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se začátkem nového školního roku vydáváme další,
letos již páté, číslo našeho časopisu DO TOHO!
Rád bych se v jeho úvodu zmínil o nejdůležitějších
událostech a jednáních, které se uskutečnily
v průběhu uplynulých tří měsíců. Pro další dění
v naší asociaci to totiž nebylo jen období prázdnin
a dovolených, ale i uskutečňování důležitých
aktivit, které bylo nutné zajistit pro přípravu naší
činnosti v začínajícím školním roce.
Nejdůležitější z řady jednání byla především ta, která byla věnována zajištění
finančních prostředků pro dokončení II. ročníku a zahájení III. ročníku Sportovní
ligy základních škol o Pohár ministryně školství. V této souvislosti byla také na
zahájení III. ročníku SLZŠ uspořádána tisková konference za přítomnosti
ministryně školství, předsedy ČUS, patronů některých soutěží a dalších hostů.
Jsem velmi rád, že paní ministryně celý projekt pokládá za velmi důležitý
a prospěšný a že jej MŠMT chce podporovat i v dalších letech. K dalším velmi
zdařilým aktivitám, propagujících sportování dětí na základních a středních školách
patřil křest hymny AŠSK, kterého se, kromě paní ministryně, zúčastnili úspěšní
olympionici z Ria.
V průběhu letních měsíců byla opakovaně svolána Národní rada pro sport, na níž
byl paní ministryní představen upravený model Programů státní podpory sportu
pro neziskové organizace na období 2017 – 2019. Oproti minulým letům dochází
k rozšíření o tři programy (VIII., IX. a X.) a k zajištění finančních prostředků
z jednoho roku na tři, což dává lepší perspektivu pro organizování pravidelné
sportovní činnosti, v našem případě na základních a středních školách. Program
IX., který patří mezi nově vyhlašované, se týká výhradně školního a univerzitního
sportu. S představiteli České asociace univerzitního sportu jsme se opakovaně sešli
a došli ke vzájemné dohodě ohledně podílu obou organizací z celkového množství
finančních prostředků, které budou pro tento program vyčleněny.
Z vnitřních záležitostí jsme věnovali pozornost přípravě nových materiálů, včetně
termínového kalendáře a spuštění nových webových stránek, pro bezproblémový
rozjezd školních sportovních soutěží, dále pak organizačnímu zajištění seminářů
TěloPraha, Center sportu v Rabacu a předsedů KR a OR v Benešově. Scházel se
rovněž organizační výbor mezinárodního mistrovství škol ve fotbale, které se koná
v květnu 2017 v Praze. OV ISF Fotbal 2017 bude v průběhu dalších měsíců ve své
práci pokračovat tak, abychom byli připraveni zvládnout se ctí tuto významnou akci
školního sportu, jíž se zúčastní nejlepší školní týmy desítek zemí světa. Věřím, že
naši členové nás v plnění všech úkolů, které před naší asociací v tomto školním roce
stojí, podpoří a pomohou vedení asociace pokračovat ve zdůrazňování
nezastupitelnosti školního sportu v systému sportovních organizací v ČR.
Dovolte, abych vás všechny touto cestou ještě oslovil s poděkováním za práci,
kterou ve prospěch asociace odvádíte a těším se na setkání s vámi nejen při našich
společných akcích, ale i na platformě našeho magazínu školního sportu. Ještě
jednou díky vám všem a přeji hodně zdraví a sil při startu nového školního roku.

rozhovor o sportu a o životě
HVĚZDA

SPORT MI DAL
OPRAVDOVÉ PŘÁTELE
„Školní léta super, až na tu školu“, poznamenala s úsměvem na tváři
v rozhovoru osmadvacetiletá vícebojařka ELIŠKA KLUČINOVÁ.

Ani jste neusínala v lavici?
Většinou jsme usínali po obědě na nějakých
nudných odpoledních hodinách, ale to pospávala celá třída. Občas jsme toho měli
dost.

Tam jsme jenom běhali, to mě zase až tak
moc nebavilo. Až jako starší jsme dělali technické disciplíny, hodně jsem skákala do
dálky, běhala překážky a pak se z toho nějak
vyvrbil celý víceboj.

Maturitu jste zvládla bez problémů?
Ještě jsem neměla státní maturu, takže čeština, angličtina, teorii sportovní přípravy
a biologii. Pohoda.

Pamatujete si na svůj první vícebojařský
závod?
Nevím, jestli to byl první, ale v hlavě má přebor Prahy mladších žákyň, kde jsem skočila

Pokračovala jste?
Ano, šla jsem na FTVS, už jsem bakalářka. Akorát teď trošku pauzíruju,
s tím sportem se to nedá moc skloubit. Ale magistra mám v plánu, tedy
až po atletické kariéře. Mým oborem je TVS (tělesná výchova
a sport).
Jste skvělou sedmibojařkou,
jak jste se propracovala k této
disciplíně?
Já jsem hrála tenis, jenže byl docela finančně náročný, neutáhli
jsme to. Jsem ze tří dětí. S atletikou jsem začínala v běžeckém
oddíle ŠSK Újezd na Lesy.

edna z nejvšestrannějších atletek
světa byla ale jinak zrovna tak trošku
smutná, vždyť nemohla sportovat, po
operaci ramene byla odsouzená k lenošení. Už se těšila, až jí lékaři povolí sport.
Od olympiády v Riu toho moc nestihla.
„Mám úplné vynucené volno. Nemůžu si ani
jít zahrát volejbal. To mě trochu štve,“ přiznala. Ale s chutí a nakonec i s úsměvem zavzpomínala na dětská léta a své atletické začátky. A školu.

J

Eliško, co vy a škola? S jakou vzpomínáte
na sezení v lavicích?
Školní léta byla skvělá, i když jsem nebyla úplně
studijní typ. Nejraději jsem měla tělocvik a výtvarku. Shrnula bych ta asi takhle: školní léta
super, až na tu školu. (smích) Trošku se tam to
učení motalo, člověk nemohl trávit čas venku.
Hodně cestujete, ani zeměpis vás nenadchl?
Nebavilo mě takové to, kde se co těží, kde co
roste. Naopak mě nadchla videa z exotických
zemí. To se mi líbilo.
6 5/2016

Existoval předmět, na který jste se nedokázala naučit?
Dějepis. Ten mě fakt nebavil. Miliony jmen,
dat, událostí. S tím jsem vždycky bojovala.
Vlastně až poslední dva ročníky před maturitou jsme měli super profesorku, která dokázala i u mě vzbudit zájem o děják.

Kvůli atletice. Tam jsem bydlela na intru,
domů jsem jezdila na víkendy. Internát
beru jako jedno z nejhezčích období života.
Konečně jsem se dostala z domova,
mamka byla hodně starostlivá, jak jsme
přišli domů o pět minut později, už byl
oheň na střeše.

Známky jste dostávala v celé škále, nebo
jste se pohybovala kolem jedniček a dvojek?
Do páté třídy jsme měla většinou samé jedničky.
Potom jsem šla na osmiletý gympl do Horních
Počernic a tam se to trošku zhoršilo. Tam už ta
škála známek byla trošku širší. (smích)

Chodila jste někdy za školu?
Na sportovním gymplu jsem pak měla individuální studijní plán, takže jsem za školu nechodila, i když bylo období, kdy jsem tam moc
nepobývala.

„

Po čtyřech letech jste přestoupila na kladenské gymnázium. Proč?

“

A co poznámky, zlobila jste?
Za svůj život jsem dostala snad jednu jedinou, za bordel o přestávce. To je maximum,
já byla vždycky hodná.

Sport nemusíte dělat
vrcholově, i jinak je krásný

hodně daleko. Ten pokus si pamatuji dodnes.
Vím, že jsem to vyhrála. Mám i někde fotku.
Super, tím mě to nejspíš chytlo.
Přes Kladno jste se vrátila do Prahy, závodíte za USK Praha. Vrátil bych se
ovšem ještě ke Kladnu, kde jste byla
sama. To muselo být náročné, ne?
Bylo. Pár let jsem jen ráno vstávala, šla do
školy, na trénink, do školy a na další trénink.
Večer jsem si ukuchtila večeři a padla do postele. Na učení nebyl moc čas. Jak jsem měla
individuál, tak to bylo jednodušší. Našla
jsem si čas i na to učení.
Proč jste odešla z Kladna, kde je
krásný stadion i skvělé podmínky pro atlety?
Po maturitě jsem tam zůstala
ještě rok, byla jsem nejstarší
ve skupině, přicházeli mladší
a mladší atleti, takže jsem
si připadala jako stará
vykopávka. A můj trenér
měl rodinu, nemohl
se mnou jezdit na
všechna soustředění.

>>>

ELIŠKA KLUČINOVÁ
Narozena: 14. dubna 1988 v Praze
České rekordy:
sedmiboj (100 m překážek, výška, koule,
200 m, dálka, oštěp, 800 m) 6460 bodů
(2014 Kladno),
halový pětiboj (60 m překážek, výška,
koule, dálka, 800 m ) 4687 bodů. (2015 HME
Praha)
Účast na velkých akcích:
sedmiboj: MEJ 2007 – stříbro, OH 2012 –
18. místo, OH 2016 – 22., MS 2009 – 23.,
MS 2013 – 7., MS 2015 – 13., ME 2010 – 7.,
ME 2012 – 8., ME 2014 – nedokončila,
halový pětiboj: HME 2015 – bronz
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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.

Václav Lešanovský
prezident AŠSK ČR
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INFO

LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
SOUTĚŽIVÁ ATMOSFÉRA
I když v Jeseníku nemá atletika, provozovaná na vyšší úrovni,
tradici, přesto se na ni na školách nezapomíná. Učitelé tělocviku
se snaží žáky a studenty s jednotlivými atletickými disciplínami
seznámit, vyzkoušet jejich schopnosti a motivovat je k co nejlepším výkonům. Zářijové okresní kolo v CORNY středoškolském
atletickém poháru se uskutečnilo v moderním atletickém areálu
s 200 m dráhou při ZŠ v Jeseníku a zúčastnilo se ho více než 150
studentů a studentek. A když se sejdou aktivní startující, pěkné
počasí a soutěživá atmosféra, tak i v Jeseníku lze objevit přirozené talenty. Poděkování patří všem organizátorům a zejména
studentům za jejich účast a ochotu poprat se s časem, centimetry
i vlastní pohodlností. D
Karel Kapuš

SEZONU OTEVŘELA ATLETIKA
I v novém školním roce se jako první školní soutěže ve Zlínském kraji konala okresní kola CORNY středoškolského atletického poháru, který vyvrcholil 22. září krajským kolem. Za
příjemného slunečného počasí se na atletickém stadionu
v Uherském Hradišti utkalo celkem 12 dívčích a chlapeckých
družstev, zastupující nejlepší školy z regionu, o právo postupu
do celorepublikové soutěže. K vidění byly velmi pěkné výkony,
zvítězili chlapci Gymnázia Uherské Hradiště a dívky SOŠ
a Gymnázium Staré Město všem atletům a jejich vedoucím
patří poděkování za předvedené výkony a férové závodění, dík
míří i k pořadatelskému týmu z Gymnázia Uherské Hradiště
v čele s Magdou Horkou. D
Svatava Ságnerová

NECHYBĚLY ANI DRAČÍ LODĚ
Už 17. ročník soutěže školních sportovních klubů Hry třetího tisíciletí – Pohyb je zábava se na Litoměřicku uskutečnil
v září ve Sportcentru Račice. Rozlosovaná družstva, která
byla barevně odlišena tričky AŠSK, soutěžila v lakrosu, kinballu, malé kopané, obrácené vybíjené, frisbee a na inlajnech. Další aktivitou byly netradiční sportovní soutěže s padákem, atletika pro děti a dokonce i závody dračích lodí,
které si děti moc užily. Další blok soutěží zahrnoval soutěž
v upraveném triatlonu plavání, kolečkové brusle a běh.
Vzhledem k pěknému počasí byla zařazena i plavecká štafeta
a také jedna „záludná“ disciplína – bojová hra zaměřená na
rychlost a paměť. D
Blanka Ježková

OLYMPIÁDA V „MELCHIORCE“
Letošní Hry třetího tisíciletí v Plzeňském kraji se opět uskutečnily
Melchiorově Huti, kde se koncem června sešla na sto žáků, aby si
zasportovali a poměřili síly. Akce se zúčastnili žáci ze základních
škol z Plané, Bezdružic, Klatov (Čapkova ul.) a Tachova (Hornická
ul.). Soutěže v kolektivních sportech i v atletickém trojboji jednotlivců proběhly ve znamení OH v Riu – ano, i v „Melchiorce“ běžela
štafeta s olympijským ohněm a vlála vlajka s pěti kruhy! Děti si odvezly nejen medaile a dobrý pocit z toho, že zvládly pobyt mimo
domov, ale i zajímavé zážitky z pobytu v přírodě a radost z nově navázaných přátelství. Podobně příjemné pocity měli i učitelé, kteří
své žáky na tuto akci doprovázeli. Tak zase za rok na tomto kouzelném místě uprostřed lesů na shledanou! D
Monika Pelánová
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SOUSTŘEDĚNÍ NA „RAČÁKU“

ZLÍNSKÁ BILANCE

V posledním týdnu prázdnin se volejbalistky VK Rakovník vydaly na svých kolech pod vedením trenérek Moniky Bechnerové
a Zdeňky Jirkové na Račí Hrad u Jesenice u Rakovníka. Zde
dívky absolvovaly šestidenní soustředění na příští sezónu
2016/2017 – hlavní náplní bylo zdokonalení ve volejbalu. Děvčata procvičovala herní činnosti jednotlivce, ale také herní kombinace a obratnostně-dovednostní cvičení. Zahrály si turnaj
v deblech, trojicích a čtveřicích. Každé ráno chodily běhat, a nechybělo také posilování a skákání přes švihadlo, aby se zvedla
fyzická kondice. Doplňkem a odpočinkem od volejbalu byly turnaje dvojic v badmintonu a ve stolním tenise, k regeneraci pak
posloužil místní bazén. Holkám se na soustředění moc líbilo
a na novou sezónu se už moc těší. D
Monika Bechnerová

Zlínská krajská rada AŠSK sdružuje čtyři velmi aktivní rady
okresní, a i v minulém školním roce se mohla pochlubit řadou
úspěšných akcí. Zmíněné subjekty uspořádaly přes 300 okrskových, okresních a krajských kol ve více než třiceti sportech a jejich modifikacích, navíc byly pořadateli čtyř republikových kvalifikací, jejichž vítězové postupovali do celostátních finále.
Kromě tradičních sportů jako jsou fotbal, atletika, volejbal
a florbal byly v kalendáři i přebory ve sportovní gymnastice, silovém čtyřboji, badmintonu, šplhu, lyžování, plavání, nohejbale, stolním tenise, vybíjené či přespolním běhu. Nelze zapomenout ani na skvělá umístění zástupců škol ze zlínského
regionu na republikových soutěžích. V novém školním roce
bude zlínská krajská rada ve spolupráci s okresními zástupci
opět pořádat stovky školních soutěží od základních po regionální kola a kvalifikace; vrcholem bude republikové finále
v minikopané dívek a hochů SLZŠ, které se bude konat v květnu
v Kroměříži. D
Svatava Ságnerová

AŠSK NA „FEJSU“
Už jste dali svůj „lajk“ facebookovému profilu Asociace školních sportovních klubů? Jestliže ne, tak to prosím určitě udělejte! Budete pak stále v obraze a ve středu dění školního
sportu. A také se můžete sami aktivně zapojit, posílat své příspěvky, fotografie a videa, prostě dát o sobě vědět všem ostatním účastníkům a příznivcům školního sportování. D
Tak hurá na: www.facebook.com/asskcr/

DĚVČATA V KOPAČKÁCH
V závěru minulého školního roku se ve sportovním areálu HS Kroměříž uskutečnila krajská soutěž v minikopané dívek středních
škol, zařazená do soutěžní kategorie C. Zúčastněné celky přijely na
turnaj s řadou aktivních fotbalistek, mezi nimiž byly např. hráčky
prvoligového 1. FC Slovácko či děvčata zastupující DFK Holešov.
Za úmorného vedra odehrály všechny celky vzájemné zápasy
a palmu vítězství si zaslouženě odvezl zlínský tým, který docílil
výher především skvělému individuálnímu výkonu několika svých
opor. Vzhledem k restartu této soutěže (v minulých letech se turnaj
nekonal) lze považovat za nadějné, že přebory absolvovala školní
družstva ze tří okresů zlínského regionu a lze si jen přát, aby se
příští ročník konal za kompletní účasti všech zástupců kraje. Konečné pořadí: 1. Gymnázium a JŠ Zlín, 2. VPŠ a SPŠ MV Holešov,
3. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. D
Svatava Ságnerová

facebook.com/asskcr
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Nebavilo mě takové to, kde se co těží, kde co
roste. Naopak mě nadchla videa z exotických
zemí. To se mi líbilo.
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Existoval předmět, na který jste se nedokázala naučit?
Dějepis. Ten mě fakt nebavil. Miliony jmen,
dat, událostí. S tím jsem vždycky bojovala.
Vlastně až poslední dva ročníky před maturitou jsme měli super profesorku, která dokázala i u mě vzbudit zájem o děják.

Kvůli atletice. Tam jsem bydlela na intru,
domů jsem jezdila na víkendy. Internát
beru jako jedno z nejhezčích období života.
Konečně jsem se dostala z domova,
mamka byla hodně starostlivá, jak jsme
přišli domů o pět minut později, už byl
oheň na střeše.

Známky jste dostávala v celé škále, nebo
jste se pohybovala kolem jedniček a dvojek?
Do páté třídy jsme měla většinou samé jedničky.
Potom jsem šla na osmiletý gympl do Horních
Počernic a tam se to trošku zhoršilo. Tam už ta
škála známek byla trošku širší. (smích)

Chodila jste někdy za školu?
Na sportovním gymplu jsem pak měla individuální studijní plán, takže jsem za školu nechodila, i když bylo období, kdy jsem tam moc
nepobývala.

„

Po čtyřech letech jste přestoupila na kladenské gymnázium. Proč?

“

A co poznámky, zlobila jste?
Za svůj život jsem dostala snad jednu jedinou, za bordel o přestávce. To je maximum,
já byla vždycky hodná.

Sport nemusíte dělat
vrcholově, i jinak je krásný

Ani jste neusínala v lavici?
Většinou jsme usínali po obědě na nějakých
nudných odpoledních hodinách, ale to pospávala celá třída. Občas jsme toho měli
dost.

Tam jsme jenom běhali, to mě zase až tak
moc nebavilo. Až jako starší jsme dělali technické disciplíny, hodně jsem skákala do
dálky, běhala překážky a pak se z toho nějak
vyvrbil celý víceboj.

Maturitu jste zvládla bez problémů?
Ještě jsem neměla státní maturu, takže čeština, angličtina, teorii sportovní přípravy
a biologii. Pohoda.

Pamatujete si na svůj první vícebojařský
závod?
Nevím, jestli to byl první, ale v hlavě má přebor Prahy mladších žákyň, kde jsem skočila

Pokračovala jste?
Ano, šla jsem na FTVS, už jsem bakalářka. Akorát teď trošku pauzíruju,
s tím sportem se to nedá moc skloubit. Ale magistra mám v plánu, tedy
až po atletické kariéře. Mým oborem je TVS (tělesná výchova
a sport).
Jste skvělou sedmibojařkou,
jak jste se propracovala k této
disciplíně?
Já jsem hrála tenis, jenže byl docela finančně náročný, neutáhli
jsme to. Jsem ze tří dětí. S atletikou jsem začínala v běžeckém
oddíle ŠSK Újezd na Lesy.

hodně daleko. Ten pokus si pamatuji dodnes.
Vím, že jsem to vyhrála. Mám i někde fotku.
Super, tím mě to nejspíš chytlo.
Přes Kladno jste se vrátila do Prahy, závodíte za USK Praha. Vrátil bych se
ovšem ještě ke Kladnu, kde jste byla
sama. To muselo být náročné, ne?
Bylo. Pár let jsem jen ráno vstávala, šla do
školy, na trénink, do školy a na další trénink.
Večer jsem si ukuchtila večeři a padla do postele. Na učení nebyl moc čas. Jak jsem měla
individuál, tak to bylo jednodušší. Našla
jsem si čas i na to učení.
Proč jste odešla z Kladna, kde je
krásný stadion i skvělé podmínky pro atlety?
Po maturitě jsem tam zůstala
ještě rok, byla jsem nejstarší
ve skupině, přicházeli mladší
a mladší atleti, takže jsem
si připadala jako stará
vykopávka. A můj trenér
měl rodinu, nemohl
se mnou jezdit na
všechna soustředění.

ELIŠKA KLUČINOVÁ
Narozena: 14. dubna 1988 v Praze
České rekordy:
sedmiboj (100 m překážek, výška, koule,
200 m, dálka, oštěp, 800 m) 6 460 bodů
(2014 Kladno),
halový pětiboj (60 m překážek, výška,
koule, dálka, 800 m ) 4 687 bodů (2015 HME
Praha)
Účast na velkých akcích:
sedmiboj: MEJ 2007 – stříbro, OH 2012 –
18. místo, OH 2016 – 22., MS 2009 – 23.,
MS 2013 – 7., MS 2015 – 13., ME 2010 – 7.,
ME 2012 – 8., ME 2014 – nedokončila,
halový pětiboj: HME 2015 – bronz
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HVĚZDA
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Už se to nedalo skloubit, tak mě vyslal do
velkoměsta, zpátky do Prahy k trenérce
Blažkové. Na Kladně se mi líbilo, ale v Praze
jsem měla větší tréninkovou skupinu a byla
v ní nejmladší. (smích)

dobou jsem ho ani moc netrénovala kvůli
ramenu, které jsem si teď urvala úplně. To
je nevyzpytatelná disciplína. Ale nejneoblíbenější je osmistovka. Tu fakt nemám
ráda.

Co se týká vícebojařských úspěchů, tak
ten první opravdu veliký přišel v roce
2007 v nizozemském Hengelu…
Na mistrovství Evropy juniorů jsem v sedmiboji získala stříbro. Ale chtěla bych říct, že
jako malá jsem brala všechny výhry jako ta
největší vítězství, i když šlo jen o přespolák.
To pro mě bylo jako vítězství na olympiádě.
Pamatuju si, že v tom Hengelu to byl takový
divný závod, ani jsem si to neuvědomila a najednou jsem byla druhá. Když to srovnám
s medailí na Evropě před dvěma roky, tu jsem
prožívala úplně jinak. V Nizozemsku to bylo
vlastně zadarmo, a když k tomu nevede ta trnitá cesta, tak si toho člověk tak neváží. Přišla
jsem k tomu jako slepej k houslím. Kdežto na
halové Evropě 2015 v Praze za tím byla
hrozná dřina.

Proč?
Je to dlouhý. A přece jen nemám proporce vyhublé běžkyně a je to znát. Hmota, která se
hodí na další disciplíny, tady překáží. Jsem
svalnatější vícebojařka, a ty svaly mají pak
tendenci krásně vytuhnout. A to se pak člověk do cíle protrápí.

Pamatujete si první překonání hranice
6 000 bodů?
Tehdy jsem byla čtvrtá v Kaunasu (ME do 23
let v roce 2009). Hodně jsem trénovala, ale
měla jsem zdravotní problémy s achilovkou,
nemohla jsem pořádně běhat. A přes ukrutně
protrápenou osmistovku se mi podařilo překonat o pár bodíků těch šest tisíc (6 015),
čímž jsem se nominovala na své první
mistrovství světa. To byl krásnej zážitek.
Navíc, já měla s tou achilovkou opravdu velké
potíže, myslela jsem, že skončím s atletikou.
Myslela jsem si, že jsem na konci své kariéry

„Akce se moc povedla a hymnu jsem si
broukala ještě celé odpoledne,“ uvedla Eliška
na Facebooku po křtu hymny AŠSK, které se
coby patronka zúčastnila

udělala 6 000. Takový veselý a smutný zážitek
zároveň.
Nicméně závodíte dál, takže se můžeme
zeptat, která z disciplín je vaší nejsilnější?
Asi výška. Tedy podle toho, jestli mi vyjde.
Když ne, tak hledám v jiných disciplínách.
To jsem pak silnější třeba v kouli, někdy
v dálce.
A z čeho máte hrůzu?
U oštěpu nikdy nevím, jak vyjde. Poslední

Rio bylo pro vás druhými olympijskými
hrami, čím se tyhle lišily od Londýna?
Ta v Londýně byla perfektně připravená,
všechno šlapalo, jak mělo. Byla krásná. Rio
bylo něco úplně jiného, občas jsme se divili,
co jsou schopní Brazilci vytvořit. Ale zase
měla úplně jiné kouzlo, atmosféru. Obě byly
krásné, nemohu říct, která byla hezčí.
Asi Hry stojí za tu neskutečnou dřinu...
Stojí. Je to opravdu úplně něco jiného. My atleti se potkáváme, ale tady poznáváte úplně
jiné tváře. Ten velký tým si fandí, kdy skončí
svůj závod, jezdí fandit.
Jaký největší zážitek jste si přivezla?
Ulovila jste nějakou českou medaili?
Lukáš Krpálek mi, bohužel, unikl. Ale viděla
jsem stříbro Pepy Dostála a chodili jsme na
atletiku, takže bronz Báry Špotákové. Jinak
jsem si na památku přivezla magnetku a pár
dalších blbůstek.
Velmi populární jsou selfie snímky, máte
nějaký úlovek?
S holkama jsme si fotily selfíčka s Pepou Dostálem, to je asi nejvzácnější. Jinak máme
další u sochy Ježíše nad Riem. Ale já nejsem
selfie maniak, abych měla tyčku a svůj obličej
na každé fotce. (smích)
Co vám dal sport, co může případně nabídnout dětem a mládeži?
Dal mi spoustu přátel, mám z něj největší kamarády. Tam jde opravdu o ryzí přátelství,
doživotní. A pak i spoustu vlastností, které se
díky sportu tvarují – čestnost, člověk hraje
fair play, je cílevědomý. A mám krásného koníčka – sport. Když mám volnou chvilku, nemusím se nudit a jdu si zasportovat. To je
lepší než vysedávat u počítače.
Takže nelitujete, že jste se vydala na
dráhu atletky…
V žádném případě, i když je občas lemovaná
zraněními. Ale zase je tu vždycky možnost
toho nechat a dělat něco jiného. Ovšem sport
nemusíte dělat vrcholově, i jinak je krásný. D

TEXT JAN UHLÍK
FOTO ČOV, JAN VIDRNA, archiv Elišky Klučinové
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F A I R P L AY

HLEDÁME VZORY
PRO MLÁDEŽ
Navrhněte kandidáty na držitele prestižní Školní ceny fair play za rok 2016!
kola je jednou z nejdůležitějších
sociálních skupin, do které se
dítě začleňuje již v raném věku.
Tráví v ní většinu dní v roce a její
prostředí ho velmi výrazně formuje.
Kromě nejbližší rodiny mu pomáhá utvářet návyky, vnímat chování spolužáků
i dospělých a reagovat na ně. Dítě si tak
osvojuje základní normy chování, v nichž
by měla převládat slušnost, tolerance,
ochota pomoci druhým a respekt k autoritám.
Autorem návrhu na založení (ŠCFP) byl
na počátku devadesátých let pan Vladimír
Müller, v té době pracovník MŠMT.
Smyslem tohoto ocenění byla snaha dát
dětem správné příklady z jejich nejbližšího okolí, z řad spolužáků, učitelů nebo
vychovatelů.
Pravidelně se uděluje od roku 1992,
na výročním zasedání Českého klubu
fair play, jako samostatné ocenění

Š

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
ŠCFP má tyto kategorie ocenění pro
žáky:
– čestné sportovní jednání
– ušlechtilý mravní čin
– záchrana života
Pro pedagogy:
– za celoživotní přínos, obětavou a systematickou práci v tělesné výchově
a sportu
Školní cena fair play by měla být průběžnou motivující záležitostí. V návrhu by
měly být morálně hodnotné činy a výjimečné skutky. Je sice obtížné stanovit
hranici, co je běžné sportovní chování a co
je mimořádné. Záleží na situaci, významu
a na schopnosti bezprostředně a správně
reagovat.

JAK NA TO
Návrh pošlete na hlavičkovém papíře školy,
kde žák, či pedagog působí. Pokud bude informace z jiného zdroje, prosíme o potvrzení
ředitelem školy, ze kterého bude zřejmá příslušnost navrhovaného k dané škole.
Návrhy na ocenění zasílejte na adresy:
Martin.Kafka@msmt.cz
fairplay@olympic.cz
Uzávěrka návrhů na ocenění za rok
2016 je do 31. prosince 2016.
Je načase, aby se férové chování těšilo
větší pozornosti, aby bylo respektovanou
normou pro celou společnost.
Věříme, že připomenutí správných hodnot, společně s úctou a uznáním lidí, kteří
jsou skutečným příkladem, pomůže naší
společnosti vytvořit pro mládež pozitivní
vzory. D
TEXT AŠSK, ČKFP FOTO archiv ČKFP

Předsedkyně Českého klubu fair play a trojnásobná olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová-Pecková se už těší, až bude předávat
ceny zástupcům školního sportu (podobně, jako při jiném vyhlášení cen fair play na tenisovém MSJ v Ostravě před třemi lety)
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HYMNA

SPORTUJ VE ŠKOLE
Křest nové hymny AŠSK „Sportuj ve škole“
se uskutečnil 22. září na hřišti ZŠ Brána
jazyků na Uhelném trhu v Praze.
okřtila ji ministryně školství Kateřina Valachová s několika předními sportovci, autorem textu
Eduardem Krečmarem a dalšími
osobnostmi. Součástí vydařené akce byl
pestrý doprovodný program, v němž si zasoutěžili školáci v několika sportovních
disciplínách.
„Skákej výš, házej dál, stopuj míč, jako
kdybys ligu hrál. Dávej gól, nahrávej, jen
to před koncem nikdy nevzdávej. Jezdi
s námi na bruslích anebo na kole. Sportuj
ve škole!“ – vybízí děti první sloka nové
hymny AŠSK.
Hymnu "Sportuj ve škole" pokřtili ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová a vynikající sportovci
– olympijský vítěz z Ria judista Lukáš Krpálek, dvojnásobný medailista ze stejné

P

Lukáš Krpálek a Josef Dostál s medailemi z OH v Riu

Olympijský vítěz „Krpoš“ a jeho malí fanoušci

Paní ministryně si zahrála s dětmi stolní tenis

Diváci byli nejen na hřišti, ale i v oknech školy nad ním
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Autor textu Eduard Krečmar

Mistr světa v hodu diskem Imrich Bugár

Slavnostní křest slovem provázel moderátor Martin Hrdinka

Křtilo se stylově sportovně – životodárnou vodou

olympiády kajakář Josef Dostál, jedna
z nejlepších světových atletických vícebojařek Eliška Klučinová, bývalý mistr světa
v disku Imrich Bugár, a s nimi i nadějný
desetiletý mistr republiky v rychlostní kanoistice Josef Řezníček.
„Hymnu jsme se rozhodli vytvořit zejména pro to, abychom ocenili činnost učitelů a pomohli propagovat sportování dětí
na základních a středních školách. V různých provedeních se bude hrát na všech
sportovních akcích a soutěžích AŠSK, kterých jsou ročně tisíce,“ vysvětlil záměr
prezident AŠSK ČR Václav Lešanovský.
Hudbu k nové sportovní hymně, která
má řadu modifikací tak, aby šla použít při
jakékoli školní sportovní příležitosti, složil člen skupiny Elán Vašo Patejdl, textem
ji opatřil přední český textař Eduard Kreč-

mar (spolupracoval např. s Karlem Svobodou a Ladislavem Štaidlem). Nazpíval ji
Jan Maxián ze skupiny Nightwork a další
mladí zpěváci, kteří si říkají „Sporťáci“.
Ministryně školství Kateřina Valachová
při křtu uvedla: „Hymna má ještě víc podpořit chuť dětí sportovat. Všichni víme, že
s pohybem mladé generace to není vždy
nejideálnější. Proto se i MŠMT snaží podporovat právě sport dětí a v tomto ohledu
mi hymna znějící při sportu v důvěrně
známém bezpečném prostředí – ve škole,
spolu s jejich kamarády za vedení jejich
pedagogů, přijde jako super nápad a proto
jsem jej přišla osobně podpořit. Navíc se
rozhodně se svými dětmi zapojíme do
tvorby videí ve vyhlášené soutěži.„
U příležitosti křtu byla totiž vyhlášena
„Velká soutěž videoklipů“ na téma hymny

„Sportuj ve škole“, která je určena jak
dětem a studentům, tak pedagogům. Svá
videa mohou zájemci zasílat do 20. dubna
2017 na v pravidlech určenou webovou
adresu, tvůrci nejlepších klipů získají pro
svou školu odměnu v podobě sportovního
vybavení v hodnotě 50.000 Kč za první,
30.000 Kč za druhé a 20.000 Kč za třetí
místo! D
Informace k video soutěži o hodnotné
ceny i pravidla najdete na poslední stránce
tohoto čísla magazínu, nebo na:
www.assk.cz/sportovni-kluby/sportujve-skole/

TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO JAN VIDRNA

HYMNA
Skákej výš, házej dál,
stopuj míč,
jako kdybys ligu hrál.
Dávej gól za gólem, nahrávej,
jen to před koncem nevzdávej.
Jezdi s námi na bruslích
anebo na kole.
Sportuj ve škole!
Poslechnout si hymnu, nebo ji stáhnout,
můžete zde:
www.assk.cz/pr-media/hymna-assk/
Jako první si novou hymnu vyslechl vítězný tým exhibičního míčového víceboje
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AT L E T I K A

SKÁKEJ VÝŠ, HÁZEJ DÁL
Slova z titulku platila na 35. finále CORNY
Středoškolského aletického poháru
2016, které se uskutečnilo v Břeclavi.
outěž byla ve znamení čísla jedenáct – konala se 11. října a Břeclav
pořádala již 11. republikové finále
středoškolského poháru. Podzim
udeřil plnou silou, bylo 11 °C, mírný déšť,
přesto všichni bojovali naplno a výkony
byly často excelentní. Bojovalo se nejen
o pohár, tyčinky Corny, ale i účast na MS
škol ve Francii v červnu 2017. Soutěž začala novou hymnou AŠSK za účasti několika reprezentantů.

S

SKÁKEJ VÝŠ!
Soutěž ve skoku vysokém vyhrála Lada Pejchalová 176 cm, s osobním maximem
190 cm a 4. místem z MS juniorek.
U chlapců málem padla dvoumetrová hranice, nakonec Štěpán Svoboda z Tábora
překonal laťku ve výšce 196 cm.

A DÁL!
Ve skoku dalekém se ve čtyřech pokusech
nejlépe dařilo Pavlíně Minářové s výkonem
577 cm.

HÁZEJ DÁL!
Všechny nadchla přítomnost patronky
soutěže Báry Špotákové, ale v případě
CORNY poháru spíše platí – vrhej! V kouli
byly k vidění vynikající výkony zejména
u chlapců, kdy bratři Forejtové z Plzně
předvedli pětikilovou koulí výkony 16.67,
resp. 15.08 m.
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BÁRA POJEDENÁCTÉ!
Účastníkům finále opět fandila dvojnásobná
olympijská vítězka a mistryně světa v hodu
oštěpem Barbora Špotáková, pro kterou to
byl letos už jedenáctý patronát. „Počasí
tentokrát opravdu nepřeje, ale mně se tady
líbí vždy. Corny pohár má svou tradicí a já už
tady jsem také takovou tradicí. Ani se mi
nechce věřit, že jsem tu pojedenácté. Mám
ráda tato setkání s mladými lidmi a s chutí
zavzpomínám, jak jsem závodila v jejich
věku. Kdyby mi v té době někdo řekl, že
dosáhnu takových úspěchů, tak bych mu
nevěřila, ale atletika je o tom, u ní vydržet
a já věřím, že i ti, kteří v Břeclavi závodí,
u tohoto krásného sportu vydrží. Ráda také
zavzpomínám na soupeře a kamarády, které
si pamatuji dodnes. Navíc je to týmová
soutěž, což se mi také líbí. Jediné, co jim
nezávidím, je počasí, které tady panuje, ale
perou se s ním statečně,“ uvedla mladými
fanoušky obletovaná šampionka.

CO SE DĚLO NA DRÁZE?
Nejvíce překvapilo strhující tempo na
1500 metrů chlapců, kdy divákům připadalo, že studentům učitelé neprozradili
délku trati. Oba vedoucí závodníci však
nepolevili a dokonce padla hranice čtyř
minut (3:59). Je vidět, že tato trať je nyní

Dívky
1. Gymnázium Šumperk
2. Gymnázium Trutnov
3. Gymnázium Příbram

8 503
8 467
8 276

Chlapci
1. Gymnázium Třinec
2. Gymnázium Zlín
3. Gymnázium Ústí nad Labem

www.stredoskolskypohar.cz

9 364
8 917
8 889

díky úspěchům Jakuba Holuši velkou výzvou.

NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
Štafety jako poslední disciplíny mohly zamíchat pořadím a byly skutečnou prověrkou

týmů a vůle. Po 100 metrech předávky
a zcela vyrovnaná soutěž, dvoustovka již posunula týmy se silnými sprintery dopředu,
ale 300 a 400 metrů bylo rozhodujících. D
TEXT KAREL KOVÁŘ
FOTO KAREL KOVÁŘ, atletika.cz

SPORTOVNÍ LIGA

ODSTARTOVÁNO!
Třetí ročník Sportovní ligy základních škol
o Pohár ministryně školství byl slavnostně
zahájen v Praze.
příjemné a neformální atmosféře
byl přesně v polovině září v pražském Národním pedagogickém
muzeu J. A. Komenského odstartován 3. ročník SLZŠ. Kromě připomenutí
skvělé bilance uplynulého ročníku, do nějž
se šesti sportovních odvětvích zapojilo
113 000 školáků, 9 029 družstev a 6 316 škol,
byly představeny i novinky nového ročníku.

V

NOVÁ DISPCIPLÍNA
Nejvýznamnější akce školní mládeže má
v nadcházejícím ročníku 2016 / 2017 ještě
Hosty tiskové konference byli ministryně školství
Kateřina Valachová, předseda ČUS Miroslav
Jansta, prezident AŠSK ČR Václav Lešanovský
a dva špičkoví čeští sportovci – dvojnásobná
mistryně Evropy, plavkyně Petra Chocová
a basketbalista Radek Nečas z BK Pardubice
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Mezi účastníky tiskovky nechyběli ani
úspěšní žáci a žákyně z pražské ZŠ Eden,
kteří zvítězili v letošních republikových finále
ve florbalu a minifotbalu
vyšší ambice, neboť k atletice, basketbalu,
florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu přibude nově sedmá disciplína – plavání.
Od letošního září do června příštího
roku se mohou opět zapojit do pravidelné sportovní činnosti starší žáci a žákyně z vyšších tříd II. stupně základních
škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Výjimku však budou tvořit právě plavci, jejichž kategorie je vyhrazena žákům
třetích tříd.
„Velice fandíme tomu, aby nebyl pohyb ve škole pouze součástí povinné tělesné výchovy, ale
stal se součástí podobných aktivit, jakou je Sportovní liga základních škol. A jestliže se do
soutěží ve 2. ročníku zapojilo 113 000 dětí, tak jsem nyní slíbila, že jich ve třetím ročníku bude
o padesát tisíc víc! Jsem ráda, že do programu přibyl sedmý sport – plavání. Mám k tomuto
odvětví vztah, přestože vím, jak je obtížné plavecké soutěže zorganizovat. Naší snahou však
je, aby právě plavání bylo od roku 2017 součástí tělesné výchovy ve školách,“ řekla ve svém
vystoupení ministryně školství Kateřina Valachová.

OPĚT S PATRONY
Stalo se už tradicí, že každé odvětví v rámci
Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství získá svého slavného patrona z řad bývalých či současných českých
reprezentantů. Tyto osobnosti provázejí
mladé účastníky celým průběhem soutěží,
inspirují je svým příkladem i radami a také
se účastní závěrečného republikového finále.
V nadcházejícím ročníku budou plnit
patronské role: atletika – Pavel Maslák,
basketbal – Radek Nečas, florbal – Jan Jelínek, házená – David Šůstek, minifotbal
– Zdeněk Grygera, plavání – Petra Chocová, volejbal – Lubomír Staněk. D
TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

www.sportovniligazs.cz
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JEDNÁNÍ U JADRANU
Seminář Center sportu Rabac 2016 se konal v Chorvatsku už počtvrté, stále žádoucí
výměna zkušeností, názorů a informací se vydařila.
eminář opět splnil svůj účel. V tradičním termínu se opět sešli zástupci center sportu AŠSK, členové okresních
rad asociace a ředitelé škol zapojených
v projektu v chorvatském Rabacu.
Čtyři dny od soboty 17. do úterý 20. září
patřil hotel Hedera účastníkům našeho semináře. Díky tradiční pohostinnosti a dostatku
prostoru jak k debatám, tak i ke sportovnímu
vyžití jsme naplnili náš cíl a poslání této akce.
Velmi cenná zkušenost je to zejména pro
nová centra sportu, přítomné ředitele škol ale
i pro zástupce vedení AŠSK. V neformálních
diskusích a komentářích se probrala základní
témata o činnosti asociace, způsobu komunikace na školách, materiálních a personálních
podmínkách, ve kterých školy žijí a realizují
program asociace.
Z Rabacu si tak odvážíme cenné podněty
a informace, které bychom rádi využili pro
zdokonalení systému fungování center sportu,
ale i asociace. V závěru děkujeme všem účastníkům i externím lektorům, kteří obohatili
naše obzory o nové možnosti. Těšíme se na
další pokračování semináře v roce 2017. D

S

TEXT LADISLAV PETERA
FOTO VÁCLAV PĚKNÝ, TOMÁŠ VESELÝ
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IDEÁLNÍ PODMÍNKY
Po dvou letech jsme opět uspořádali další ročník vzdělávacího semináře
pro učitele ZŠ (tentokrát pro oba stupně) a SŠ – TěloPraha 2016.

eminář proběhl v areálu UK FTVS
na pražském Veleslavíně a v nedalekém okolí (např. i na Vltavě)
v předposledním prázdninovém
týdnu od 24. do 26. srpna. Slunečné počasí s teplotami okolo 25°C připravilo
ideální podmínky pro celý průběh akce.
V průběhu dvou dnů bylo pro 180
účastníků připraveno 39 různých lekcí,
které se ve většině případů minimálně jedenkrát opakovaly, tak aby se co nejvíce
účastníků mohlo vybraného programu
zúčastnit. V průběhu osmi časových bloků
tak proběhlo celkem 74 lekcí.
Tradiční dobrá spolupráce s UK FTVS
byla potvrzena vysokou účastí fakultních
lektorů, kteří zajistili více než 50% vyučovaných lekcí.
Ostatní lekce byly zajištěny spolupracujícími lektory z jiných institucí a organizací: MU Brno, Český svaz orientačních
sportů, Český svaz Kin-ballu, Český svaz
badmintonu, Česká asociace létajícího
disku, Česká asociace sport pro všechny,
FN Motol a dalších. D

S

TEXT a FOTO TOMÁŠ VESELÝ

OLYMPIJSKÝ KVÍZ
I letos jsme uspořádali Olympijský kvíz
o ceny – vyzkoušejte si některé otázky:
1. Kdo první vystoupil s myšlenkou na
obnovení OH? (nápověda: nebyl to
Coubertin)
2. Kdo byl českým vlajkonošem na LOH
v roce 2004 v Aténách?
3. Kde se budou konat ZOH v roce 2022?
4. Skateboarding bude zařazen jako nová
disciplína na LOH v Tokiu.
ANO / NE
5. ČSR – KANADA 0:30. Kdy a kde utrpěl
Československý hokejový tým největší
debakl v historii?
6. Pierre de Coubertin je pochovaný na
dvou místech. Na kterých?
Správné odpovědi: 1. Johann Bernhard Basedow (1760),
2. Květoslav Svoboda, 3. Peking, Čína, 4. ANO, 5. 1924,
Chamonix, 6. Laussane a poblíž Olympie (srdce)

www.telopraha.cz
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VOLEJBAL

SMEČE A BLOKY,
VÝHRY I PROHRY
Letošní světový šampionát ISF ve volejbalu se za české
účasti v létě uskutečnil v srbském hlavním městě Bělehradu.
ení to tak dávno, co jsme se
v lednu v Žďáru nad Sázavou radovali z vítězství v republikovém finále AŠSK ČR ve volejbalu
středních škol. Čas vyplněný studijními
povinnostmi, ale také velkým očekávání
a těšením se, rychle uběhl a tak děvčata
z Prostějova z Gymnázia Jiřího Wolkera
a chlapci z Frýdku-Místku ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie vyrazili reprezentovat Českou republiku,
svou školu, svůj volejbalový klub. Ale
nejen to, hlavním cílem výpravy bylo navázat nová přátelství, poznat zvyky, kulturu zúčastněných národů a bavit se při

N
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tak nádherné hře, jakou volejbal bezesporu je.
Celkem 32 národů a 64 týmů, mezinárodní rozhodčí, vedoucí výprav a delegáti,
dobrovolníci ze Srbska, kteří se starali
o jednotlivé výpravy a početný štáb organizátorů, ti všichni vytvořili nádhernou
kulisu pro jeden z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších sportů na světě. Svátek volejbalu mohl začít…

NA PŘELOMU LETNÍCH MĚSÍCŮ
Od 25. června do 3. července se týmy děvčat a chlapců utkaly v osmi základních sku-

pinách po čtyřech týmech. Chlapci se hned
na úvod střetli s Rakouskem, bohužel než
se osmělili a rozkoukali, utkání bylo ztraceno a toto se později ukázalo jako klíčové.
V dalším duelu už dokázali porazit Makedonii, statečně změřili síly s Turky, a to
ještě netušili, že je to souboj s pozdějším
světovým šampiónem. Základní skupina se
pak zamotala, neboť Makedonci dokázali
porazit Rakousko. Na naše chlapce tak
zbyla jen utkání o 18. až 32. místo.
Děvčatům se dařilo více. Ve skupině dokázala porazit Itálii i Lucembursko, nestačila pouze na Čínu. Tyto výsledky jim otevřely cestu k bojům o 1. až 16. místo.

V dalším průběhu turnaje pak chlapci porazili Nizozemsko a Kypr, děvčata už nezaznamenala žádné vítězství. V konečném
účtování pak obsadili kluci 29. a dívky 16.
místo. Ale výsledky nejsou až tak podstatné, je třeba vzít do úvahy, že drtivou
většinu zemí zastupovaly reprezentační
celky nebo volejbalové akademie.

POLKA I VYMĚNĚNÉ DRESY
Byla jsem hrdá na kluky naší průmyslovky, kteří se ctí čelili takto poskládaným
týmům z nejlepších hráčů dané země. Obdivovala jsem je, když se dokázali projevit
jako praví džentlmeni, když zrežírovali
a předvedli s dívkami z Prostějova českou
polku na vystoupení národů. Dokázali zaujmout ostatní mladé lidi z jiných zemí
i při prezentaci českých výrobků. Do Bělehradu je přijeli pozdravit ředitel a zástupce školy a také sponzor z FrýdkuMístku.
Do Česka si odvážejí všichni zúčastnění
spousty jedinečných zážitků, nových přátelství, zajímavých sportovních okamžiků.
Vše bylo umocněno sledováním finálových bojů, z nichž vyšly vítězně dívčí
i chlapecká reprezentace Turecka.
Závěrečný ceremoniál byl pro nás rozloučením s týdnem plným volejbalových
smečů, bloků, vítězství i proher, ale také
pozvánkou k dalšímu pokračování setkávání mladých lidí, kteří milují volejbal. Za
dva roky to bude Česká republika, která
bude hostitelskou zemí World Schools
Championship volleyball.
Sympatickou tečkou za celým pobytem
v Srbsku bylo krásné kamarádské gesto
chlapců z Frýdku-Místku a dívek z Prostějova, kteří si vyměnili dresy, aby tak umocnili přátelství, které se zrodilo v průběhu
bělehradského mistrovství světa. D
TEXT DANUŠE GÓRECKÁ
FOTO archiv účastníků šampionátu
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ROZHOVOR
Dagmar Wegnerová s olympioniky Eliškou Klučinovou
a Josefem Dostálem při křtu hymny AŠSK

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
V našem seriálu přestavujeme učitelku Dagmar Wegnerovou,
která působí v pražské ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou
matematiky a je také předsedkyní výboru obvodní rady AŠSK.
Mohla byste, prosím, představit vaši
školu?
Naše škola se nachází v samém srdci historické části Prahy, na Praze 1 na Uhelném
trhu. Žáci se učí ve třech třídách v ročníku
a vyučuje se u nás angličtina, francouzština, němčina a v jedné třídě matematika.
I přesto se u nás ve škole sportuje. Jsme ve
dvou budovách a máme kolem šedesáti učitelů. Organizujeme u nás sportovní činnost v několika kroužcích, jako jsou lezení
20 5/2016

na umělé stěně, tancování a sportovní hry.
Máme výborného pana ředitele, který je tělocvikář a sportu i soutěžím fandí.
Jaké máte pro sportování podmínky?
Školy v centru hlavního města mají poměrně složitou situaci s podmínkami pro
sportování dětí, a to i pro kroužky. Mají
malé tělocvičny, ale naše základní škola má
alespoň k dispozici ve vnitrobloku sporto-

viště ve velikosti volejbalového hřiště.
Naše kroužky vedou sami učitelé tělocviku,
a snažíme se tedy pronajímat například atletický stadion na Kotlářce v Praze 6 Dejvicích a tam organizujeme atletické závody
Prahy 1.
Jakých soutěží se vaše škola zúčastňuje?
Naše škola se zúčastňuje všech soutěží,
které máme každoročně naplánované. Na

„

Praze 1 není Dům dětí a mládeže, tak
všechny turnaje pořádají předsedové školních sportovních klubů.
Chodíme na malou kopanou, florbal,
stolní tenis, basketbal mladších i starších
žáků a zúčastňujeme se i turnaje v přehazované. Pořádáme volejbal, spolupořádáme Odznak všestrannosti olympijských
vítězů, fotbalový McDonald´ s Cup, vybí-

jenou pro první stupeň a pro šesté třídy.
A pokud nám vyjdou, tak také Hry třetího
tisíciletí.

v krajské kole AND 1 basketbalu mladších
žáků. Za úspěch považujeme, když se umístíme do třetího místa v obvodním kole.

Co považujete za největší úspěch, kterého vaše škola dosáhla?
Jsme rádi, když jsou turnaje bez úrazu. Ale
už jsme byli třetí v krajském kole florbalu,
druzí v krajském kole basketbalu a čtvrtí

Co vaši bývalí studenti, pokračovali
někteří ve vrcholovém sportu?
Z našich bývalých studentů například hraje
Blanka Jančaříková volejbalovou extraligu
za Olymp Praha a Dieudonne Mubenzem
extraligu házené za Duklu Praha.

AŠSK považuji za jednu
z nemnoha smysluplných
organizací ve školství

“

Co byste ve škole potřebovali pro rozvoj sportování?
Na Praze 1 máme trošku horší podmínky,
co se týče tělocvičen, ale věnujeme se maximálně míčovým hrám, obratnosti, základům gymnastiky a základům atletiky.
K tomu máme odpovídající vybavení. Tak
jako všude je pořád nedostatek míčů. Na
konci roku vždy žádáme pana ředitele o to,
co potřebujeme nejvíc. A někdy i sami přiložíme ruku k dílu, třeba si sami vyrobíme
sloupky na skok vysoký.
Jak vidíte důležitost organizace jako
je AŠSK?
V AŠSK jsme jako škola od roku 1996.
Sama jsem v ní organizována od doby, kdy
jsem nastoupila do základní školy v Mikulandské ulici. Od roku 2006 jsem předsedkyní OR AŠSK Prahy. V našem okrese
máme v AŠSK stabilně 10 škol a velmi
dobře se mi celá léta spolupracuje s předsedy školních sportovních klubů na těchto
školách. Tuto organizaci považuji za jednu
z nemnoha smysluplných ve školství. Je
v ní zapojeno velké množství škol a pedagogů. Myslím si, že by si AŠSK zasloužila
větší finanční podporu od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce se nám daří spolupráce s odborem školství na Městské části Praha 1.

Dagmar Wegnerová (v modrém tričku) po volejbalovém utkání učitelé versus žáci na ZŠ Brána jazyků
Nedávno se vaše škola stala dějištěm
slavnostního křtu hymny AŠSK „Sportuj ve škole“…
Ano, byla to krásná akce organizovaná
Asociací školních sportovních klubů. Ve
čtvrtek 22. září byla představena nová
hymna AŠSK, kterou vytvořili Vašo Patejdl
a Eduard Krečmar. Kmotry hymny byli ministryně školství Kateřina Valachová, držitelé medailí z Ria 2016 Lukáš Krpálek
a Josef Dostál, účastnice olympiády v Riu
atletická vícebojařka Eliška Klučinová, legendární olympionik, dvojnásobný vlajkonoš na olympiádách a mistr světa diskař
Imrich Bugár, a také nadějný rychlostní kanoista desetiletý Pepík Řezníček. Pro nás
všechny, tedy pedagogy i žáky, to byla
velká čest, a touto významnou událostí žila
celá naše škola. D

TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ

Paní učitelka se raduje se svými svěřenci po vítězství ve školní lize ragby

FOTO JAN VIDRNA, archiv ZŠ Brána jazyků
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EKONOMIKA, PROVOZ, PLÁNY
V Benešově se konal Seminář předsedů a hospodářů okresních a krajských rad
Asociace školních sportovních klubů ČR.

a akci, která se uskutečnila ve
dnech 30. září až 2. října v benešovském Vzdělávacím středisku Institutu veřejné správy
Praha se zúčastnili nejen předsedové
a hospodáři OR/KR, ale i členové Výkonného výboru, pracovníci sekretariátu
AŠSK, sekretáři VPP, garanti sportů, revizoři krajských rad a členové revizní komise. Celkem to bylo přítomno 118
účastníků.

N

Na programu byly ekonomické a provozní
informace a zprávy z jednání s MŠMT, a také
rekapitulace a plán PR/komunikace na celý
školní rok 2016/2017. Účastníci projednali
záležitosti týkající se evidence soutěží
a kroužků. A mimo jiné také informace
o členských příspěvcích, jejich výběru, evidenci a termínů jejich zúčtování.
Přítomní byli seznámeni s metodickým
pokynem k volbám do okresních a krajských rad a se současným stavem spolu-

Stanislav Hejcman a prezident AŠSK ČR Václav Lešanovský
22 5/2016

práce s VZP a dalšími partnery AŠSK.
Hezkým momentem jednání bylo předání
ocenění Jindřichu Slunečkovi za jeho
práci garanta vybíjené a Vlastimilu Hejcmanovi k jeho životnímu jubileu a jako
výraz poděkování i uznání za dosavadní
práci pro asociaci jim byla předána bronzová medaile AŠSK ČR. D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO JAN VIDRNA, archiv Vzdělávacího střediska Benešov

Jindřich Slunečko s generálním sekretářem AŠSK Ladislavem Peterou
a Václavem Lešanovským

www.assk.cz

