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Stovky dětí si užily
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v Teplicích

Testování žáků s ČŠI odloženo
na podzim

ZDEŇKA JADVIDŽÁKA
uvedli do sportovní síně slávy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
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Česká značka Floorbee přináší perfektní florbalky
se super poměrem cena/kvalita!

Vyrobeno
v ČR

Náš tip:
Douglas Set

Hůl vyrobena přímo pro školy!
Věková kategorie:
2. stupeň základní školy a
střední školy

I přes všechny problémy
s ní spojené se během jara
rozběhly naplno soutěže
v řadě krajů, a já mám
obrovskou radost, že můžu
(alespoň zprostředkovaně přes fotografie) vidět
stovky sportujících dětí po celém Česku. Držme si
všichni společně palce, aby příští školní rok byl nabitý
sportovními soutěžemi od září do června!

- 25 %

Kup teď!

zdravím vás na konci
školního roku 2021/2022
a pevně věřím, že tento byl
tím
posledním,
který
negativně
ovlivnila
koronavirová pandemie.

Díky všem našim školním sportovním klubům, které
se zapojily do soutěže Hýbeme se hezky česky, kterou
letos podruhé pořádáme ve spolupráci s Penny
Market Česká republika a Českou obcí sokolskou.
Věřím, že co nejvíce našich klubů dosáhne
na motivační finanční odměny a zainvestuje
do rozvoje volnočasového sportování dětí.

Hůl je vyrobena speciálně pro
nejmenší florbalisty.
Věková kategorie:
1. stupeň základní školy
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Krásná kreslená tvorba
Mgr. Jiřího Zahálky

Vítězové McDonald´s Cupu 2022
Ohlédnutí za SVÁTKEM FOTBALU
v Teplicích

Přeji vám, ať si mezi články na dalších stránkách
najdete všichni „to svoje“.

- 25 %

Příjemné počtení a krásný letní čas!

Kup teď!
Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR

Brankařské vybavení
FLOORBEE
Cena: 449,- Kč - 1690,- Kč
Cena pro školy od: 336,- Kč

- 25 %

Kup teď!
Florbalové mantinely
FLOORBEE HANGAR
Cena hřišť od 93.000,- Kč
Ceny pro školy: 65.197,- Kč

Florbalová branka FLOORBEE
Terminal IFF 160x115cm Kup teď!

- 25 %

Běžná cena: 4.499,- Kč
Cena pro školy: 3.374,- Kč

- 25 %

Kup teď!

Pro získání slevy napište o slevový odkaz
na: info@eflorbal.cz
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Pořádáte nějakou akci nebo jste se jiné
zúčastnili?
Taksenámozvěte,dámeotomvědětdalším!
facebook.com/asskcr
instagram.com/asskcr

www.assk.cz

Kup teď!

- 30 %

Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem
sportování?

RUNWAY 2.0
Outdoor surface
Běžná cena za m²: 812,- Kč
Cena pro školy: 609,- Kč

PARTNEŘI:
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KRAJSKÉ FINÁLE VE ŠPLHU
VE ZLÍNSKÉM KRAJI S VÝSLEDKY POD 3 VTEŘINY
Ohromujı́cı́ vý kony př edvedly dı́vky i chlapci v rá mci Krajské ho �iná le
ve š plhu stř ednı́ch š kol, které hostila kromě řıź ̌ ská Stř ednı́ zdravotnická
š kola. Soutě žilo se v kategoriı́ch dı́vek a chlapců , a to jak v jednotlivcı́ch, tak
i ve 4č lenný ch druž stvech. Dě vč ata i chlapci soutě žili ve 3 kolech a v kaž dé m
z nich mě li 1 pokus.
Dívky soutěžily ve šplhu na tyči o výšce 4,5 metru, s přírazem a se startem ze stoje. Chlapci se utkali
v závodě ve šplhu na laně o stejné délce, avšak bez přírazu a se startem ze sedu. O umístění rozhodly
vždy 2 nejlepší časy každého závodníka.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI
žáků s ČŠI odloženo na podzim 2022
Vzhledem k nepř ıź nivé situaci vyvolané ruskou agresı́ na Ukrajině na jař e
tohoto roku se vý konný vý bor AS� SK C� R dohodl s C� eskou š kolnı́ inspekcı́
na odlož enı́ testová nı́ tě lesné zdatnosti ž áků na č eský ch š kolá ch na podzim
tohoto roku.

JEDNOTLIVCI DÍVKY
1. místo
2. místo
3. místo

Tereza Cibulková – AG Kroměříž – 5,68 sekundy (součet 2 nejlepších časů)
Radka Janková – VPŠ a SPŠ MV Holešov – 7,4 sekundy
Lucie Křibíková – VOŠPS a SPgŠ KM – 7,7 sekundy

JEDNOTLIVCI CHLAPCI
1. místo
2. místo
3. místo

Dominik Maliňák – AG Kroměříž – 7,99 sekundy (součet 2 nejlepších časů)
Marek Kratochvíl – VPŠ a SPŠ MV Holešov – 8,18 sekundy
Šimon Maňur – AG Kroměříž – 9 sekund

DRUŽSTVA DÍVKY
1. místo
2. místo
3. místo

AG Kroměříž
VPŠ a SPŠ MV Holešov
VOŠPS a SPgŠ KM

Na jaře nicméně proběhly dva semináře týkající
se přípravy na celostátní testování tělesné zdatnosti
u dětí. V rámci pražského semináře, který vedli autoři
testování z tělovýchovných fakult českých univerzit,
byla budoucím testujícím představena nejen
teoretická metodika testování, ale vyzkoušeli si
i testování samotné.
Seminář byl velmi úspěšně hodnocen jak testujícími,
tak i autory celého testování a jeho bezproblémový
průběh je dalším krokem k úspěšnému průběhu
celého testování.

DRUŽSTVA CHLAPCI
1. místo
2. místo
3. místo

Důvodem jsou především kapacitní a jiné problémy
na školách související s nástupem uprchlých
ukrajinských dětí.

AG Kroměříž
VPŠ a SPŠ MV Holešov
SŠ COPT

TEXT a FOTO: AŠSK
TEXT a FOTO: AŠSK
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POŘADÍ ŠKOLNÍCH TÝMŮ DLE BODŮ � DÍVKY
1. místo
7. místo

Bradford Grammar School (Velká Británie) - 22 bodů
Gymnázium Nové Město na Moravě - 134 bodů
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ZÁVOD NA 5 KM � CHLAPCI
1. místo
9. místo
40. místo
45. místo
51. místo
57. místo

TUNÇTAN Caner Can Tunctan (Turecko), čas: 15:43
Daniel Dočkal, čas: 16:14
Adam Jirků, čas: 17:52
Daniel Malušek, čas: 18:09
Jonáš Kabrda, čas: 18:36
Jakub Milán, čas: 19:11

POŘADÍ ŠKOLNÍCH TÝMŮ DLE BODŮ � CHLAPCI
1. místo
8. místo

Özel Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi (Turecko) - 39 bodů
Gymnázium Nové Město na Moravě - 145 bodů

TEXT: AŠSK
FOTO: Petra Brychová, trenérka družstva dívek

ISF MISTROVSTVÍ SVĚTA
v přespolním běhu žáků
Dny plné zá vodě nı́, startujı́cı́ z celé ho svě ta, radost ze společ né ho pohybu.
Tak by se dal zjednoduš eně (ale ne dokonale) popsat dubnový svě tový
š ampioná t ISF v př espolnı́m bě hu ve slovenské m S� trbské m plese. Př iná š ım
́ e
vá m vý sledky č eský ch reprezentantů z Gymná zia Vincence Makovské ho se
sportovnı́mi tř ıd
́ ami Nové Mě sto na Moravě . Dě kujeme za reprezentaci naš ı́
země a gratulujeme ke krá sný m sportovnı́m vý konů m.

ZÁVOD NA 3 KM � DÍVKY
1. místo
19. místo
26. místo
38. místo
51. místo
55. místo

Ayça Fidanoglu (Turecko), čas: 10:17
Karolína Šípková, čas: 11:46
Lucie Crháková, čas: 12:18
Amálie Slonková, čas: 13:07
Alžběta Juřičková, čas: 14:01
Adéla Štveráčková, čas: 14:53
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SOUTĚŽ HÝBEME SE HEZKY ČESKY
je v další fázi!
Celkem 319 š kolnı́ch sportovnı́ch klubů se registrovalo do letoš nı́ho roč nı́ku
soutě že Hý beme se hezky č esky, kterou poř ádá společ nost Penny Market
a Asociace š kolnı́ch sportovnı́ch klubů je spolu s C� eskou obcı́ sokolskou jejı́m
partnerem.
Od 2. do 29. června mohou školní sportovní kluby i jejich příznivci hlasovat
na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz a zasoutěžit si o své místo v zářijovém finálovém kole.
Do něj v každém ze 155 regionů postupují 3 týmy s nejvíce online hlasy.
Kromě online hlasování má ale tato část soutěže za cíl rozhýbat děti i dospělé napříč celým Českem.
Každý, kdo v červnu uběhne nebo nachodí konkrétní objem kilometrů a nechá je "připsat" vybranému
týmu, může tento tým posunout k další finanční podpoře. Kkaždému týmu v regionu, ve kterém jeho
členové nebo sportující veřejnost připíše v online hlasování dohromady alespoň 10 tisíc odsportovaných
kilometrů, dostane motivační finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč. Kdo takto zahlasuje pohybem se
navíc automaticky zařadí
do každodenního slosování o nákup v Penny Marketu s voucherem
v hodnotě 500 Kč.
Seznam postupujících týmů AŠSK ČR do online hlasování i přesný návod na hlasování najdete
na stránkách projektu.

DVOJITÝ POSTUP DO KRAJSKÉHO FINÁLE
v basketbalu pro ZŠ Železnická Jičín
Krásný kousek se povedl chlapcům i dívkám z jičínské ZŠ
Železnická, když oba týmy zároveň postoupily do krajského
finále.

CELKOVÉ VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA
Z 12. DUBNA 2022 V JIČÍNĚ
CHLAPCI

1. Železnická, Jičín
2. Poděbradova, Jičín
3. 17.listopadu, Jičín
4. Stará Paka

DÍVKY

1. Železnická, Jičín
2. Stará Paka
TEXT a FOTO: AŠSK
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SÍŇ SLÁVY
Zdeněk Jadvidžák
celoživotní přínos v oblasti školního sportu, dlouholetý předseda krajské organizace Asociace školních
sportovních klubů ČR
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Bratři Jan a Jindřich Pospíšilovi
trenéři a hráči kolové, daleko nejúspěšnější hráči tohoto sportu, dvacetinásobní mistři světa
a dvacetinásobní mistři Československa

SPORTOVEC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020�2021
Barbora Krejčíková, tenis, Tenis Ivančice
Jiří Lipták, sportovní střelba - trap, SKP Kometa Brno
Alexander Choupenitch, šerm, TJ SOKOL Brno

SPORTOVNÍ TALENT

ZDEŇKA JADVIDŽÁKA
uvedli do sportovní SÍNĚ SLÁVY Jihomoravského kraje

Jakub Malášek, dráhová cyklistika, Dukla Brno
Marie Němcová, sjezd na divoké vodě - sprint, Kanoe Klub Spoj Brno
Eduard Šalé, lední hokej, Kometa Brno

SPORTOVEC S HANDICAPEM
Boris Trávníček, stolní tenis, KST Dragon Vyškov

MLÁDEŽNICKÝ KOLEKTIV
Ceny nejlepším jihomoravským sportovcům př edali v rá mci slavnostnı́ho
galaveč era ve č tvrtek 26. kvě tna 2022 v prostorá ch brně nské ho Sono centra
př edstavitelé kraje v č ele s hejtmanem Janem Grolichem a radnı́m Jiř ım
́
Crhou. S ohledem na covidový "vý padek" slavnostnı́ch ceremoniá lů byli
vyhlá š eni nejlepš ı́ sportovci za uplynulé dva roky.
"Poslední dva roky byly pro sport mimořádně obtížné,
pro Jihomoravský kraj byly ale skvělé po výsledkové stránce. Aby se
o vítězi ankety rozhodovalo mezi dvěma zlatými olympijskými
medailisty, to tu myslím dlouho nebylo. Nechci se dotknout
ostatních krajů, ale kdo z vás to má," říká hejtman Jan Grolich.
V rámci ocenění nechybělo ani tradiční uvedení dalších osobností
do sportovní síně slávy. Tentokrát se síň slávy rozrostla i o jednoho
z dlouholetých členů AŠSK ČR, pana Zdeňka Jadvidžáka. Tímto mu
gratulujeme k významnému ocenění, děkujeme za roky práce
s mládeží a do dalších let přejeme hodně sil a úspěchů.

Juniorky/junioři Dukly Brno, dráhová cyklistika

SENIORSKÝ KOLEKTIV
Sprinteři Dukly Brno, cyklistika

SPORTOVNÍ AKCE ROKU
Eurocupová "bublina" v hale Vodova 2021, basketbal žen, KP Brno (jediná významná mezinárodní
akce v městě Brně v době nouzového stavu)

TRENÉŘI ROKU �BEZ POŘADÍ�
Bohuslav Šamánek (sjezd na divoké vodě, Kanoe Klub Spoj Brno)
Hanne Langová (moderní gymnastika, SK Trasko Vyškov)
Petr Hrdlička (sportovní střelba, SKP Kometa Brno)
Radomír Zaoral (sportovní střelba, SKP Kometa Brno)

SPORTOVNÍ SYMPAŤÁK
Ondřej Paděra (fotbal, FC Boskovice)
TEXT A FOTO: Mgr. Svatava Ságnerová
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1. ročník Ostravských sportovních her, který proběhl
ve školním roce 2019/2020 musel být ukončen
v březnu 2020, a i když jsme stihli uspořádat pouze
soutěže v halové kopané, přehazované, házené,
florbalu, šplhu a přespolním běhu, bylo vyhlášeno
a oceněno 10 nejúspěšnějších ostravských škol.
https://talentova.cz/1-rocniku-ostravskychsportovnich-her/
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2. ročník OSH se mohl konat až v letošním školním
roce, a protože ještě v září nebylo jisté, jestli se kvůli
opatřením proti koronaviru budou moct pořádat
sportovní soutěže na školách, vytvořili jsme projekt,
který probíhal distančně formou výzev. Žáci plnili
v průběhu školního roku v hodinách tělesné výchovy
6 výzev - běh, šplh, švihadlo, driblink, gymnastika
a atletika. Cílem bylo, aby co nejvíce žáků
splnilo danou výzvu, pořadí škol bylo stanoveno podle
procent žáků školy se splněnou výzvou. Ambasadory
projektu se stali čeští reprezentanti badmintonistka
Tereza Švábíková a plavec Roman Procházka.
https://talentova.cz/ostravske-sportovni-hryrozhybaly-deti-v-zakladnich-skolach-v-dobecovidove/

Ohlédnutí za 2 roky činnosti
v OR AŠSK Ostrava
I když jsme prochá zeli poslednı́ dva roky dost slož itý m obdobı́m, kvů li covidu
se nemohly konat sportovnı́ soutě že, podař ilo se ná m zapojit š koly
do projektu Ostravské sportovnı́ hry.

K jednotlivým výzvám byly natočeny s ambasadory
motivační videa:
https://orostrava.assk.cz/aktualne/720-ostravskesportovni-hry-motivacni-videa.html
Do projektu se zapojilo 26 škol a do každé ze 6 výzev
přes 6 000 žáků.
Dne 10. června 2022 uspořádalo statutární město
Ostrava Velký sportovní den se slavnostním
vyhlášením a oceněním 10 nejlepších škol.
V rámci sportovního dne si žáci mohli vyzkoušet různé
sporty - například judo, gymnastiku, atletiku,
basketbal na vozíku, sledge hokej, badminton
i kickbox s Václavem Sivákem.

POŘADÍ ŠKOL:
V roce 2019 navázala OR AŠSK
spolupráci se statutárním městem
Ostrava, vytvořili jsme společný
projekt Ostravské sportovní hry,
konané pod záštitou náměstkyně
primátora Andrey Hoffmannové.
OR
AŠSK
Ostrava
zajišťuje
pořádání obvodních a okresních
kol soutěží, statutární město
Ostrava se na realizaci projektu
podílí
financováním
cen,
propagací a uspořádáním Velkého
sportovního dne s oceněním
nejlepších škol.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova,
Ostrava – Hrabůvka
ZŠ Ostrava – Krásné Pole
ZŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1
ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové 816
ZŠ gen. Z. Škarvady, Ostrava – Poruba
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100
ZŠ A. Kučery 20, Ostrava – Hrabůvka
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1/66,
Ostrava – Muglinov
ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2

Všechny informace jsou na webu OR AŠSK
Ostrava https://orostrava.assk.cz/

TEXT A FOTO: Renata Adamíková
předsedkyně OR AŠSK ČR Ostrava
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FINÁLE KATEGORIE "B"
ZŠ J. Šoupala, Ostrava - ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště (1:5)
V kategorii starších ovládli po tvrdé finálové bitvě žáci ze ZŠ
Sportovní v Uherském Hradišti, kteří se postavili svým rivalům
z ostravské ZŠ J. Šoupala. Skóre otevřel v 6. minutě utkání sám
kapitán a nejlepší střelec žáků z Uherského Hradiště Matěj
Vojáček po krásně zahraném rohovém kopu. A co víc? Stejný
hráč předvedl naprostou parádu o tři minuty později a přidal
další branku. O poločase tak byli blíže titulu šampionů
fotbalisté ZŠ Sportovní. Do druhé půle naskočil jejich soupeř v
mnohem větším tempu a dokázal se také trefit. Hned ve 14.
minutě se hlavou prosadil svou osmou brankou na turnaji
Daniel Dunaj - 1:2. Utkání plné tvrdých osobních soubojů si ale
dokázali mladíci z Uherského Hradiště pohlídat, když v 18.
minutě elegantně obalamutil brankáře Šimon Vrána a konci
utkání završil hattrick Vojáček. Když se podruhé trefil
ostravský Vrána, už zněl hvizd rozhodčího a mladí Moravané
mohli začít slavit titul!
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ZLATÁ KOPAČKA
V kategorii "A" si pro zlatou kopačku došel mladý střelec šampionů z Příbrami - Valéry Koffi, který měl
již před finále na svém kontě 17 přesných zásahů. A když ve finále skolil soupeře šesti trefami, na jeho
gólovém účtu svítilo číslo 23, které mu zajistilo titul nejlepšího střelce Svátku fotbalu.

TO JSOU ONI!

Vítězové 23. ročníku McDonald´s Cupu!

Mezi staršími střelci kraloval taktéž hráč celkových vítězů. S kapitánskou páskou na paži dovedl svůj tým
k poháru pro vítěze McDonald’s Cupu Matěj Vojáček - kapitán týmu z Uherského Hradiště, který si
do celkových statistik vstřelených gólů zapsal číslo 14.

NEJRYCHLEJŠÍ BRANKY
Nejrychlejší branku celého Svátku fotbalu vstřelil Kryštof Zuzek ze ZŠ Botičská, který dokázal rozvlnit
síť soupeře již 7 vteřin po úvodním hvizdu zápasu!
V kategorii "B" se nejrychleji trefil Robert Bělka z liberecké ZŠ Doctrina. Ten se mohl radovat po 19
sekundách utkání.

Je to tak. Svá tek fotbalu v Teplicı́ch je u konce a nejlepš ı́ tý my z obou kategoriı́
zvedly nad hlavu tu nejcenně jš ı́ trofej - pohá r pro vı́tě ze McDonald’s Cupu!
A kdo že to nakonec zvítězil?
FINÁLE KATEGORIE "A"
ZŠ a MŠ 17. listopadu, Ml. Boleslav - ZŠ
Březové Hory, Příbram (1:8)
V kategorii žáků 1. - 3. třídy si došli pro zlaté
medaile hráči ZŠ Březové Hory z Příbrami,
kteří ve finále vyškolili své soupeře z Mladé
Boleslavi, které porazili rozdílem sedmi
branek. Jako první se v páté minutě utkání
prosadil kapitán příbramských Tomáš
Severa, který dvě minuty na to přidal
druhou trefu. Doslova lví podíl na úspěchu
měl nejen ve finále, ale během celého
turnaje
mladý
útočník
příbramské
základky s číslem 10 - Valéry Koffi. Ten
se totiž ve finále trefil hned šestkrát.

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

Kategorie "A" (1. - 3. ročník)
ZŠ Březové Hory, Příbram
ZŠ a MŠ 17. listopadu, Mladá Boleslav
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
ZŠ Mikulova, Praha
ZŠ E. Lukášové a Klegova, Ostrava
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Seifertova, Jihlava
ZŠ Jižní předměstí, Rokycany
ZŠ U Stadionu, Chrudim
ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek
ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové
CZŠ Školní, Veselí nad Moravou
FZŠ Hálkova, Olomouc
ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem
ZŠ Doctrina, Liberec
ZŠ Edisonova, Teplice

Kategorie "B" (4. - 5. ročník)
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
ZŠ J. Šoupala, Ostrava
ZŠ Sever, Hradec Králové
ZŠ Botičská, Praha
ZŠ Ohrazenice, Pardubice
ZŠ E. Rošického, Jihlava
ZŠ Jungmannova, Kuřim
33. ZŠ, Plzeň
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ Zborovská, Tábor
ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou
ZŠ J. Arbesa, Most
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ M. Plesingera - Božinova, Neratovice
ZŠ Edisonova, Teplice
ZŠ Pod Školou, Černošice
TEXT A FOTO: oficiální web www.mcdonaldscup.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM FOTBALU 2022
DO TOHO 10

/ 2021 - 16

FOTO: www-mcdonaldscup.cz
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KRAJSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ
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II. KATEGORIE, OLOMOUCKÝ KRAJ
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KRÁSNÁ KRESLENÁ TVORBA
od učitele tělesné výchovy ze ZŠ Chlumčany
pana Mgr. Jiřího Zahálky
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Děkujeme za podporu!
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GENERÁLNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNERSKÉ SVAZY A FEDERACE
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INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

