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v souvislosti s dosavadní existencí tohoto
internetového média Asociace školních
sportovních klubů vám všem chceme poděkovat
za podporu, náměty a příspěvky, které
se od začátku vydávání magazínu sešly v redakci
a následně objevily i v jednotlivých číslech našeho
časopisu o školním sportu.
Asociace si získává stále větší respekt jako
partner (MŠMT) i jako spolutvůrce aktivit
na školách a v ŠSK (krajské úřady, instituce a další spolky) jsme opět spolu
ve víru školního života a otvírají se před námi nové možnosti zabezpečení
i financování školního sportu. Současně pracujeme i na zdokonalení organizační
struktury a funkčnosti systému. Nemalou měrou k tomu přispívá i náš internetový
časopis, který navíc rozesíláme i v tištěné podobě a stal se oficiálním periodickým
tiskem s registrací Ministerstva kultury ČR.
Je to pro nás všechny i velký závazek do budoucna, nicméně jsme přesvědčeni,
že vám všem patří velké poděkování za vaši aktivitu a snahu pro naši asociaci dále
něco dělat a naplňovat tak její program, což se potvrdilo i během uplynulého období
i se startem nového školního roku. Ostatně to dokazujete svým přístupem neustále.
Proto pište a sdělujte nám své názory a připomínky k našemu časopisu, ostatně
životaschopnost těchto témat se již prokázala, vždyť asociace a zejména vy, učitelé
ze škol si takovouto prezentaci úspěchů a dobrých nápadů na poli školního sportu
zcela určitě zasloužíte!
Takže ještě jednou velký dík za práci a snahu, jsme rádi, že s vámi můžeme
spolupracovat!
Přejeme vám i do nového roku hodně zdraví a elánu pro naši společnou věc.
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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.

www.assk.cz
Magazín školního sportu DO TOHO! Číslo: 6 / 2016, vydává Asociace školních sportovních klubů ČR,
José Martího 31, Praha 6, PSČ 162 52, vychází 6x ročně (aktuální vydání 13. 12. 2016).
Redakce: koordinátorka Dana Soukupová, šéfredaktor Petr Kocek, grafika Studio Otto.
Redakční rada: Blanka Ježková, Drahomíra Jiráková, Petr Kocek, Ladislav Petera, Svatava Ságnerová,
Dana Soukupová.Kontakt na redakci:soukupova@assk.cz
Registrace: MK ČR E 22660

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři

facebook.com/asskcr

INFO

LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY NA RADNICI
V Brně pokračovalo setkávání nejlepších sportujících škol se zástupci města. Po celý školní rok sledujeme účast a umístění jednotlivých škol v okresních, krajských a republikových soutěžích. Letos
se mladí sportovci společně se svými vyučujícími setkali s radním
pro školství, mládež a tělovýchovu Jaroslavem Suchým. Na Novou
radnici byli pozváni chlapci a děvčata z Gymnázia Matyáše Lercha,
Gymnázia tř. Kpt. Jaroše a Gymnázia Křenová. Ze základních škol
přišli zástupci chlapců ze ZŠ Arménská, Sirotkova a Milénova a děvčata ze ZŠ Vejrostova, Arménská a Kotlářská. Pan radní, jako bývalý
aktivní sportovec (krasobruslař), si měl s nadějnými sportovci o čem
povídat. Všichni přítomní si odnesli drobné upomínkové dárky od
MMB, trička AŠSK a poukaz na nákup sportovního materiálu pro
ŠSK. Setkání bylo ukončeno prohlídkou historických místností brněnské Nové radnice. D
Jaroslava Strouhalová

PING-PONG V ŽELECHOVICÍCH
Mezi tzv. malé, ale velmi populární sporty patří ve Zlínském kraji
stolní tenis, hraje se na školách v rámci školní i mimoškolní výchovy
a zástupci našeho regionu v něm dosahují výborných výsledků. Po
mnoha letech došlo ke změně hracího místa – kunovickou ZŠ U Pálenice vystřídala pro další ročníky ZŠ Želechovice nad Dřevnicí,
která s novým pořadatelským týmem připravila letošní krajské kolo
opět na skvělé úrovni. Do Želechovic se sjeli vítězové okresních kol
z celého regionu a ve dvou kategoriích (starší žactvo, dorost) soutěžili nejen o vítěznou příčku, dorostenecké kategorie se praly o postup do republikového finále. Poděkování za předvedené výkony
patří vítězům i poraženým, kteří naplnili olympijské heslo: není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. D
Svatava Ságnerová

OBĚTAVÍ SUDÍ
Na hřišti pražského ČAFC na Spořilově se hrála kvalifikace o středoškolský Pohár Josefa Masopusta. Utkali se studenti středních
škol okresů Prahy, věkové kategorie 1997 až 2001. Pražských okresních kol SE zúčastnilo celkem 48 týmů a na hladkém průběhu turnajů, v chladném a deštivém počasí měli velký podíl obětaví rozhodčí. Většinu zápasů rozhodovali Zdeněk Štípek, Lukáš Blažek,
Petr Čikara a Roman Zloch, kteří měli u hráčů respekt, a bylo patrné,
že fotbal mají opravdu rádi. D
Stanislava Dufková

PŘESPOLÁK V JESENÍKU
Již více než patnáct let organizuje naše škola SOŠ a SOU strojírenské
a stavební společně s Okresní radou AŠSK Jeseník krajské kolo v přespolním běhu, na které se do Jeseníku sjíždějí vítězná družstva škol
ze všech pěti okresů Olomouckého kraje. Na běžeckých tratích Fenix
-Ski Teamu se v polovině října sešlo 154 závodníků z 22 základních
a středních škol. Letošní ročník byl poznamenán několik dnů trvajícím deštivým počasím, které komplikovalo nejen přípravu běžeckých
tratí, ale i vlastní organizaci a zajištění zázemí pro účastníky. Pravděpodobně nás Pánbůh vyslyšel a v den samotného závodu přestalo
alespoň pršet. Běžecké tratě ovšem zůstaly mokré, blátivé a pro běžce
tak velmi náročné. Přesto se všichni závodníci s nelehkým terénem
a s nepříjemným počasím vyrovnali a na různě dlouhých okruzích
bojovali až do cíle, mnohdy i na hranici svých možností. Je třeba poděkovat všem chlapcům za jejich snahu, bojovnost a odvahu poprat
se s tvrdou konkurencí. D
Karel Kapuš, foto Vasil Kuběnka
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3x Z BOHUMÍNSKÉ ŠKOLY
„Bezškola“ bez vody, ale plná sportu
Odpojení naší školy SŠ Bohumín, Husova ul. od vodovodní sítě využili naši studenti po svém. Prožili dopoledne plné sportu. Hned
ráno proběhl plánovaný trénink našich žáků v odbíjené, protože
pečlivě ladí formu na zápas proti gymplu. Poté si žáci všech oborů
zahráli tenis i malý turnaj v kopané a děvčata se věnovala badmintonu. Sportovní dopoledne splnilo účel, všichni jsme si pěkně zasportovali. Už se těšíme na celoškolní turnaje ve fotbalu a florbalu,
které proběhnou pod hlavičkou ŠSK do konce roku.

POPULÁRNÍ PLAVÁNÍ
Krajské kolo v plavání pro základní školy uspořádala v letošním
roce opět zlínská ZŠ E. Zátopka ve spolupráci s KR AŠSK. V bazénu se utkalo 126 plavkyň a plavců, kteří zastupovali 21 školních týmů v souboji o přeborníka regionu. Účastníci plavali
v mladší a starší kategorii žactva a přítomní diváci viděli řadu
pěkných výkonů a i překvapivých výsledků. V letošním roce není
tato soutěž postupová, nicméně vysoká účast svědčí o popularitě
tohoto sportu mezi školáky a dává organizátorů, trenérům a učitelům TV naději na další vzestup tohoto sportu u nás. Vítězům
patří velká gratulace, poděkování míří především k organizátorskému týmu zlínské ZŠ a dále k Plavecké škole Zlín, která se na
pořádání akce velkou měrou podílela. D
Svatava Ságnerová

Mezitřídní florbalový turnaj
Tolik oblíbené mezitřídní turnaje ve florbalu a fotbalu o pohár ředitelky školy se po roce konečně rozjíždějí. V uplynulých dnech proběhla ve florbalu obě semifinálová kola, která proběhla pod hlavičkou Školního sportovního klubu. Zúčastnilo se jich 84 žáků ze
třinácti tříd naší školy. Finálové kolo proběhne v posledním týdnu
před Vánocemi za účasti vybraných žáků základních škol.

Postupová soutěž ve volejbalu

FOTBALOVÉ OCENĚNÍ
Královéhradecký Okresní fotbalový svaz vyhlásil sedmičku Hradeckých fotbalových osobností roku 2016. Mezi oceněnými je také
sedmdesátiletý Jiří Krenčík, který byl mnoho let činný jako garant
školního fotbalu v AŠSK a je spoluzakladatelem žákovského McDonald’s Cupu. Charakterizuje ho celoživotní angažovanost ve fotbale
– hráč, trenér, funkcionář, rozhodčí, delegát okresního i krajského
fotbalového svazu Hradec Králové. Ve funkci vedoucího výpravy
také zajišťoval účast české reprezentace na fotbalovém mistrovství
světa školních klubů ISF v Cagliari. Nyní pracuje v FK Chlumec nad
Cidlinou. D
Lubomír Douděra, foto OFS Hradec Králové

Moderní bohumínská hala opět zažila špičkový zápas. Studenti
střední školy se utkali s mužstvem bohumínského gymnázia. Hrálo
se na tři vítězné sety a gymnazisté získali vítězství, sportovní štěstí
stálo na jejich straně. Naši studenti se poctivě připravovali na turnaj, i v omezeném čase se stihli sehrát a dokázali uhrát nejtěžší
údery: smeč a bloky. Za snahu byli odměněni potleskem z tribun.
Naše škola děkuje všem našim sportovně naladěným žákům! D
Eva Funková, Petr Sobota

HVĚZDA

DO POSLEDNÍ RÁNY
Osmadvacetiletá Veronika Vítková překonala před sedmi roky
vážnou nemoc a ví, že biatlon se jede nadoraz.
a běžky jí postavili ve třech letech, měla velký vzor – tetu
Janu, která závodila i na olympiádě. Pořád byla venku, sportovala. Žádné vysedávání s tabletem v ruce.
Díky tomu se dostala k biatlonu. Prý šlo
o lásku na první pohled. Baví ji, že do posledního výstřelu není nic rozhodnuté.
Teď by ráda za rok a kousek na olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu
získala nějakou individuální medaili.

N

Jaké jsi prožila dětství? Bez telefonu,
tabletu, na horách...
Víceméně jsem ho prožívala venku. Ani mi
takové věci nechyběly. My jsme doma počítač neměli, takže jsem od rána do večera
lítala někde venku. Je škoda, že to dnes už
takové není.
Co školní léta, v lavicích jsi toho moc
nenaseděla, že?
Ze začátku ano, chodila jsem normálně do
školy. Ale už na konci základky jsem měla
úlevy, to už bylo horší. A když jsem přišla
na gymnázium v Jilemnici, tak tam jsem
první druhý ročník ještě zvládla, ovšem
pak jsem si ty další dva musela rozložit
vždycky na dva roky, protože jsem ve škole
moc nebyla. Studium bylo hodně individuální.
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Pořád je o co bojovat

Které předměty ti šly, v čem jsi pokulhávala?
Už od základní školy jsem pokulhávala
v dějepisu, ve fyzice, chemii. Ještě do toho
druháku na gymplu mi šla matematika, ale
to bylo tím, že jsem ještě chodila do školy
normálně. Potom už jsem v lavicích moc
nevysedávala a předměty se učila sama,
nebo jsem měla doučování. Už to nebylo
tak ideální.
Měla jsi doma úlevy, co se týká školy?
Nebo ti nikdo nic neodpustil?
Rodiče mě nemuseli tlačit, i já sama jsem
chtěla dodělat gymnázium. To nebylo
o tom, že by mě do něčeho tlačili. Tam bylo
důležité, abych odmaturovala. Naši byli
rádi, že chci dostudovat a maturitu si dodělat.“
Slízla jsi někdy pětku, se kterou ses
bála jít domů?
Tak těch pětek bylo, myslím si, bylo víc.
(smích) Ale abych se bála domů, to ne.
Vysvědčení byla dobrá?
Dostatečná...
Dostatečná je za čtyři...
(jen smích...)

“

Co gympl, tam jsi snad ani nemohla
znát spolužáky, jak jsi byla stále na
cestách?
To je fakt, měla jsem spolužáků víc, než
je normální. Já jsem se v průběhu studia dostala do třídy i s mladší ségrou, to bylo zajímavý. Ale zase
jsem měla tři maturitní
plesy. Ale byla jsem jen na
jednom. Na tom prostředním. Svůj jsem si neužila,
byl v blbém termínu, nestíhala jsem.
Studovala jsi v Jilemnici šest let, říkala sis,
že už chceš mít maturitu
za sebou?
Jednak jsem studovala šest let
a pak jsem ještě maturovala
až v září. Ale to bylo ovlivněné i tím, že jsem v roce
2009 prodělala zánět mozkových blan. Což se stalo
v půlce prázdnin, na přelomu
července a srpna, takže jsem školní
rok 2009/2010 měla takový
zvláštní. V září jsem vlastně do
školy nechodila, doktoři mi zakazovali na něco se soustředit,

>>>

VERONIKA VÍTKOVÁ
Narozena: 9. prosince 1988 ve Vrchlabí
Kluby: BK Jilemnice, SKP Kornspitz Jablonec

ÚSPĚCHY
ZOH: Soči 2014: 2. místo mix štafeta, 4. – štafeta, 5. – individuální závod, 8. – hromadný start,
Vancouver 2010: 24. – sprint
MS: 1. – mix štafeta Kontiolahti / Finsko 2015; 3. – mix štafeta, Nové Město na Moravě 2013;
5. – individuální závod, Pyeong Chang / J.Korea 2009; 8. – individuální závod, Chanty Mansijsk
/ Rusko 2011; 8. – mix štafeta, Ruhpolding / Německo 2012
SP: čtvrtá celkově v sezoně 2014 / 15; vítězka sprintu v Oberhofu 2014 / 15; 7x první se štafetou.
MSJ: 1. – individuální závod, Presque Isle / USA 2006; 1. – štafeta, Canmore / Kanada 2009;
2. – stíhací závod, Canmore / Kanada 2009; 2. – stíhací závod, Ruhpolding 2008
MEJ: 2. – stíhací závod, Nové Město na Moravě 2008; 2. – štafeta, Nové Město na Moravě 2008;
3. – sprint, Nové Město na Moravě 2008

6/2016 7

HVĚZDA
>>>

natož chodit do školy a pořádně vnímat.
Takže jsem to měla posunutý. A pak mě tlačila olympiáda, takže jsem do školy moc
nechodila. Všechno jsem doháněla do
konce školního roku a pak jsem maturovala
až v září.
To se málo kdy stane, že by zakazovali
školu...
To teda. (smích)
Dá se při tvém vytížení studovat ještě
i vysoká škola?
Zkoušela jsem to, ale úplně to nešlo. Nejsem typ člověka, který dělá věci napůl. Na
jednu stranu bych šidila sport, na druhou
bych se nemohla pořádně učit.
A máš v plánu studijní budoucnost?
To je horší, se sportem to spojit úplně
nejde. Vím, že to mnozí nějakým způsobem zvládají, ale já jsem to prostě nedala.
Jak ti bylo, když doktoři vyřkli diagnózu: zánět mozkových blan...
Já vlastně ani nevěděla v tu dobu, co to je
za nemoc. Brala jsem to, že to tak je. Nedalo se s tím nic dělat, tak jsem se aspoň
snažila dát co nejdřív do kupy. A pokračovat dál v biatlonu.
Opravdu nepřišla ani jedna myšlenka
na konec kariéry?
Ani na chvíli mi to nepřišlo na mysl. Nedokázala jsem si vůbec představit, že bych
měla končit. Možná bych v dnešní době, už
poučená, udělala pár věcí úplně jinak. Asi
bych se nehnala hned do sezony a celou ji
vynechala...
Byl biatlon láska na první pohled?
Myslím si, že ano. Já jsem od mala lyžovala, protože teta, mamčina sestra, závodně lyžovala, byla i v Naganu na olympiádě (Jana Suchardová-Šaldová). Já se pak
shodou okolností dostala k biatlonu. Začala jsem se vzduchovkou v jilemnickém
klubu, pak se to se mnou táhlo až do dorostu a zůstala jsem tam.
Šlo ti to s flintou hned od začátku?
Už si to úplně nevybavuju, ale myslím, že
moc ne. V žákovské kategorii určitě ne,
potom s malorážkou to bylo o něco lepší.
Nejdřív jsme s flintou nejezdily, nosit na
zádech jsme ji začaly až ve starším dorostu, to už jsme byly silnější a uvezly ji.
(smích)
Jednou jsi přiznala, že jsi stydlivka...
(skáče do řeči) To si myslím, že jsem pořád.
Jak se ale stydlivka stane mistryní
světa?
Tak to nevím. Ze začátku jsem musela stud
hodně překonávat, teď už to se mnou není
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tak hrozné. Zvykla jsem si, beru, že rozhovory a besedy ke sportu prostě patří.
Jak to funguje s puškami a střelivem
na letištích, na celnicích?
My s flintama moc nelítáme, jenom když
byla loni Amerika, tak tam se letí, nebo
Rusko. Pušky jsou ve speciálních kufrech,
to samé i náboje. Musí být od sebe oddělené. Vždycky musíme na celní kontrolu,
kde kontrolují zbrojní průkazy, technické
průkazy od zbraní. Vždycky se něco najde.
Co se týká střelby, tak jste ji teď hodně
trénovali. Co se zlepšilo?
Dokázala jsem stáhnout pět vteřin. Díky
vojenskému drilu. Před střeleckým tréninkem jsme měli suchou střelbu delší než
léta předtím a nacvičovali manipulaci,
třeba deset vleže v řadě. Sundat flintu,
kleknout, vyměnit zásobníky, lehnout, postavit se a pořád dokola. Manipulace je víc
vypilovaná. Nejsou tam přehmaty, je to víc
automatické a dokážu to udělat rychle,

aniž bych se zasekla. Jsou to zadarmo získané vteřiny, které jsem zbytečně ztrácela.
V čem je pro tebe kouzlo biatlonu?
V tom, že do posledního výstřelu není rozhodnuté, jak závod dopadne.
Za necelé dva roky je olympiáda v Koreji, už o ní přemýšlíš? Nějaká ta individuální medaile by nebyla špatná, že?
Určitě ne. Ale já žiju přítomným okamžikem, takže úplně nepřemýšlím nad tím, co
bude dál. Individuální medaile z velkých
akcí mi chybí, takže mám motivaci. Pořád
je o co bojovat.
Tvoje sestry se také daly na biatlon,
zůstaly u něj?
Už ani jedna ho nedělá, takže mě nikdo
z rodiny neprohání. D
TEXT JAN UHLÍK
FOTO fandimebiatlonu.cz, FB a web Veroniky Vítkové

PŘESPOLNÍ BĚH

POKLAD
NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU
Republikové finále v přespoláku Běháme s BK Tour
se opět uskutečnilo na známém místě nedaleko
Hradce Králové.

o, co jsme mohli koncem října sledovat na letošním finále u Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě,
nebývá na školních soutěžích
běžně k vidění. Malou základní školu
v Beskyd ZŠ Hutisko – Solanec přijel
povzbudit starosta obce a další zástupci!
Vlajka obce a zvonec byly samozřejmostí
a tak při závodech zavládla báječná atmosféra.
Závod byl tradičně báječně připraven
sehraným týmem z Active centra ze
Žďáru, moderovaný závod měl průběžné
informace z trati a tak se nikdo nenudil.
Vítězové na konci poskytli flash interview.
Přespolní běh je jedinečný v souboji vytrvalců z různých sportovních odvětví. Viděli jsme tak vítězství plaveckého reprezentanta, vynikající výkony lyžařů,
cyklistů i triatlonistů.

T
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Již v prvním závodě mladších dívek
došlo ke kuriózní situaci, kdy po startu zůstala na místě osiřelá bota a všichni přítomní obdivovali odhodlání závodnice absolvovat celou trať přespolního běhu bez
ní. Však také při vyhlašování dostala závodnice cenu z a mimořádnou vůli od
slavné olympioničky a předsedkyně Klubu
fair play Květy Jeriové-Peckové.
Soutěžili nejen atleti, třeba závod
chlapců vyhrál s přehledem reprezentant
v plavání, což nebývá obvyklou výhodou
při přespolním běhu, ale jeho výkon byl
obdivuhodný.
Dramatické byly i závody starších kategorií, kdy se o vítězství bojovalo do cílové
rovinky.
Po závodě jsme obdivně hovořili s učitelem základní školy z Beskyd, kdy pro
děti místní základní školy jsou školní soutěže základní motivací ukázat sportovního ducha místních. To, že odsud pocházejí i známější sportovci, ukazuje
místního rodáka Petra Graclíka, bývalého
reprezentanta v biatlonu, který je v současné době generálním sekretářem Českého olympijského výboru.
Už teď je nám líto, že tak skvělé závody
jsou opět až za rok. D
TEXT KAREL KOVÁŘ
FOTO JAN REVAY

Chlapci IV.

Dívky IV.

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

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

ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Josefa Ressla, Pardubice
ZŠ Nám. Míru, Vrchlabí
ZŠ Slovan, Kroměříž
ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem

ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Komenského, Jilemnice
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice
ZŠ Židlochovice
ZŠ E. Rošického, Jihlava
Sportovní gymnázium Kladno

Chlapci V.

Dívky V.

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

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

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
Gymnázium Třinec
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec
Gymnázium Makovského Nové Město n. M.
Leparovo gymnázium, Jičín
Gymnázium Čs. Dobrovolců, Teplice

Letohradské soukromé gymnázium
Gymnázium a SOŠE Vimperk
Gymnázium Makovského, Nové Město n. M.
Leparovo gymnázium, Jičín
Gymnázium Dr. Randy, Jablonec n. Nisou
Gymnázium Třinec

www.assk.cz/pr-media/fotogalerie/behame-s-bk-tour-2016-148/

FOTBAL

POHÁROVÝ START
S LEGENDOU
Fotbalový McDonald’s Cup má 20 let
a k oslavám si coby patrona pozval nejlepšího
fotbalistu české historie Pavla Nedvěda.
ývalá hvězda Lazia Řím nebo
Juventusu Turín se novinářům
poprvé představila 6. října na
tiskové konferenci a zahajovacím
semináři 20. ročníku. A že to byla opravdu
sláva se můžete přesvědčit z fotek. D

B

TEXT a FOTO IMA PRODUCTION
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SPORTOVNÍ LIGA

POŘADATELÉ
DOSTALI RECEPT
Ačkoliv do startu prvního republikového finále
3. ročníku Sportovní ligy základních škol
o Pohár ministryně školství chybějí ještě čtyři
měsíce, pořadatelé všech závěrečných turnajů
a soutěží se sešli už koncem listopadu.
a speciálním podzimním semináři v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze si ředitelé
a hospodáři republikových finále, stejně jako garanti jednotlivých
sportovních odvětví vyslechli informace
týkající se organizačního, finančního i komunikačního zajištění nejvýznamnější
sportovní akce školní mládeže.

níky závěrečných turnajů? A jak se jim zamlouvají novinky, které nabízí 3. ročník
Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství? Tyto otázky jsme položili účastníkům pražského semináře pořadatelů republikových finále.

ANKETA K REPUBLIKOVÝM FINÁLE

„Máme za sebou dva velice úspěšné ročníky Sportovní ligy o Pohár ministryně
školství a samozřejmě chceme připravit
na stejně vysoké úrovni také třetí ročník.

N

Jak se připravují na republiková finále
SLZŠ v příštím roce? Co chystají pro účast14 6/2016

VÁCLAV LEŠANOVSKÝ
prezident AŠSK

Myslím, že kvalitu můžeme posunout
opět o něco výš, protože jsme získali už
dostatek zkušeností a víme, kde je potřeba ještě přidat. Na listopadovém semináři pořadatelů republikových finále
v Praze jsme se právě tyto poznatky snažili všem organizátorům, a především
těm novým, sdělit. Největší novinkou
tohoto ročníku je skutečnost, že k šestici
osvědčených sportů přibylo navíc plavání. V rámci všestranné přípravy dětí ve
školách je plavání velice důležité odvětví.
Tato forma by je měla motivovat
k výuce, protože se domníváme, že plavat by měl umět každý žák. Oceňuji také,
že Sportovní liga se také snaží reagovat
na moderní trendy v oblasti komunikace, sociálních sítí a moderních médií
a hledá atraktivní formy, jak oslovit
nejen účastníky soutěží, ale také mladou
generaci a veřejnost. Určitě to přispěje
k většímu zájmu školáků o tuto soutěž
i aktivní sport.“

TOMÁŠ AUGUSTÝN
hlavní organizátor RF v házené chlapců
(sportovní hala Nové Veselí 20. – 21. 4. 2017)
„Tím, že Sportovní ligu základních škol
zaštítilo ministerstvo školství, soutěž
získala větší prestiž i výraznější mediální zázemí. Všem účastníkům chceme
u nás nabídnout především kvalitní zázemí. Nové Veselí se vyznačuje také silnou diváckou kulisou, která je při extraligových zápasech přímo úžasná.
Proto doufáme, že fanoušci si najdou
cestu do hlediště i při vrcholném turnaji staršího žactva. Určitě pozveme
všechny školáky z města. Naše barvy
bude hájit výběr ZŠ Nové Veselí, kam
chodí šest chlapců z házenkářského oddílu – ty doplníme dalšími šikovnými
mladíky. U děvčat je to jiné, neboť
školu navštěvuje pouze jediná hráčka,
ale holky se na finále, které se uskuteční ve Žďáru nad Sázavou, těší
a snaží se co nejvíc natrénovat. Pro
účastníky turnaje plánujeme například
trénink a společnou akci s našimi extraligovými házenkáři.“

www.sportovniligazs.cz

SVATAVA SÁGNEROVÁ
ředitelka RF v minifotbalu
(fotbalový stadion SK Hanácká Slavia Kroměříž
25. – 26. 5. 2017)
„To, že dějištěm turnaje je nikoliv prvoligové, ale menší město, které má svou
zvláštní atmosféru, kouzlo i historii, by
mělo určitě oslovit všechny účastníky.
Jsem nesmírně ráda, že pořadatelství republikového finále bylo přiděleno do
Zlínského kraje, neboť právě tento region vždy patřil k velkým průkopníkům
dívčího fotbalu. A jako trenérku dívčího
týmu v Holešově mě těší, že dívčí fotbal
se stal loni součástí Sportovní ligy základních škol. Ohlasy na tento krok jsou
ze všech stran pozitivní a zcela v souladu
se světovým trendem. Tato soutěž je
zcela odlišná od klasických fotbalových
soutěží. Třeba moje svěřenkyně z Holešova v ní nastupují ve výběrech až tří
různých škol a hrají proti sobě. Musím
také ocenit stále stoupající kvalitu hráček
i jejich zájem o hru. Ženský fotbal by
však měl mít poněkud jinak nastavený
systém a bylo by zapotřebí ho podpořit
organizačně i finančně.“

LEOŠ BÍM
ředitel RF ve volejbalu
(sportovní haly TU a Dukly Liberec 1. – 2. 6. 2017)
„Na finále se moc těšíme a očekáváme výborný volejbal, protože sportovní úroveň
zápasů těchto školních týmů se neustále
zvyšuje. Základní školy přivítáme v Liberci poprvé, protože zatím jsme pořádali

www.facebook.com/sportoviligazs.cz

závěrečné turnaje jen pro střední školy.
Turnaj se uskuteční ve dvou areálech:
dívky budou hrát v hale Technické univerzity a chlapci v hale Dukly Liberec. Účastníkům chceme samozřejmě přiblížit krásy
našeho města, ale také zázemí posledních
mistrů republiky ve volejbalu a v sousední
Home Credit Areně také Bílých Tygrů, českých šampionů v ledním hokeji. Zajímavý sportovní program připravujeme ve
spolupráci s volejbalovým patronem
Sportovní ligy a stále výborným hráčem
liberecké Dukly Lubomírem Staňkem.
Mohu prozradit, že v kategorii chlapců
nás bude reprezentovat družstvo hlavního pořadatele – Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Liberec, v soutěži dívek to bude ZŠ Ještědská Liberec.
Čekáme, že obě družstva postoupí mezi
nejlepší.“

TOMÁŠ KOTORA
ředitel RF v plavání v Plzni
(bazén Slovany – plavecký areál města Plzně
14. 9. 2017)
„Plavání je zcela nové odvětví v rámci
Sportovní ligy základních škol, takže
jsme vlastně ti, kteří budou nastavovat
organizační i sportovní laťku. Plzeň je
městem, které je v České republice na
špici v mnoha sportech – ve fotbalu, hokeji, házené, judu, sportovní střelbě, ale
i v plavání. Proto věříme, že laťku nastavíme opravdu hodně vysoko, abychom
důstojně prezentovali plavání jako jeden
z nejsledovanějších sportů na světě.
Bazén na Slovanech je z tohoto pohledu
ideální, neboť nabízí výborné podmínky
i zázemí. Republikové finále se koná na
pětadvacetimetrové dráze, kterou vytvoříme přehrazením bazénu v polovině. Pro
druhou, volnou část jsme připravili originální řešení. Postavíme zde totiž pódium,
takže slavnostní vyhlašování se bude
konat přímo na hladině, navíc zde pro
děti instalujeme i tzv. selfiepoint, aby se
mohly vyfotit a hned umístit snímky na
Facebook.“ D

TEXT a FOTO IMA PRODUCTION
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FOTBAL

POHÁR I POSTUP
ODMĚNOU
Letošní Republikové finále středních škol ve fotbale
se uskutečnilo začátkem listopadu v jihlavském v areálu
Na Stoupách.
ořadatelem turnaje byla OA, SZŠ
a SOŠS Jihlava ve spolupráci s prvoligovým klubem FC Vysočina,
který zajistil pro hráče výborné
podmínky v podobě kvalitního hřiště
a špičkového zázemí.

P

DEN PRVNÍ
Vedle pořádající jihlavské školy si účast ve
finále vybojovalo dalších pět škol. Oficiální
turnaje proběhlo za účasti náměstka primátora města Jihlavy Vratislava Výborného a ředitele pořádající školy.
Samotný turnaj začal ve čtvrtek 3. listopadu utkáními ve skupinách, účast v semifinále si mohly vybojovat pouze čtyři
týmy. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná a měla vysokou úroveň. Nakonec

16 6/2016

pomyslný černý Petr zůstal na školy
z Prahy a Hradce Králové, na které pak
čekal v pátek pouze boj o 5. místo.
První den se dohrávalo za umělého
osvětlení – to byl pro mladé fotbalisty nezapomenutelný zážitek!

DEN DRUHÝ

VÝSLEDKY
skupina A
Brno – Praha 4:2, Brno – Staré Město 1:0,
Staré Město – Praha 3:1

skupina B
Příbram – Hradec Králové 5:1, Příbram –
Jihlava 1:0, Jihlava – Hradec Králové 2:0
o 5. – 6. místo: Praha – Hradec Králové 7:0
o 3. – 4. místo: Jihlava – Staré Město 3:1
semifinále: Brno - Jihlava 1:1 na pokutové
kopy 4:2, Příbram – Staré Město 4:1
finále: Brno – Příbram 4:0

V pátek turnaj vyvrcholil nejprve semifinálovými boji. V prvním v sychravém počasí,
kdy hřiště pokryla bílá jinovatka, se utkala
domácí škola s pozdějším vítězem turnaje
SPŠ Brno. Utkání skončilo nerozhodně 1:1,
když Brňané vyrovnávali v poslední minutě. Štěstí se od nich neodvrátilo ani v penaltovém rozstřelu a po vítězství 4:2 na pokutové kopy se stalo prvním finalistou. Ve
druhém semifinále zvítězili příbramští
středoškoláci nad soupeři ze Starého
Města.
V utkání o 5. místo byla úspěšnější
škola z Prahy, která jednoznačně přehrála
Hradec Králové. V boji o bronzové medaile si domácí jihlavská škola poradila
s chlapci ze Slovácka a vybojovala celkové
3. místo.
Pak už přišlo na řadu finále, v němž byla
po předchozích výsledcích mírným favoritem Příbram. Výsledek byl ale nakonec
zcela opačný a pro pohár a účast na světovém finále si nakonec došli studenti SPŠ
z Brna pro jednoznačnou vysokou výhru,
když vstřelili čtyři branky a ani jednu nedostali.
Pohár předal škole viceprezident AŠSK
Luboš Straka, který popřál vítěznému
týmu hodně štěstí na středoškolském
mistrovství světa IFS, které se bude konat
na jaře 2017 na domácí české půdě
v Praze.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře
a měl vysokou sportovní úroveň, ke které
přispěli všichni účastníci i pořadatelé.
Hráči se museli vypořádat se sychravým
podzimním počasím, například v pátek
ráno se teplota již pohybovala pod nulou.
Všechno ale zvládli na výbornou a bez vážného zranění. D
TEXT JOSEF ZÁRUBA
FOTO www.spssbrno.cz, JOSEF ZÁRUBA

Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPŠ a VOŠ Brno
SPŠ a VOŠ Příbram
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
SOŠ a gymnázium Staré Město
SOŠ stavební a zahradnická Praha
SPŠ, SOŠ, SOU Hradec Králové
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STOLNÍ TENIS

BITVY NA PATNÁCTI
ZELENÝCH STOLECH
Koncem října byly východočeské Holice už popáté
dějištěm Finále AŠSK ve stolním tenisu.
kušený pořadatel SPŠ automobilní
Holice pořádala tuto akci již popáté. Pod vedením sportovního ředitele Luboše Krejčíka za asistence
Kateřiny Lukšíkové jako ředitelky nemělo
toto finále sebemenší chybu na kráse. Na
patnácti stolech se ve dvou dnech odehrávaly neskutečné bitvy, které se musely
líbit i těm, kteří nikdy ping-pong nehráli.

Z

KLUCI KOMPLET V AKCI
V kategorii chlapců přijely týmy ze všech
krajů, a tak startovalo 14 družstev. V neuvěřitelně vyrovnaném finále se nakonec
radovala škola Gymnázium Havířov z Moravskoslezského kraje, která porazila favorita soutěže Obchodní akademii Bubeneč z Prahy. Na 3. místě skončila Střední
průmyslová škola strojní a elektrotechnická Liberec, když v boji o bronz porazila
18 6/2016

ve vyrovnaném souboji Střední průmyslovou školu z Přerova.

TUCET DÍVČÍCH TÝMŮ
V kategorii dívek se zúčastnilo 12 krajských
vítězů. Na nejvyšší stupeň však také nevystoupil favorit (dívky z Gymnázia a obchodní
akademie Hodonín), nutno však dodat, že
jejich dvě nejlepší hráčky musely na reprezentační sraz. Přesto se probojovaly až do finále, kde již nestačily na vítězky z Gymnázia
Vlašim. Na stupně je doprovodily hráčky
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí.
Každoročně se hraje i doprovodná soutěž jednotlivců, tentokrát pod záštitou
starosty Holic Ladislava Eﬀenberka. Ten
krásné poháry sám předával vítězi chlapecké kategorie Danielu Bártovi z Gymnázia Havlíčkův Brod a Sáře Beranové
z Gymnázia Vlašim. Poražení finalisté
obou kategorií obsadily druhá místa – a to
domácí rodák Vojta Koubek reprezentující
SPŠ stavební z Hradce Králové Veronika
Bošinová z Gymnázia Vlašim.
Na třetích místech shodně skončili Miroslav Lapka ze SOU Škoda Auto Mladá
Boleslav a Vojta Mynář z Gymnázia Havířov a dívky Barbora Polívková z Gymnázia
Vlašim a Eliška Šedová z Gymnázia Ústí
nad Orlicí. D
TEXT JOSEF KOVAŘÍČEK
FOTO LUKÁŠ CIZINSKY

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gymnázium Vlašim
Gym., OA a JŠ Hodonín
Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
SPŠ stavební Plzeň
Gymnázium Ústí nad Orlicí
Gym. a SPŠ Přerov

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

Gymnázium Havířov
OA Praha, Bubeneč
SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec
SPŠ Přerov
Gymnázium Havlíčkův Brod
SOU Škoda Auto Mladá Boleslav
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ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
Výraznou osobnost a Moravanku každým coulem Svatavu
Ságnerovou asi mnoha čtenářům představovat nemusíme,
protože se v naší asociaci aktivně angažuje už dlouhá léta.
ejí činnost je výrazná, úspěšná a Svatka
zaslouženě požívá u svých kolegů
respekt a úctu pro svou přímost,
otevřenost a jasné konzistentní názory.
Potvrzují to i následující řádky.

J

Co ty a „kantořina“, Svatko?
Ta byla vždy mým celoživotním snem.
I v dnešní, pro učitele, trenéry, cvičitele a vedoucí kroužků, složité době mám tuto profesi
moc ráda. Vážím si možnosti pracovat s mladými lidmi, naslouchat jejich názorům, formovat jejich myšlení a třeba je i nasměrovat na
příští životní pouť. Troufnu si říci, vzhledem
k mé profesní historii a zkušenostem, že mohu
srovnávat podmínky pro práci učitele, tělocvikáře, napříč naším školním spektrem a na
všech školách jsem se cítila moc fajn. Nyní působím na Tauferově SOŠ veterinární Kroměříž
a nalezla jsem zde pro práci tělocvikáře i pro
činnost v rámci naší asociace skvělé podmínky.
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Kdy a proč jsi vstoupila do AŠSK?
V asociaci působím od roku 1995, kdy jsem
začala organizovat školní sport na policejní
škole VPŠ a SPŠ MV v Holešově a pořádat zde
i soutěže. Nalezla jsem výborné prostředí,
kondičně nadané a sportem nadšené žáky, se
kterými jsme během několika let dosáhli řady
úspěchů v rámci krajských a republikových
soutěží. AŠSK byla od začátku mé profesní
poutě jedinou organizací, nabízející školám
ucelený systém školních i mimoškolních pohybových aktivit, které oslovily i mne.
Je stávající organizační struktura
funkční, nepotřebovala by doznat určitých změn?
Asociace má svůj historický vývoj a jako každý
životaschopný organismus zažila své úspěšné
chvíle i čas hledání a volby možných příležitostí. V takové době se, dle mého názoru, nachází dnes. Základním stavebním kamenem

asociace jsou školní sportovní kluby, jejich
žáci a učitelé a jejich činnost. Pokud má tento
kolos stát na pevných nohou, nesmí mít hliněnou základnu, ale potřebuje se opřít o podporu zezdola. Dnešní doba je konečně k řešení
našich problémů vstřícná. Je tomu tak po letech tápání a nedostatečné podpory práce učitelů, tělocvikářů a trenérů a chybějících investic do sportu. Navíc se nabízí spolupráce řady
velkých subjektů, působících na naší školní
a sportovní scéně – využijme jich beze zbytku!
Co považuješ za pozitiva činnosti AŠSK?
Jsme početně největším pevně organizovaným spolkem na půdě základních a středních
škol a SVČ, tzv. Domečků. I přes řadu málo čitelných kroků z poslední doby máme stále své
příznivce a podporovatele mezi řediteli škol
a učiteli TV. Ucelená nabídka sportovních aktivit ve školním prostředí, systém vzdělávání
trenérů a cvičitelů, ideální propojení školní

a mimoškolní TV, výchova ke zdravému životnímu stylu, k fair play jednání ve sportu i v životě – co víc si mohu jako žák nebo rodič přát?
Jaké změny či postupy by mohly pomoci?
Je potřeba vylepšit stávající systém činnosti
AŠSK ve vztahu k základnímu článku – školním sportovním klubům a jejich vedoucím,
posílit funkci předsedů okresních a krajských
rad asociace. Tito lidé jsou pro asociaci těmi
nejdůležitějšími, a proto si zaslouží za svou
práci a podporu školního sportu náležité ocenění morální i finanční.
V čem si myslíš, že je asociace přínosná
a důležitá pro partnery i sponzory?
Jako jediný spolek disponujeme uceleným systémem školních sportovních aktivit a soutěží. Našimi členy jsou vysokoškolsky vzdělaní
učitelé a trenéři, máme k dispozici a známe
školní prostředí, ve kterém působíme. Představujeme ideální nabídku pro sponzory, kteří
by měli reagovat adekvátně vysokým finančním bonusem pro děti a AŠSK samotnou.
Jak by měla být asociace vnímána MŠMT,
co by jí ze strany rezortního ministerstva
pomohlo?
Jsme největším spolkem pro děti a mládež ve
školním prostředí, naše činnost navazuje na
školní výchovu a výuku. Stejní lidé ve stejných
prostorách školy mohou pokračovat v pozitivním působení na děti v mimoškolní TV
a sportu. Konáme neocenitelnou celospolečenskou službu, učíme děti zdravému životnímu stylu, vštěpujeme jim morálku a etiku.
Potřebujeme systematickou finanční a materiální podporu, jasně nastavený systém pro víceleté období, tolik potřebný pro pozitivní
motivaci tělocvikářů, ale i ředitelů a rodičů
dětí. S potěšením mohu konstatovat, že současné vedení MŠMT naše potřeby vnímá a výrazně nám pomáhá.
Jak vidíš úlohu vedení školy a co ke své
činnosti od školy členové AŠSK potřebují?
Mám po letech, ne vždy zcela ideálních,
skvělé podmínky pro svou práci v asociaci,

„

Každý může
pomáhat…

a to díky paní ředitelce naší kroměřížské
školy Blaženě Kubíčkové a díky svým kolegům. Mohu se věnovat jak práci tělocvikáře,
tak organizaci pohybových a sportovních aktivit AŠSK v rámci školy, města i Zlínského
kraje. Profit je přitom vzájemný, pokud najdete s ředitelem školy společnou řeč a ctíte
pravidla svého zaměstnavatele, máte vyhráno.
Ne všichni kolegové tělocvikáři na jiných
školách však tuto možnost mají. Jejich stesky
v souvislosti s neproplácením přespočetných
hodin při jejich účasti na závodech či s řazením TV na poslední místo v hierarchii školních předmětů bohužel slýchám často. Naši
pozici nastavuje ředitel školy, vstřícně či nevstřícně k tělesné výchově, sportu a pohybovým aktivitám.
Jaké jsou tvé další aktivity ve veřejném
životě?
Kromě asociace se sportu věnuji coby předsedkyně a trenérka Dívčího fotbalového klubu
Holešov. Také působím jako předsedkyně holešovského spolku Každý může pomáhat, pořádáme charitativní sbírky a podpůrné akce
pro potřebné lidi a tvrdím: kdo nepoznal svět
zdravotně handicapovaných lidí, je ochuzen
o jiný úhel pohledu na život. Jsem členkou zastupitelstva města Holešov, působím ve školské a redakční komisi i ve školské radě místní
základní školy. Pro potěchu duše i propagaci
prospěšných aktivit našich občanů vydávám
občasník Impuls pro Holešov, ve kterém mj.
pravidelně seznamuji Holešováky i s činností
naší asociace. Ráda bych se v budoucnu více

“

věnovala především tvořivé a organizační
práci.

Jak vidíš úlohu Výkonného výboru
a Rady AŠSK?
Každá organizace musí mít orgán výkonný,
poradní i kontrolní, a jaká je funkčnost současné struktury asociace, to nejobjektivněji
ohodnotí její uživatelé, tedy předsedové krajských a okresních rad a především tělocvikáři
na školách. Každý systém funguje v určité
době kvalitně, nastane-li však potřeba a vzájemná shoda k jeho změně, nechť je změněn
k lepšímu.
Jaký je tvůj názor na získávání nových
členů, a jaké podmínky by měli mít pro
svou práci?
Musíme vnímat potřeby a požadavky našich
tělocvikářů a reagovat na ně tak, abychom je
pro práci v AŠSK získali. Každý pracovník,
lhostejno na jakém trhu práce, má být za svou
dobře vykonanou práci dobře odměněn. Odměna může být morální, materiální či finanční. Zde vidím velké rezervy v práci současné asociace.
Jaká média by měla více naše asociace
využívat?
Moderní doba s sebou přináší moderní způsoby komunikace. Chceme-li děti oslovit, musíme s nimi komunikovat jim dostupným
a přijatelným způsobem, od počítače k tisku
přes televizi až po sociální sítě. Využijme
každé možnosti dát o sobě vědět a získat nové
zájemce o sport a pohyb. Je to jedna z možností, jak dostat děti opět na hřiště a do tělocvičen.

Důležité je i odměňování učitelů aktivních v AŠSK…
Ano, odměna morální i finanční přísluší každému za kvalitně odvedenou práci. Važme si
práce tělocvikářů, trenérů a cvičitelů, kteří ve
svém volném čase věnují svou energii, zkušenosti a um našim dětem a mládeži. Oceňme
je při každé příležitosti jakýmkoliv způsobem,
oni představují největší potenciál AŠSK a jim
patří moje velké poděkování. D

TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO archiv Svatavy Ságnerové
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LASER GAME

SUPER AKCE,
ŽÁDNÝ STEREOTYP
Před měsícem se spustil první ročník Samsung
školní laser game ligy a zatím tento projekt
získává čím dál větší popularitu.
elkem se totiž přihlásilo přes 100
školních týmů, které jsou rozděleny do kategorií ZŠ a SŠ. Turnaje se odehrávají v Mercuria
Laser Game na Holešovicích, kde jsou
schopni pojmout na jednom turnaji až
80 dětí. Do ligy se navíc přihlásilo také
spoustu mimopražských škol - například
Teplice, Karlovy Vary, Písek, Vlašim
a další.
Jedná se především o sportovní aktivitu, děti se při hře fyzicky vyčerpají
a učitelé tak vybírali do svých týmů zejména sportovně založené žáky. „Vybral
jsem hlavně sportovce a hráče, kteří už
na laser gamu někdy byli,“ říká učitel Vladimír Kašpar ze SSPŠ a doplňuje: „Čekal
jsem, že budou žáci zpoceni, sám jsem si
to vyzkoušel a je to opravdu fyzicky náročné,“ Při hrách si spolužáci fandí, povzbuzují a je to pro ně výborná společenská
aktivita. Potvrzuje to také učitelský sbor
ze ZŠ Jitřní: „Akce je to super, děti hra
baví a není to takový stereotyp. Rozhodně bychom akci doporučili i dalším

C
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školám, my jdeme příští rok rozhodně
znovu!“
Hráči navíc mají o motivaci postaráno.
Jednak bojují za svoji školu, ale také
mohou získat hodnotné ceny. Mezi
hlavní taháky například patří mobilní telefony od firmy Samsung pro vítězné
týmy, kde jako největší hit je jednoznačně Samsung Galaxy S7 Edge pro nejlepší střelce základních a středních škol.
Přiznává to i nejlepší střelec prvního
kola ZŠ David Kolman: „Určitě jsou ceny
velkou motivací, laser game hraju rád
a doufám, že se dostaneme se školou co
nejdále.“
Uvidíme tedy, do jakých koutů republiky ceny a putovní pohár půjdou. Zatím
přejeme všem školám hodně úspěchů a těšíme se v květnu na vítěze. D

TEXT JAKUB ŠVEC
FOTO MERCURIA LASER GAME, JAKUB ŠVEC

Vladimír Kašpar
učitel na Smíchovské střední
průmyslové škole
S jakým cílem jste se do ligy přihlásili?
Hlavně společenská aktivita. Pro
kluky pro zábavu, aby to měli trošku
pestřejší, protože je beru na všechny
sporty, tak jsem si říkal, že laser game
je určitě zajímavý. Vzal jsem hlavně
sportovce a ty, kteří už na laser gamu
někdy byli.
Laser game je fyzicky náročný a děti se
zapotí, čekal jste to?
Čekal jsem, že tady budou zpocený,
protože jsem si to sám vyzkoušel a je to
opravdu náročný.
Jak se vám líbí atmosféra na turnaji?
Tady je hezký prostředí, takže ta atmosféra
je parádní.
Do Samsung školní laser game ligy se
přihlásilo spoustu mimopražských škol –
Teplice, Karlovy Vary, Písek, dneska hrál
Most. Co na to říkáte?
To mě právě velice mile překvapilo. Ale asi
ty ceny jsou tak lákavý, že si školy udělají
výlet do Prahy a spojí to s procházkou, jak
jsem tady slyšel a aspoň si to pořádně
užijí.
Takže byste doporučil projekt svým
kolegům?
Určitě, všem to doporučuji!

www.mercurialaser.cz/turnaje/skolni-laser-game-liga/
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