslím,
že se po zásluze dostali až do bojů o medaili s Brazílií.
Jaká země měla stylem hry nejblíže
k Česku?
Určitě právě Slovensko. Bylo poznat, že my
a Slováci máme k sobě hodně blízko nejen
po stránce kulturní, ale i po stránce společenské a sportovní.
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Kromě hráčů jste se ale setkal také
s rozhodčími z celé planety. Lišil se
nějak jejich přístup?
Potkal jsem kolegy z Japonska, Číny
a třeba i Koreje. Samozřejmě nejvíce rozhodčích bylo z Evropy – Řekové, Turci, Maďaři a hlavně celá řada Němců. Atmosféra
mezi rozhodčími byla velice dobrá a i komunikace mezi nimi byla na výborné
úrovni, což bylo super.
V rámci akce se zkoušela inovace pravidla, kdy se místo penalty odehrávaly
nájezdy…
Pokud se hrálo o postup do čtvrtfinále či
semifinále, tak se po remízovém utkání neprodlužovalo, ani se nekopaly pokutové
kopy. Zkoušely se místo toho takzvané nájezdy na branku, při kterých hráči běželi
z půlící čáry na brankáře, takže to bylo spíš
hokejové trestné střílení. Spousta pravidel
a změn se zkouší na takovýchto ”menších“
akcích a podle toho se nějakým způsobem
vyhodnotí, jestli je to ku prospěchu fotbalu, nebo není.

Vlastimil Ogrodník se svými svěřenci z Bojkovic

Jak se vám tato novinka zamlouvala?
Nelíbila se mi a sami hráči, ani brankář nevěděli, co mohou čekat, a jak nájezd dopadne. Brankář netušil, kdy má vyběhnout,
hráči nevěděli, jestli mají střílet, nebo jít do
kličky. Bylo to zajímavé nejen pro mě ale
i pro všechny zúčastněné…
Viděl jste v průběhu mistrovství světa
hrát také české reprezentanty?
Velmi mě překvapili pražští chlapci z Gymnázia Nad Štolou. Byli velice vstřícní
a k nám rozhodčím hodní a féroví. Na společné večeři byla vidět správná koheze
týmu, všichni spolu kamarádili a drželi
partu. Společně ten šampionát hodně prožívali. Viděl jsem jejich zápas s Rakouskem
o postup. Kluci hráli velmi dobře, ale bohužel na nájezdy prohráli, což je poté stálo
postup do semifinále. Mohli samozřejmě
skončit na lepším místě než na šestém.
I tak to byl nejlepší výkon českého týmu na
mistrovství světa doposud.
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ
FOTO archiv Vlastimila Ogrodníka

Byl jsem
z mistrovství
světa nadšený.
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FINÁLE KŘÍŽEM
KRÁŽEM ČESKEM
Závěrem nabízíme malý výběr z mnoha akcí, které se konaly na konci jara,
před koncem školního roku a začátkem prázdnin.

Mistry miniflorbalu žáci Opavy

a historicky první republikové finále ve florbalu Sportovní ligy ZŠ
Junior se sjelo šestnáct nejúspěšnějších týmů. Turnaj v Plzni odstartovaly
zápasy v základních skupinách, které určily nasazení ve vyřazovací části. Skupinou nejjistěji propluly celky ze ZŠ Edvarda
Beneše Opava a 6. ZŠ Mladá Boleslav.
Právě tyto dva týmy na sebe později narazily v semifinále, přičemž vítězně z tohoto
duelu odešli opavští žáci. Druhé semifinále utvořila ZŠ Česká Lípa Slovanka a ZŠ
Uherský Ostroh. I díky bouřlivé podpoře
svých fanoušků se zástupci Libereckého
kraje po jednoznačné výhře probojovali až
do samotného finále.
Od prvního hvizdu bylo tempo závěrečného zápasu strhující. Opava si přesto dokázala vytvořit šestibrankový náskok
a po poločase vedla 8:2. Finále se zdálo
být rozhodnuté, avšak bojovný tým

N
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z České Lípy své florbalové zbraně nesložil. Ve druhém poločasu náskok Opavy
snížil na tři branky a vypadalo to, že hráči
z Libereckého kraje chystají velký návrat.

Opava však závěr zápasu zvládla výborně
a zaslouženě tak oslavila titul školních
mistrů.
D
TEXT JAN FIŠER FOTO AŠSK

Ústečtí plavci
zářili
v Brazílii
smičlenná výprava Střední průmyslové školy Resslova z Ústí nad Labem
vycestovala do vzdáleného Ria de Janeira, kde se zúčastnila MS škol v plavání.
I přes konkurenci nejlepších plavců ze
sedmnácti zemí světa se mladí talenti
Pavel Ouředník, Vojtěch Janečka, Filip
Sonnenberg, Vojtěch Šeda, David Řezáč
a Matěj Mrázek mohli chlubit velmi dobrými výsledky. V celkovém pořadí se reprezentace SPŠ Resslova umístila na 9.
místě.
V individuálním hodnocení se hned
dva ústečtí plavci stali středoškolskými
mistry světa. Vojtěch Janeček si pro titul
doplaval na trati 50 metrů prsa. Pavel Ouředník vybojoval cenný kov na stejné distanci volným způsobem.
Na dvojnásobné trati pak obsadil
v novém osobním rekordu druhé místo.
Polohová štafeta ve složení Vojtěch Šeda,
Vojtěch Janeček, Filip Sonnenberg a Pavel
Ouředník obsadila čtvrtou příčku.
D

O

TEXT VÁCLAV ŠONKA FOTO CLAUDIO FRANCO

Minifotbalová trofej na východ Čech

portovní liga škol v minifotbalu
vyvrcholila celorepublikovým finále ve Spořicích u Chomutova.
V kategorii dívek byla jednoznačným favoritem ZŠ Pardubice-Ohrazenice, která
je na fotbal zaměřená a působí při ní
i fotbalová akademie FAČR. Pardubická
děvčata předpoklady naplnila, všechna
utkání vyhrála jednoznačně a samotné
finále ovládla 4:0 nad ZŠ Sever Hradec
Králové.

S

Chlapecká kategorie byla mnohem vyrovnanější. Zápasy měly vysokou úroveň
a bylo znát, že většina aktérů hraje fotbal
v klubech. Nejcennější trofej nakonec získali žáci ZŠ Sever Hradec Králové, i když
na cestě do finále všechny souboje vyhráli
jen o gól a ze semifinále postoupili brankou v posledních vteřinách hry. Ve finále
se utkali se žáky ZŠ Sportovní Uherské
Hradiště a opět byli úspěšní – výsledkem
2:0 ovládli republikové finále. Závěrečný

hvizd rozhodčího „odšpuntoval“ obrovskou radost vítězů.
„Zvolili jsme dobrou taktiku. Hráli jsme
v bloku, soupeři jsme nedovolili, aby se
dostával ke střelám. Pak jsme dali gól, bránili jsme a v závěru jsme přidali druhý.
Naše radost je teď obrovská, jsme nejlepší
v republice!“ řekl záložník Lukáš Kruml,
žák ZŠ Sever Hradec Králové.
D
TEXT a FOTO STANISLAV KRÁL
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Volejbal ve Žďáru nad Sázavou

oslední dva květnové dny patřily ve
žďárské hale Na Bouchalkách nejlepším volejbalistům a volejbalistkám
základních škol. Na Vysočině se totiž konalo republikové finále Sportovní ligy ZŠ
ve volejbalu.
Již první den byl ve znamení napínavých soubojů, při kterých se družstva
rvala o každý míč. Nikdo nechtěl ve skupinách skončit na třetím místě, čímž by
ztratil šanci účastnit se bojů o medaile.

P

I přes podporu publika se mezi chlapci do
semifinále neprobojoval domácí tým ze ZŠ
Žďár nad Sázavou Komenského a ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. V kategorii
dívek pak vypadla družstva ZŠ Liberec
Ještědská a ZŠ Přerov Velká Dlážka.
Všechny semifinálové zápasy skončily
jednoznačně 2:0. Do finále se probili
chlapci ze ZŠ Nový Jičín Komenského
a ZŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice.
Z dívčích týmů postoupily hráčky Gymná-

zia Česká Třebová a obhájkyně titulu z minulého roku ze ZŠ Pod Svatou Horou Příbram. K zopakování loňského výsledku
stačily příbramským volejbalistkám dva
sety. Dramatičtější bylo utkání chlapců,
kde po prvním setu byli blíže vítězství
hráči z Nového Jičína. Závěr však lépe
zvládli znojemští a stali se tak volejbalovými mistry Sportovní ligy ZŠ pro rok
2019.
D
TEXT a FOTO ANDREA LORENCOVÁ

Pohybové
příběhy
v Opavě
etošní republikové finále „O nejlepší
pohybovou skladbu“ se uskutečnilo
v Opavě. Nejen díky tomu převládala
účast družstev z Moravskoslezského
kraje. Předvést svou skladbu dorazila také
družstva z Jihomoravského a Plzeňského
kraje. Před samotným závodem se děti
mohly zapojit do kreativních workshopů
projektu Voda pro život. Po ukončení závodu všechna družstva secvičila skupinovou skladbu.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a celkem bylo ke zhlédnutí 24 pohybových
skladeb. Každá skladba přinášela jiný
nápad, originální příběh a znamenitou
atmosféru. Soustředění na podání co nejlepšího výkonu a radost z pohybu všech
dětí byly zřejmé.
D

L
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Pecka opět
hostila
vybíjenou
ruhý týden v červnu se v královehradecké Pecce uskutečnilo již tradiční republikového finále ve vybíjené Sportovní ligy ZŠ Junior. Výborně
zorganizovaný turnaj opět přilákal plný
počet startujících a nutno podotknout, že
obě kategorie přinesly vyrovnané zápasy.
Mezi družstvy dívek dokonce musela rozhodnout až minitabulka, která určila vítězky. Staly se jimi hráčky z pražské ZŠ
Mikulova.
Turnaj v Pecce doprovázelo velmi horké
počasí, ale ani to elán a bojovnost nelimitovalo. Druhou, smíšenou kategorii,
ovládl tým ze ZŠ Prosenice. Turnaj byl doprovázen výtečnou atmosférou a krásnou
kulisu mu dělalo malebné prostředí pod
hradem Pecka.
D

D

TEXT a FOTO JAN FIŠER

Finále v atletické všestrannosti

oslední soutěž jarního cyklu školních sportovních akcí proběhla
v Turnově. Do atletikou zapáleného
města dorazilo 28 nejlepších družstev
z celé republiky. Patronaci a odborný dohled nad touto soutěží přijal nejlepší
český desetibojař Adam Sebastian Helce-

P

let. Ten byl velice aktivní a za jeho dozoru se všichni mladí atleti poctivě rozcvičovali.
Nová disciplína ve sportovním kalendáři přinesla dominanci ZŠ Heyrovského
z Olomouce. Na dalších příčkách však byla
soutěž velmi vyrovnaná. Druhé místo pro

sebe uzmuli domácí ze ZŠ Kaplického Liberec a v těsném závěsu si bronzové medaile odvezli žáci ZŠ Sportovní z Uherského Hradiště.
D
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