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Vážené kolegyně, kolegové,
spolupracovníci a čtenáři,
blížíme se sice do pomyslného finále
letošního školního roku, kdy
v měsících květnu a červnu
realizujeme závěrečná kola soutěží
a projektů, abychom vše dotáhli do
úspěšného konce tak, jak jsme si
předsevzali.
Přesto je potřeba zdůraznit, že
v uplynulém čase tohoto školního
roku nešlo jen o „běžnou rutinu“, ba naopak, prošli jsme
ohněm legislativní smršti a rovněž organizačními změnami, které
přináší řízení AŠSK jako spolku. Velice si vážíme toho, že jste
zdárně dokončili evidenci členů spolu s naším historicky prvním
výběrem členských příspěvků, jejichž výnos můžete použít pro
činnost na okresní a klubové úrovni. Současně velice zdárně
probíhá zabezpečení dalších projektů a aktivit, zvýšila se naše
aktivita v oblasti propagace Asociace a v neposlední řadě začíná
ožívat informační systém Sportongo.
Za to všechno bychom vám všem ještě jednou upřímně
poděkovali a vyjádřili obdiv všem učitelům, vychovatelům,
lektorům a organizačním pracovníkům na všech úrovních, kteří
přiložili ruku k dílu.
Čeká nás i letošní bilancování na prvním našem shromáždění
delegátů (dříve sněm), kde určitě probereme naše úspěchy a výhry
podrobněji, včetně připomínek a námětů z řad delegátů
jednotlivých okresů, tak abychom vytvořili lepší podmínky pro
naše asociační fungování a zejména pro konkrétní naplnění
volného času dětí ve školách. To je náš společný cíl, který podle
ohlasů od vás stále stojí za to, abychom vytrvali v našem snažení
dál.
Nezapomeňte, že tento magazín školního sportu, webové
stránky a facebookový profil Asociace i další informační materiály
vám pomohou při organizaci mimoškolních sportovních aktivit,
nejen co do návodu, ale také jako možnost prezentace naší vaší
činnosti.
Přejeme vám všem pevné nervy a klidné a přívětivé podmínky ve
školách, na soutěžích i v klubech, abychom dopluli na naší
asociační lodi do cíle.

Letem školním sportovním světem
informace, zajímavosti
Hvězdy Denisa Rosolová,
Adam Sebastian Helcelet
rozhovor o sportu a o životě

HVĚZDY

NA OLYMPIÁDU
CHCEME JET SPOLU

ADAM SEBASTIAN
HELCELET

Překážkářka Denisa Rosolová a vícebojař Adam Sebastian
Helcelet jsou v současné době nejúspěšnějším českým
atletickým párem.
pičkují se, jsou soutěživí, občas si
spolu zatrénují a hlavně se navzájem podporují. Jací byli ve škole?
Co je bavilo a co nesnášeli? A jak
se těší na první společnou olympiádu
v brazilském Riu de Janeiro?

Š

Praděda je slavný, dokonce jsou po
něm pojmenovány ulice. Prošel sis
Helceletovu ulici?
A: Prošel, ale jenom v Olomouci. Tu v Brně
ne.

Co vám utkvělo v paměti ze školních let…
D: Pamatuju si, že když přišla učitelka do
třídy, tak jsme museli sedět rovně s rukama za zády. Což v dnešní době asi není.
A: My jsme byli sportovní třída, nejhyperaktivnější třída ze školy. Pamatuju si, že
jsme dělali furt nějaké kraviny.

Stíhali jste vždycky školu, nebo šla
kvůli atletice stranou?
D: Na základce to bylo úplně v pohodě, závodilo se o víkendu. Na gymnáziu šlo
všechno stranou. Ale vycházeli nám vstříc,
chodila jsem na sportovní gympl.
A: Vzhledem k tomu, že jsem chodil i na
sportovní základní školu, tak měl sport
přednost. Na střední jsem měl individuální
plán, ale stíhal jsem.

Patřili jste mezi šprty nebo průšviháře?
A: Já byl obojí. Patřil jsem mezi ty, kteří
měli dobré známky, ale také do skupiny
kluků, kteří měli průšvihy.
D: Na základce jsem patřila mezi šprty a na
gymplu se to pak otočilo. (smích)

Jak vzpomínáte na školní jídelny...
D: Já jedla úplně všechno a dokonce mi to
i chutnalo. Třeba když jsme měli líčka na
smetaně, tak jsem k tomu snědla i hodně
knedlíků. Já na tom vyrostla a nikdy jsem
proti školnímu jídlu nic neměla. A teď,
když jezdíme na Sazka Olympijské víceboje, tak chodíme do školních jídelen. Ráda
si zavzpomínám.
A: Já jsem byl dost vybíravej, měl jsem
s tím problém. A vlastně mi to zůstalo.
Jsem absolutně vysazenej na jídla školního
typu.
D: A nemáš rád koprovku.
A: Nesnáším ji.

Nějaký školní průšvih?
D: Na základce jsem jednou dostala poznámku: Při hodině jí. Dávala jsem si po
Velikonocích čokoládu...

DENISA ROSOLOVÁ
Narozena: 21. srpna 1986 v Karviné
Sport: atletika, 400 m překážek
Klub: USK Praha
Úspěchy: halová mistryně Evropy na 400 m
(2011), vicemistryně Evropy na 400 m
překážek (2012), mnohonásobná mistryně ČR.
Bronz z HME 2007 (skok daleký), 2013
(štafeta 4x400 m), bronz z halového MS 2010
(štafeta 4x400 m), bronz z ME 2012 (štafeta
4x400 m), zlato z juniorského MS 2004 (skok
daleký), zlato MEJ 2005 (skok daleký).
Osobní rekordy: 400 m – 50,84 (2011), 400 m
překážek – 54.24 (2012); dálka – 6,68 (2004);
sedmiboj – 6104 bodů (2008); pětiboj – 4632 (2008)
Podporuje: Sazka Olympijský víceboj
Zajímavost: Je masová, mohla by mít steaky
každý den na talíři.

Narozen: 27. října 1991 v Turnově
Sport: atletika, víceboj
Klub: PSK Olymp Praha
Úspěchy: bronz z ME 22 (2013, desetiboj),
ME 22 – 4. místo (2011), HME – 4. místo
(2013), HME – 5. místo (2015), HMS – 5. místo
(2016)
Osobní rekordy: desetiboj – 8252 (2013);
sedmiboj – 6164 (2015)
Podporuje: Sportovní ligu ZŠ (patron atletiky
2014/15)
Zajímavost: Slyší na obě jména, většina lidí
mu ale říká Adame.

A: Já nevím, jestli vůbec nějaké můžu říct.
Když mě někdo provokoval, tak jsem se
s ním vypořádal. Ale ještě ve školce jsme šli
do lesa, ztratil jsem se, tak jsem se vydal
sám domů přes pole a louky, hledali mě po
celé vesnici a já byl doma. Sekec dostala
učitelka, která mě ztratila. Já ne.
Ve kterém předmětu jste vynikali?
A: V dějepisu. Nemusel jsem matiku, fyziku, ty mi nešly.

D: Tělocvik, chování. Ale bavil mě přírodopis, zeměpis, dějepis. Chemie nebyla nic
pro mě.
Adame, měl jsi při češtině protekci, jelikož byl tvůj předek přítelem Boženy
Němcové?
A: Protekci ne, ale na střední to učitelka věděla. Když jsme probírali Němcovou, tak se
zmínila i o pradědovi. Ale na základce to
ani nevěděli.

„

Adame, jak při tom všem tréninku
zvládáš Metropolitní univerzitu?
A: Školu jsem zvládal v pohodě, neměl
jsem problémy se žádným předmětem,
zkoušky jsem dělal napoprvé. Akorát teď

jsem trošku dostal za uši z předmětu
»česká politika 1945-1989«, politika komunistického režimu. Což mě bavilo. Tedy
do té doby, než mě podrtil. Ale jinak mě
baví historické předměty.
Deniso, zkoušíš Adama, nebo má při
učení raději klid?
D: Má radši klid, nechávám ho. Ale mám
pocit, že mi občas něco říká. Asi se chce
s něčím podělit. Dobře se mu učí v obýváku, takže se nemůžu ani dívat na televizi. Doma pak máme opravdu klid.
A: Ty jsi v kuchyni, vaříš mi a staráš se
o mě. A když ti něco vyprávím, tak se to
tím i líp učím.

“

Jak jste se vlastně dostali k atletice
a vašim disciplínám?
D: Já to asi budu mít na delší povídání. Mě
přivedla do atletického kroužku v Orlové
máma, dělala jsem úplně všechno. I přespolní běhy. Skok do dálky mi šel nejlépe,
tak trenér Duda mě vzal v deváté třídě pod
svá křídla. Skákala jsem a dělala víceboje,

Závodíme spolu
ve všem!
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než jsem si vyzkoušela čtvrtku. A bylo rozhodnuto. Odchod k trenérce Martině Blažkové do Prahy, zaměření na 400 metrů,
pak překážky. Vybírala jsem si, co mi šlo.
(smích) A teď si vybírat nemůžu, překážky
už mi zbyly.
A: Já jsem chtěl vždycky dělat desetiboj,
v podstatě jsem o něm nikdy nezapochyboval. Táta to sledoval, koukali jsme na Dvořku,
Šébu. Přišli mi jako jediní z toho atletického
pole jako gladiátoři, fakt chlapi. Řekl jsem si,
že bych chtěl takový být taky. Vítězila u mě
všestrannost, hrál jsem i házenou, basket,
fotbal, florbal. Miluju kolektivní sporty, chtěl
bych nějaký dělat. Jenže mě strašně štvalo,
že mi to tam ti lidi kazili. (smích)
D: Miluje kolektivní sport, ale musí ho hrát
sám.
Čněli jste vždycky nad ostatními?
D: Já myslím, že jo. Už když jsem dělala takové talentovky na tenis, tak si všimli, že
jsem běhavá. Jako mladší žačka jsem na
druhé lize porážela ženy.
A: U kluků je to složitější, každý v pubertě vyspívá jinak, srovná se to až třeba v juniorech.
V první až třetí třídě jsem vynikal, pak začali
kluci vyspívat, já jsem trochu opožděnější.
V dorostencích už to zase šlo.
Vzpomenete si na svojí první medaili?
D: To bylo určitě mistrovství Moravy a Slezska. Ale netuším v jaké disciplíně.

12 Republiková finále
florbal, pohybové skladby

16 Sportovní liga základních škol
finále florbal, házená

20 Rozhovor s pedagogem
Jindřich Slunečko

22 Mistrovství světa ISF
házená v Rouen

FOTO NA OBÁLCE SLZŠ, SOV

Ladislav Petera
generální sekretář AŠSK ČR

Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.

www.assk.cz
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
BRUSLAŘSKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA ZIMOU
Když nabídneme studentům sportování od sedmi hodin ráno,
přijde vůbec někdo? Také jsme si tu otázku položili, ale šli jsme
do toho. Využili jsme polohy naší školy v těsném sousedství
Sportparku Liberec a nabídli studentům ranní bruslení. A k našemu milému překvapení se nám v průměru scházelo kolem
stovky bruslařů. Dokonce jsme v předvánočním čase uspořádali
hokejové utkání „staří“ vs. „mladí“. A už nyní víme, že bruslit
budeme i příští zimu! D
Leoš Bím

HOKEJISTÉ V KRAVAŘÍCH

PRÁZDNINY U PRADĚDU
Na část jarních prázdnin připravil ŠSK při ZŠ v Kravařích lyžařský zájezd pro ty, kteří rádi lyžují nebo jezdí na snowboardu.
V pondělí 15. února se sešlo na nádraží v Kravařích 27 nadšenců. Vlakem do Krnova a z něj až na Ovčárnu pod Pradědem.
Sněhové podmínky byly celkem dobré, až na to, že jsme se cítili
jako v prádelně, kde bylo sotva vidět na 10 m. O to důrazněji
jsme žádali od našich svěřenců opatrnosti při sjíždění. V úterý
jsme zůstali na „Velkém Václaváku“, viditelnost byla lepší.
Mnohé však lákalo freeride ježdění mimo sjezdovku, což umožňovalo okolí sjezdovky. Tam si taky kluci postavili můstek a trénovali skoky. Ve středu jsme po snídani a balení ještě dopoledne
jezdili, nakonec se na chvíli objevil i vrchol Pradědu a Petrovy
kameny. D
Jan Pavlíček

Překvapení se nekonala. Tak by se dal shrnout průběh letošního
ročníkového turnaje v hokeji. V pátek 4. března se u Buly arény
v Kravařích sešlo téměř 50 příznivců tohoto sportu, aby změřilo
kvality jednotlivých ročníků. Hokejové vybavení měla snad
čtvrtina z nich, proto bylo nutno dodržovat stanovená pravidla,
rozhodčí nepřipustil tvrdší hru. Na ledě sice došlo k několika
šarvátkám, ty však byly potrestány vyloučením. Výhodou bylo,
že si každé družstvo zajistilo brankářskou výzbroj a hra se nezdržovala převlékáním brankářů. Hrálo se systémem “každý
s každým“, asi nejočekávanějším zápasem byl závěrečný duel
„osmáků“ proti “deváťákům“. Po vyrovnaném začátku se rozjel
brankostroj starších, konečný výsledek 10:0 byl ale až moc
krutý. D
Petr Theuer, Jan Pavlíček

HÁZENKÁŘSKÁ
SPORTOVNÍ LIGA
Koncem února uspořádala KR AŠSK ČR Libereckého kraje ve
spolupráci se ZŠ Dobiášova Liberec krajské finále SLZŠ v házené chlapců. Ve sportovní hale pořadatelské školy se odehrávaly napínavé souboje mezi čtyřmi týmy. Soutěž vyvrcholila
posledním zápasem, který byl zároveň soubojem o 1. místo.
V něm byli šťastnější žáci pořádající školy, kteří těsně zdolali
chlapce ze ZŠ Skálova z Turnova. Vítězná liberecká ZŠ Dobiášova si vybojovala navíc postup do kvalifikace o republikové
finále. D
Leoš Bím
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FLORBAL V KOPŘIVNICI
O tom, že florbal v posledních letech zachvátil obrovské množství dětí a mládeže není pochyb, středoškolská krajská finále
Moravskoslezského kraje toho byly důkazem. Turnaj dívek se
konal v Paskově, soutěž chlapců (přihlásilo se všech šest okresů
kraje) v Kopřivnici. Akce měla vysokou sportovní i společenskou úroveň, nedošlo k žádnému zranění, protestům a nesportovnímu chování. Družstva měla srovnatelnou herní kvalitu,
v obou utkáních o postup do finále rozhodovaly nájezdy. Ve finále přehrál Havířov družstvo z Frenštátu jen těsně 1:0. Škoda,
že soutěž krajským kolem skončila. D
Antonín Slezák

LIBERECKÁ FLORBALOVÁ
KVALIFIKACE
První březnový den se v Liberci konala kvalifikace na RF ve florbalu kategorie III. Turnaj se uskutečnil ve Sportparku Liberec
v hale míčových sportů. K dispozici byla dvě hřiště – jedno pro
chlapce a druhé pro dívky. Soutěž dívek měla jasného favorita
– ZŠ a MŠ Jilemnického Mladá Boleslav. Děvčata z Boleslavi
předpoklady potvrdily, soupeřky deklasovaly a postoupily do
republikového finále. V soutěži chlapců rozhodoval poslední
zápas, v němž se utkaly ZŠ U Školy Liberec a boleslavská ZŠ
a MŠ Jilemnického. Utkání bylo vyrovnané a liberečtí, jejichž
jádro tvořili hokejisté Bílých Tygrů, strhli vítězství na svoji
stranu až ke konci zápasu. D
Leoš Bím

VOLEJBALISTÉ
POD JEŠTĚDĚM
Své volejbalové OF mají za sebou chlapci ze středních škol libereckého okresu. Ze dvou základních skupin postoupily do
okresního finále 4 týmy z Liberce. Všechna utkání měla vynikající úroveň, neboť účastnické školy těžily z volejbalové
základny libereckých volejbalových týmů Dukly a Slavie, na
palubovce nechyběli ani někteří juniorští reprezentanti.
O konečném pořadí nakonec rozhodoval poměr míčů, který
rozhodl o vítězství chlapců ze SŠ a MŠ Na Bojišti před Gymnáziem a SOŠPg, 3. místo obsadila SPŠSE a VOŠ a 4. příčku
Gymnázium F. X. Šaldy. D
Leoš Bím

PASKOV HOSTIL GYMNASTY
Dějištěm KF ve sportovní gymnastice Moravskoslezského kraje
byla koncem března tělocvična ZŠ Kirilovova v Paskově. Na
hrazdě, kladině, v přeskoku a prostných soutěžila vítězná družstva základních a středních škol okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Opava, Nový Jičín a Ostrava. Sportovní dovednosti předvedlo 41 družstev, v nich 157 chlapců a děvčat. Mladí gymnasté
byli kvalitně připraveni a předvedli pěkné sestavy, organizace
klapala na jedničku, výkony závodníků spravedlivě hodnotilo
16 kvalifikovaných rozhodčích. Nejúspěšnější školou se stala
11. ZŠ J. z Poděbrad z Frýdku-Místku, která získala prvenství
ve třech kategoriích děvčat, mezi chlapci kralovala družstva
z Opavy – ZŠ Vrchní a ZŠ Englišova. D
Sylva Kubalová
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
BASKETBALISTKY
V KARVINÉ
V Karviné se v rámci SLZŠ uskutečnilo v půlce března okresní
kolo basketbalu dívek, pořádající školou byla karvinská ZŠ a MŠ
Majakovského. I když se může zdát, že dívky k tomuto sportu
tíhnou méně než chlapci, obsazení okresního kola svědčilo
o opaku. Postupem z okrskových kol tak mezi sebou soupeřilo
po dvou karvinských a havířovských škol a po jedné z Českého
Těšína a Orlové. Soutěž skončila úspěchem pro žákyně ZŠ a MŠ
Dělnická z Karviné, dívky tak obhájily 1. místo z městského
kola, čímž potvrdily, že jsou nejlépe hrajícím družstvem basketbalu v okrese. D
Anna Kapečková

KROMĚŘÍŽSKÁ
BASKETBALOVÁ STŘEDA
Basketbal patří v Kroměříži mezi tradiční školní i volnočasové
sporty a zástupci města se pravidelně umisťují na předních místech na těchto soutěžích. V povelikonoční středu přivítala hala
TJ Slavia Kroměříž účastníky krajského kola SLZŠ – dívky
a hoši bojovali o účast v opavské kvalifikaci krajů Zlínského,
Moravskoslezského a Olomouckého, z níž pak vzešel účastník
republikového finále v Jindřichově Hradci. V regionálním kole
se utkalo 6 týmů a právo reprezentovat Zlínský kraj si vybojovaly týmy dívek ze ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a hoši z Gymnázia Kroměříž. D
Svatava Ságnerová

STŘEDOŠKOLSKÝ VOLEJBAL
NA VALAŠSKU
Odbíjená patří na středních školách mezi nejoblíbenější sporty
a všechny volejbalové turnaje bývají hojně obsazeny – ať už
v rámci pořádaných školních či mimoškolních akcí. V letošním
školním roce uspořádala AŠSK několik volejbalových přeborů
a jedním z nich bylo krajské kolo v odbíjené středních škol.
Koncem února se v tělocvičně gymnázia F. Palackého ve Valašském Meziříčí utkali vítězové okresních turnajů o titul přeborníka Zlínského kraje: v soutěži děvčat hrálo 5 týmů, přebor
hochů obsadily čtyři celky. Organizace byla perfektní a diváci
shlédli řadu kvalitních soubojů; především zápasy děvčat měly
napínavý průběh až do posledního míče. Poháry pro vítěze putovaly do jediného okresu, když vyhráli hoši z Uherského Brodu
a dívky z Uherského Hradiště. D
Svatava Ságnerová

FLORBAL
NA KRÁLOVÉHRADECKU
Začátkem března byla Soukromá obchodní akademie Hradec
Králové pořadatelem Krajského finále ve florbalu studentů
středních škol a středních odborných učilišť. Hrálo se ve sportovní hale v Třebši v Hradci Králové. Z okrskových kol a následných okresních přeborů postoupilo 6 vítězných týmů, které
byly doplněny mužstvem pořádající školy. Na prvních třech
místech se umístila družstva z Jiráskova gymnázia Náchod,
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a Gymnázia Dvůr Králové nad
Labem. D
Vojtěch Dlabáček
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PREMIÉROVÁ DÍVČÍ VÝHRA
Republikové finále ve šplhu dívek a chlapců středních škol se
konalo 17. a 18. března v Trutnově. Startovalo v něm 10 chlapeckých a 11 dívčích družstev. Studenti Gymnázia Olomouc –
Hejčín i v letošním roce úspěšně reprezentovali Olomouc
i tamní kraj. Zatímco chlapci skončili na 4. místě, když od třetího je dělilo jen 0,01 s., tak děvčata v republikovém finále zvítězila a poprvé v historii hejčínské školy vybojovala nejvyšší
metu. D
Irena Dostálová

V PRAZE
POD BEZEDNÝMI KOŠI
Začátkem dubna celé jedno dopoledne v areálu pražského Sokola
Žižkov vládlo nadšení, chlapci a dívky věkové kategorie IV se
utkali v kvalifikaci skupiny A o postup na republikové finále SLZŠ
v basketbalu. Soutěž za účasti šesti družstev klapala jako hodinky. Nastoupily dívky ZŠ Truhlářská Karlovy
Vary, ZŠ Na Příkopech Chomutov a ZŠ generála Janouška Praha, turnaj vyhrály
reprezentantky pražské
školy. V kategorii chlapců
se sešli zástupci Gymnázia
a obchodní akademie Mariánské Lázně, ZŠ Donovalská Praha a ZŠ Pod Vodojemem Ústí nad Labem. Také
v této soutěži se prosadili zástupci hlavního města. D
Stanislava Dufková

KRAJSKÉ KOLO VE ŠPLHU
Mezi neolympijské, ale stále velmi oblíbené školní sportovní
disciplíny, patří závody ve šplhu. Okresní a zároveň krajské přebory probíhají každoročně v Kroměříži a tradičním pořadatelem je Střední zdravotnická škola Kroměříž. Letos se v její tělocvičně setkalo 10 družstev ze sedmi škol a soutěžilo se
o postup do trutnovského republikového finále. Dívky šplhaly
na tyči s přírazem do výše 4,5 m, startovaly ze stoje a měly
k dispozici 3 pokusy; z toho ten s nejhorším časem se škrtal
a výsledkem byl součet dvou časů lepších. Hoši závodili na laně
do výše 4,5 m bez přírazu, startovali ze sedu a pokusy se sčítaly
stejně jako v kategorii děvčat. K vidění byly velmi hodnotné výkony, v soutěži družstev se na 1. místě uspěl celek dívek z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, v chlapcích uspělo družstvo
VPŠ a SPŠ MV Holešov. D
Svatava Ságnerová

SPORTOVNÍ GYMNASTKY
VE ZLÍNĚ
Regionální přebory škol ve sportovní gymnastice po řadu let
probíhaly v tradiční baště tohoto sportu v tělocvičně ZŠ Kunovice U Pálenice. Od letošního roku se pořadatelem stala ZŠ Komenského I. Zlín a místem konání závodů byla sokolovna TJ
Sokol Zlín na Sokolské ulici. Představilo se 9 týmů, které bojovaly v kategorii mladších a starších žákyň a dorostenek o postup do pražského dubnového republikového finále. Součástí
závodů bylo i klání v kategorii jednotlivkyň a k vidění byly
velmi pěkné sportovní výkony. Vítězství si vybojovaly ve III.
kategorii ZŠ U Pálenice Kunovice, ve IV. kategorii ZŠ Komenského I. Zlín a v V. kategorii Gymnázium Uherské Hradiště. D
Svatava Ságnerová
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NA OLYMPIÁDU
CHCEME JET SPOLU
Překážkářka Denisa Rosolová a vícebojař Adam Sebastian
Helcelet jsou v současné době nejúspěšnějším českým
atletickým párem.
pičkují se, jsou soutěživí, občas si
spolu zatrénují a hlavně se navzájem podporují. Jací byli ve škole?
Co je bavilo a co nesnášeli? A jak
se těší na první společnou olympiádu
v brazilském Riu de Janeiro?

Š

Co vám utkvělo v paměti ze školních let…
D: Pamatuju si, že když přišla učitelka do
třídy, tak jsme museli sedět rovně s rukama za zády. Což v dnešní době asi není.
A: My jsme byli sportovní třída, nejhyperaktivnější třída ze školy. Pamatuju si, že
jsme dělali furt nějaké kraviny.
Patřili jste mezi šprty nebo průšviháře?
A: Já byl obojí. Patřil jsem mezi ty, kteří
měli dobré známky, ale také do skupiny
kluků, kteří měli průšvihy.
D: Na základce jsem patřila mezi šprty a na
gymplu se to pak otočilo. (smích)
Nějaký školní průšvih?
D: Na základce jsem jednou dostala poznámku: Při hodině jí. Dávala jsem si po
Velikonocích čokoládu...

DENISA ROSOLOVÁ
Narozena: 21. srpna 1986 v Karviné
Sport: atletika, 400 m překážek
Klub: USK Praha
Úspěchy: halová mistryně Evropy na 400 m
(2011), vicemistryně Evropy na 400 m
překážek (2012), mnohonásobná mistryně ČR.
Bronz z HME 2007 (skok daleký), 2013
(štafeta 4x400 m), bronz z halového MS 2010
(štafeta 4x400 m), bronz z ME 2012 (štafeta
4x400 m), zlato z juniorského MS 2004 (skok
daleký), zlato MEJ 2005 (skok daleký).
Osobní rekordy: 400 m – 50,84 (2011), 400 m
překážek – 54.24 (2012); dálka – 6,68 (2004);
sedmiboj – 6104 bodů (2008); pětiboj – 4632 (2008)
Podporuje: Sazka Olympijský víceboj
Zajímavost: Je masová, mohla by mít steaky
každý den na talíři.
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A: Já nevím, jestli vůbec nějaké můžu říct.
Když mě někdo provokoval, tak jsem se
s ním vypořádal. Ale ještě ve školce jsme šli
do lesa, ztratil jsem se, tak jsem se vydal
sám domů přes pole a louky, hledali mě po
celé vesnici a já byl doma. Sekec dostala
učitelka, která mě ztratila. Já ne.
Ve kterém předmětu jste vynikali?
A: V dějepisu. Nemusel jsem matiku, fyziku, ty mi nešly.

D: Tělocvik, chování. Ale bavil mě přírodopis, zeměpis, dějepis. Chemie nebyla nic
pro mě.
Adame, měl jsi při češtině protekci, jelikož byl tvůj předek přítelem Boženy
Němcové?
A: Protekci ne, ale na střední to učitelka věděla. Když jsme probírali Němcovou, tak se
zmínila i o pradědovi. Ale na základce to
ani nevěděli.

ADAM SEBASTIAN
HELCELET
Narozen: 27. října 1991 v Turnově
Sport: atletika, víceboj
Klub: PSK Olymp Praha
Úspěchy: bronz z ME 22 (2013, desetiboj),
ME 22 – 4. místo (2011), HME – 4. místo
(2013), HME – 5. místo (2015), HMS – 5. místo
(2016)
Osobní rekordy: desetiboj – 8252 (2013);
sedmiboj – 6164 (2015)
Podporuje: Sportovní ligu ZŠ (patron atletiky
2014/15)
Zajímavost: Slyší na obě jména, většina lidí
mu ale říká Adame.

Praděda je slavný, dokonce jsou po
něm pojmenovány ulice. Prošel sis
Helceletovu ulici?
A: Prošel, ale jenom v Olomouci. Tu v Brně
ne.
Stíhali jste vždycky školu, nebo šla
kvůli atletice stranou?
D: Na základce to bylo úplně v pohodě, závodilo se o víkendu. Na gymnáziu šlo
všechno stranou. Ale vycházeli nám vstříc,
chodila jsem na sportovní gympl.
A: Vzhledem k tomu, že jsem chodil i na
sportovní základní školu, tak měl sport
přednost. Na střední jsem měl individuální
plán, ale stíhal jsem.
Jak vzpomínáte na školní jídelny...
D: Já jedla úplně všechno a dokonce mi to
i chutnalo. Třeba když jsme měli líčka na
smetaně, tak jsem k tomu snědla i hodně
knedlíků. Já na tom vyrostla a nikdy jsem
proti školnímu jídlu nic neměla. A teď,
když jezdíme na Sazka Olympijské víceboje, tak chodíme do školních jídelen. Ráda
si zavzpomínám.
A: Já jsem byl dost vybíravej, měl jsem
s tím problém. A vlastně mi to zůstalo.
Jsem absolutně vysazenej na jídla školního
typu.
D: A nemáš rád koprovku.
A: Nesnáším ji.

„

Adame, jak při tom všem tréninku
zvládáš Metropolitní univerzitu?
A: Školu jsem zvládal v pohodě, neměl
jsem problémy se žádným předmětem,
zkoušky jsem dělal napoprvé. Akorát teď

jsem trošku dostal za uši z předmětu
»česká politika 1945-1989«, politika komunistického režimu. Což mě bavilo. Tedy
do té doby, než mě podrtil. Ale jinak mě
baví historické předměty.
Deniso, zkoušíš Adama, nebo má při
učení raději klid?
D: Má radši klid, nechávám ho. Ale mám
pocit, že mi občas něco říká. Asi se chce
s něčím podělit. Dobře se mu učí v obýváku, takže se nemůžu ani dívat na televizi. Doma pak máme opravdu klid.
A: Ty jsi v kuchyni, vaříš mi a staráš se
o mě. A když ti něco vyprávím, tak se to
tím i líp učím.

“

Jak jste se vlastně dostali k atletice
a vašim disciplínám?
D: Já to asi budu mít na delší povídání. Mě
přivedla do atletického kroužku v Orlové
máma, dělala jsem úplně všechno. I přespolní běhy. Skok do dálky mi šel nejlépe,
tak trenér Duda mě vzal v deváté třídě pod
svá křídla. Skákala jsem a dělala víceboje,

Závodíme spolu
ve všem!

než jsem si vyzkoušela čtvrtku. A bylo rozhodnuto. Odchod k trenérce Martině Blažkové do Prahy, zaměření na 400 metrů,
pak překážky. Vybírala jsem si, co mi šlo.
(smích) A teď si vybírat nemůžu, překážky
už mi zbyly.
A: Já jsem chtěl vždycky dělat desetiboj,
v podstatě jsem o něm nikdy nezapochyboval. Táta to sledoval, koukali jsme na Dvořku,
Šébu. Přišli mi jako jediní z toho atletického
pole jako gladiátoři, fakt chlapi. Řekl jsem si,
že bych chtěl takový být taky. Vítězila u mě
všestrannost, hrál jsem i házenou, basket,
fotbal, florbal. Miluju kolektivní sporty, chtěl
bych nějaký dělat. Jenže mě strašně štvalo,
že mi to tam ti lidi kazili. (smích)
D: Miluje kolektivní sport, ale musí ho hrát
sám.
Čněli jste vždycky nad ostatními?
D: Já myslím, že jo. Už když jsem dělala takové talentovky na tenis, tak si všimli, že
jsem běhavá. Jako mladší žačka jsem na
druhé lize porážela ženy.
A: U kluků je to složitější, každý v pubertě vyspívá jinak, srovná se to až třeba v juniorech.
V první až třetí třídě jsem vynikal, pak začali
kluci vyspívat, já jsem trochu opožděnější.
V dorostencích už to zase šlo.
Vzpomenete si na svojí první medaili?
D: To bylo určitě mistrovství Moravy a Slezska. Ale netuším v jaké disciplíně.
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A: Pamatuju si, jak jsem na přeborech Prahy
vyhrál snad šest. Měl jsem zlato z koule,
z dálky, překážek, vejšky, šedesátky...
Chodíte sportovat s dětmi? Čím vás spolehlivě dostanou?
D: Zrovna nedávno jsem si byla zaběhat se
čtyřletým synovcem. Dostalo mě, když se
rozběhl z kopce a roztřískal se. To jsem vybouchla smíchy.
A: U toho jsem byl taky, tetička se pořádně
smála, místo aby mu pomohla. On se snad
dotkl patama hlavy.
D: Je šikovnej, má křivé kolena po tetičce,
i ten styl běhu. Říkala jsem si, že je potřeba
toho využít a někam ho dotlačit. Uvidíme.
Deniso, podporuješ Sazka Olympijský
víceboj. Co téhle akci říkáš? Dělá ti nějaká disciplína problémy?
D: Je to výborný projekt, který může donutit
děti sportovat. Ono se jim na tělocviku moc
sportovat nechce, hlavně děvčatům. Co se
týká cviku, tak když jsem si vyzkoušela dělat
dvě hodiny cvik na břicho, tak mě pak bolelo
čtyři dny.
Oblíbeným koníčkem Denisy je prý gaučing, je v něm vážně dobrá?
A: Já si nemyslím, že by se válela. Mně přijde,
že pořád musí něco dělat.
D: Já to mám tak, že když jsem doma sama,
tak jsem schopná nedělat vůbec nic. Jakmile
přijde Adam domů, tak mám tendenci kmitat.
A: Musím jí brzdit. Já byl zvyklý hodně odpočívat.
D: Já nebyla schopná po obědě spát. Ale
občas vytuhneme.
Jdete si od mala za svým sportovním
cílem?
A: Jednoznačně.
D: To bychom tady asi nebyli.

Na výletě při společném jarním soustředění v Jižní Africe
Je pro sportovce výhoda chodit se sportovcem? V čem?
D: Má to své výhody i nevýhody. U nás je
dobré, že spolu můžeme trénovat, jezdit společně na soustředění. Dokážeme se podporovat. Nevýhodou pak bude, třeba když se
jeden zraní na delší dobu a má deprese, aby
to nepřenášel na svého partnera.
A: Tohle bude ta nejhorší stránka sportovního vztahu. Když budeme zdraví, je to v pohodě. Naplánovali jsme si společné soustředění – letíme do Afriky, pak na Kanáry.
Co máte společného a v čem se lišíte?
A: Dost máme společného.
D: Mně přijde, že všechno. Já si něco myslím
a Adam to poví. To si pak říkám, že to není
možný. V čem jsme jiní? Nevím.
A: V soutěžení jsme stejní, ty taky neumíš
prohrávat, že?
D: Jídlo máme rádi stejné. Až na to, že já
mám ráda kopr a Adam ne. I máme rádi
stejný humor – ten černý.
A: Sedli jsme si.
Proč by děti měly sportovat. Vidíte rozdíl mezi současnou a vaší generací?
D: Já hodila tašku do kouta a šla ven. Úkoly
jsem si dělala ve škole, abych mohla být
rovnou venku. Myslím si, že teď jsou děti,
s prominutím, obtloustlejší. Jestli je to stravou nebo pitím sladkým. Pořád jsme se hýbali.
A: Teď jsou závislé na tabletech, jsou zalezlí a nechodí ven. Je to problém rodičů,
že do nich cpou cukr. Já to teda měl taky,
ale zase jsem sportem všechno spálil. Jsem
z vesnice a tam byla jediná šance, jak se zabavit, jít ven s klukama. Jít hrát fotbal,
v lese stavět bunkry. To ty asi neznáš, jsi
z města.
Je pro vás důležitá strava? Hřešíte
občas? Kdo se umí líp otáčet v kuchyni?
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D: U nás to je jasné, kdy se víc otáčí v kuchyni.
A: Ale když jsem se neučil, taky jsem vařil.
D: To je pravda. Snažíme se omezovat lepek,
ale občas zhřešíme. Nasadila jsem homeopatickou léčbu, takže nesmím nic s kofeinem,
peprmintem. Mám chuť na sladké, na kofolu,
jenže to můžu až po olympiádě.
A: Já mám sladké hodně rád, to mě musí
Denča brzdit.
D: To je pořád, že ho musím brzdit a pak se
ptá: Tys mi nekoupila nic sladkýho? Nevím,
jak ho mám brzdit. (smích)
Čeká vás olympiáda v Riu, jak to vidíte?
Pojedete spolu?
D: Já doufám. Stačí potvrdit slabší limit,
i když mi slabší nepřijde. Já mám snad furt
stejný. Doufám, že zůstaneme zdraví a pak
v tom nevidím problém.
A: Mě ani nenapadlo, že bychom nejeli spolu.
Už bych si to nechtěl nechat ujít jako Londýn.
Zamakám na tom.
Oba jste soutěživí, v čem spolu soupeříte?
D: Ve všem.
A: Co nás to teď napadlo, v čem jsme soutěžili?
D: To třeba jdeme ze schodů, jeden zrychlí
a kdo bude dřív dole. A najednou se předbíháme. Anebo během výšlapu na dovolené.
A: Šli jsme půl hodiny do strašnýho krpálu.
A když jsme lezli nahoru, tak jsem viděl, jak
pomalu zrychluje. Tak jsem chytil tempo
a posledních padesát metrů jsme vyběhli. Taková blbost, jako by nám bylo deset.
D: Závodíme ve všem, v čem se závodit dá.
Adam má na iPadu jednu hru, a když překonám jeho rekord, nepůjčí mi ho, dokud mě
zase netrumfne. D
TEXT JAN UHLÍK
FOTO FACEBOOK, SLZŠ, SOV, archiv Denisy a Adama

FLORBAL

FINÁLE PŘED
ZAPLNĚNÝM HLEDIŠTĚM
Středočeský Benešov byl v první polovině března
dějištěm LEXX Republikového finále ve florbalu
mladších žáků.
outěže chlapců a dívek se uskutečnily díky spolupráci dvou základních škol – ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova ve spolupráci s okresní
radou AŠSK a městem Benešov za finanční podpory firem Lexx a Necy. Pod
taktovkou ředitele turnaje a hlavního organizátora turnaje Jindry Slunečka se sjelo
do Benešova 12 nejlepších mužstev z celé
republiky.

S

HOLKY V AKCI
Základní skupiny dívek se odehrály v hale
ZŠ Dukelská. Ve skupině A zápolily týmy ZŠ
Vyškov, ZŠ Campanus a ZŠ Žinkovy. Prvenství v této skupině jasně opanovala ZŠ Vy-
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škov s celkovým skóre 8:2. O druhé postupové místo pak bojovaly druhé dvě školy,
když šťastnější nakonec byla ZŠ Campanus, která zvítězila těsným rozdílem 2:1
a postoupila do semifinále z druhého
místa. Ve skupině B se představila družstva
ZŠ Dukelská, ZŠ a MŠ Mladá Boleslav a ZŠ
Opava. V této skupině si pro vítězství dokráčela Mladá Boleslav, největší favorit turnaje. V souboji o postup mezi Benešovem
a Opavou zvítězily domácí hráčky.
O 5. a 6. místo se tedy utkaly Opava
proti ZŠ Žinkovy, kde slezský tým dominoval a zvítězil 5:1. První semifinálové
utkání nabídlo souboj mezi Benešovem
a Vyškovem. Velmi dramatický a napínavý
zápas skončil po základní hrací době remí-

zou 1:1, o výsledku tak rozhodovaly až samostatné nájezdy. Tam přálo štěstí domácím děvčatům a mohla se radovat z překvapivého postupu do finále. Druhé
semifinále mezi Mladou Boleslaví a Campanusem bylo v režii výborně hrajících boleslavských hráček, které po zásluze zvítězily 6:2. Třetí místo vybojoval Vyškov po
těsné výhře nad Campanusem 3:2.
Ve finále pak mohli nadšení domácí diváci možná trochu překvapivě povzbuzovat tým ZŠ Dukelská proti ZŠ a MŠ Mladá
Boleslav. Všichni očekávali jasný průběh
zápasu, protože v základní skupině podlehl Benešov finálovému soupeři jednoznačně 0:9! Sport je ovšem nevyzpytatelný a domácí hráčky hnány zcela

zaplněnou halou držely s favoritkami
krok. O vítězství tak rozhodl jediný gól,
který přinesl smutek do Benešova a radost Boleslavi, která se tak stala nejlepším
republikovým školním týmem v kategorii
III.

KLUCI V AKCI
Chlapci kromě finále odehráli všechny své
zápasy na ZŠ Jiráskova. Podobně jako v kategorii dívek přinesla některá utkání dramatické a napínavé zápletky. Skupina
A byla odehrána ve složení ZŠ Slavkov
u Brna, gymnázium Plzeň a ZŠ Děčín,
která tuto skupinu ovládla s celkovým
skóre 11:2. Do semifinále postoupilo také
družstvo ze Slavkova, v rozhodujícím
utkání porazilo Plzeň 3:1. Skupina B nabídla vyrovnanější souboj o první postupové místo a to mezi ZŠ Uherský Brod a ZŠ
z Liberce. Tento duel skončil remízou a tak
o vítězi skupiny rozhodlo až lepší skóre

Uherského Brodu. Domácí ze ZŠ Jiráskova
nenapodobili své kolegyně a hráli pouze
zápas o páté místo, ve kterém podlehli
gymnáziu Plzeň.
Do finále hladce proklouzli borci z Liberce, když smetli Plzeň 7:1. Druhé semifinále se stalo tuhou bitvou a bojem
o každý metr hřiště. Lepším týmem se nakonec stal tým z Uherského Brodu, o jejich vítězství nad Slavkovem však museli
rozhodnout až samostatné nájezdy.
V utkání o třetí místo si Vyškov poradil se
Slavkovem v poměru 4:1.
Do závěrečného mače nastoupili bílí tygříci z Liberce proti talentům z Uherského
Brodu. Po vyrovnaných prvních dvou třetinách mrštnější hráči Uherského Brodu
odskočili na rozdíl dvou branek a tento
náskok udrželi až do konce, přestože Liberec v závěru Brod výrazně zatlačil do defenzívy. Vítězem se po velkém boji a důstojným finále tedy nakonec stal tým ZŠ
Uherský Brod.

ORGANIZÁTOŘI V AKCI
Na závěr se sluší vyzdvihnout benešovské
organizátory, kteří zajistili naprosto hladký
chod turnaje a přátelskou atmosféru. Jejich
nadšení a nadšení zaměstnanců obou škol,
včetně zapojení studentů, bylo inspirující.
Zajistili například online přenos všech pátečních zápasů, památeční diplomy, DVD se
sestříhanými zápasy a momentkami z turnaje i okamžité zveřejňování výsledků na
webových stránkách, které měly za hrací
dny návštěvnost více než 2000 diváků! Většina zápasů se odehrávala před zcela zaplněným hledištěm, na finálová utkání hala
doslova praskala ve švech. Organizátorům
se také podařilo zajistit večerní besedu
s bývalým šéftrenérem české florbalové reprezentace Zdeňkem Skružným. Patří jim
velký dík za jejich úsilí a snahu. D
TEXT PETR JANSA
FOTO TMstudio

POHYBOVÉ SKLADBY

PROPOJENÍ MODERNÍCH
I ESTETICKÝCH SPORTŮ
Letošní republikové finále Poháru AŠSK O nejlepší
Pohybovou skladbu se uskutečnilo v Praze.

Vzhledem k nemocnosti a odhlašování účastníků těsně před soutěží, nebyla účast taková, jakou jsme očekávali. Ale jako každý rok
jsme se těšili na nevídané a profesionální výkony závodníků.

Pro nemocnost jsme se rozhodli zařadit vystoupení, které měly zahajovat soutěž i vyplňovat prostor mezi jednotlivými kategoriemi,
do 0. Kategorie – tzv. Open. V této kategorii jsme shlédli 3 skladby od dětí z mateřské školy a základní umělecké školy. Skladba
Basketbal předvedla, že i ryze sport s „ostrými lokty“ může být ztvárněn jako hravá skladba plná ladných pohybů. Funky Girls předvedly
ve své skladbě dřinu aerobiku, která může být zábavou. Vodníci nás odzbrojili svou roztomilostí v podvodní skladbě s rytmickými
pohyby.
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I. kategorii vyhrála skladba Malíři, kteří si na závodní plochu donesli štafle, kbelíky i štětky, aby předvedli velice zajímavé akrobatické
kousky. Druhé místo obsadila skladba, jež nás všechny přenesla jako mávnutím kouzelného proutku do Afriky mezi prapůvodní
obyvatelstvo a průzkumníky – Cesta do Afriky. Třetí místo obsadila skladba Láska a čtvrté místo patřilo křehkým dívkám se skladbou
Malé baletky.

II. kategorie nám představila další čtyři skladby. Výherní skladbu nám představila děvčata z Opavy, která vyjádřila svou zálibu
v pěstování květin. Druhé místo obdržela nápaditá skladba Manažerky. Třetí místo bylo pro skladbu Příběh, kde byly předvedeny
profesionální výkony moderních gymnastek. Čtvrté místo zaujala skladba Superstar.

III. kategorie předvedla vyrovnané výkony. Gymnazisté z Bílovce nám opět předvedli vyrovnanou akrobatickou skladbu a vysloužili
si třetí místo. Druhé místo obsadili studenti Slezského gymnázia ve své humorné avšak profesionálně odcvičené skladbě Vejce a já.
První místo si vytančila děvčata se skladbou Den na sportovním gymnáziu.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
To bylo shrnutí finále z Prahy. Pravdou je, že
některým účastníkům uniká pravý význam
slova „pohybová skladba“. Pohybová skladba
nemá být ryze taneční ani to není moderní
gymnastika, nebo sportovní gymnastika či
aerobik. Pohybová skladba je charakteristická
propojením všech moderních i historických
estetických sportů, dalo by se říci, že se jedná
o průřez různými styly a odvětvími estetického sportu. Důležitá je práce s hudbou
a hlavně musí obsahovat příběh, který musí
být na první či druhý pohled patrný. K dokreslení pohybové skladby patří kostýmy –
nápadité a tematicky laděné k rozvíjejícímu
se příběhu. Co se týká mě a mého osobního

pohledu, tak bych letos vyzdvihla skladbu
Vejce a já, Manažerky, Malíři a Cesta do
Afriky – tyto skladby ve mě zanechaly hluboké pocity a to i čtyři dny po jejich shlédnutí
– a o tom to celé je!
Jsem ráda, že jsme s garantkou sportu
našly sehranou partu i v Praze, která soutěž
zorganizovala. Velké díky patří ředitelce soutěže Blance Chuchlerové a předsedkyni OR
AŠSK Prahy 10 Věrce Lažánkové i celému
podpůrnému týmu, jež nám pomáhal během
soutěžního klání. Díky sponzorům si každý
odnesl medaili, účastnický list a nějakou sladkou odměnu, ale také věcnou cenu. Hlavními
sponzory byli: Ing. Filip Kubín, Městská část
Praha 15 a Obchodní centrum Hostivař. Mas-

kot obchodního centra bavil účastníky soutěže.
Letošní finále je za námi a všichni se těšíme na příští ročník, který se uskuteční
6. dubna 2017 v Opavě. Všechny zveme do
Moravskoslezského kraje a doufáme, že skladeb a soutěžních družstev bude podstatně
více, protože není nic hezčího, než vidět radost z pohybu dětí. Navíc velice rádi podporujeme a oceňujeme statečné a skvělé cvičence i jejich trenéry, bez kterých by to
rozhodně nešlo a patří jim také velké díky
a obdiv. D
TEXT JAROSLAVA GELLNEROVÁ
FOTO archiv AŠSK
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SPORTOVNÍ LIGA

FLORBALOVÝ START
Republikové finále ve florbalu odstartovalo
sérii šesti republikových finále II. ročníku
Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně
školství.
závěrečném turnaji staršího žactva v Mladé Boleslavi obhájili
své vítězství chlapci z 33. ZŠ
Plzeň a vítězkami se staly dívky
ze ZŠ Eden Praha. Dvoudenní klání
v Městské sportovní hale přineslo nejen
vynikající organizaci a skvělou atmosféru,
ale také vyrovnané a dramatické souboje
vysoké úrovně. A bylo symbolické, že obě
finále nabídla také florbalovou konfrontací Čechy versus Morava.
Vše podstatné o florbalové soutěži
(např. kompletní výsledky, patrona a fotogalerii) najdete na webu SLZŠ. D

V

TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

www.sportovniligazs.cz
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Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Eden, Praha
ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
ZŠ Mládežnická, Trutnov
ZŠ Mánesova, Otrokovice
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov
ZŠ a MŠ Opařany

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

Nad vítěznými žákyněmi ZŠ Eden stojí (zleva): ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban,
předseda České florbalové unie Filip Šuman a patron florbalu, kapitán reprezentace Jan Jelínek

33. ZŠ Plzeň
ZŠ Želatovská, Přerov
Gymnázium prof. J. Patočky, Praha
6. ZŠ Mladá Boleslav
ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod
ZŠ R. Frimla, Trutnov

Ředitel odboru pro mládež MŠMT
Michal Urban předává pohár vítězkám

Žáci 33. ZŠ Plzeň se radují z vítězství v kategorii chlapců

Gratulace od patrona soutěže Jana Jelínka
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SPORTOVNÍ LIGA

HÁZENKÁŘSKÉ FINÁLE
Sportovní liga základních škol o Pohár
ministryně školství zná své druhé letošní vítěze
– v celorepublikovém finále staršího žactva
v házené.
Plzni se jimi stali chlapci ze ZŠ
Emila Zátopka z Kopřivnice
a dívky ze zlínské ZŠ Křiby. Kopřivnice přitom neztratila v průběhu závěrečného turnaje ani bod. Naopak Zlínu, který obhájil loňské
prvenství, se ve finále podařila odveta za
úvodní porážku se stejným soupeřem
v základní skupině.
Vše o házenkářské soutěži opět najdete
na webu SLZŠ. D

V

TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

www.sportovniligazs.cz
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Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Křiby, Zlín
ZŠ a MŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod
31. ZŠ Plzeň
7. ZŠ Jakuba Arbesa, Most
Gymnázium Turnov
Bolevecká ZŠ, Plzeň

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

Vítězné žákyně ZŠ Křiby, spolu s nimi prezident Českého svazu házené Radek Bendl a patron
soutěže Jiří Motl

ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice
ZŠ Újezd u Brna
22. ZŠ Plzeň
ZŠ Jílovská, Praha
Bolevecká ZŠ Plzeň
ZŠ Husova, Jičín

Chlapci z Kopřivnice s pohárem pro vítěze

BESEDA S HVĚZDAMI
Házenkářské republikové finále připravilo pro mladé sportovce besedu s patronem Jiřím Motlem a dalšími významnými osobnostmi sportu z Plzně. V předvečer finálových
utkání se s mladými sportovci setkali kromě házenkářů
Petra Vinkelhőfera z Talentu Plzeň a Markéty Jeřábkové
z DHK Most i hokejový obránce HC Plzeň (a bratr Markéty) Jakub Jeřábek a bývalý hráč a současný asistent trenéra FC Viktoria Plzeň Pavel Horváth. Podobná setkání se
uskuteční i při dalších republikových finále v basketbalu,
minifotbalu, volejbalu a atletice.

Pohár za 2. místo předal hráčkám z Havlíčkova Brodu prezident AŠSK
Václav Lešanovský
2/2016 19

ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
V seriálu, představujícím osobnosti z řad pedagogů, přinášíme
rozhovor s Jindřichem Slunečkem, který je členem Asociace
školních sportovních klubů od jejího vzniku v roce 1992.
bsolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pracuje jako
učitel na 1. stupni v základní škole
„Jiráskovka“ v Benešově. V rámci
AŠSK je předsedou Školního sportovního
klubu a Centra sportu a spolu s kolegy organizuje a koordinuje sportovní soutěže
základních škol v rámci Okresní rady AŠSK
v Benešově. Je to člověk velmi otevřený,
kreativní a optimistický. Pro děti je opravdovým vzorem.

A

Představíte nám vaši školu?
Naše škola je jednou ze tří základních škol
v Benešově. Svou kapacitou, která je v sou20 2/2016

časné době v průměru okolo 745 žáků, se
řadí mezi největší v našem městě. Škola má
k dispozici sportovní víceúčelovou halu, jež
prošla o minulých prázdninách velkou rekonstrukcí (nový povrch, podhledy atd.),
a venkovní hřiště s umělým povrchem
druhé generace a atletickou dráhou. Veškerou tuto činnost mapují webové stránky
školy www.zsjiraskova.cz.
Co je hlavní činností ŠSK a Centra
sportu v Benešově?
Pro žáky 1.- 9. ročníku pořádáme většinou
ranní sportovní kroužky: softbal, jóga, florbal, gymnastika, parkur, vybíjená, přeha-

zovaná a základy volejbalu, balanční cvičení. V letošním školním roce 2015/2016
navštěvuje školní sportovní kroužky 267
žáků což je přibližně třetina všech žáků
školy. Sportovní hala je v provozu každý
den. Ranní hodiny jsou využívány právě
pro zájmové kroužky žáků školy. Je až neuvěřitelné, jak se každým rokem rozrůstá
počet žáků, kteří rádi sportují a nikterak
jim nevadí ranní vstávání. V rámci města
Benešova pořádáme závody na in-line
bruslích, v gymnastice, atletice, turnaje
v malé kopané, velké kopané, florbalu
a Plavecko-běžecký pohár. V rámci okresu
Benešov a Středočeského kraje pořádáme

turnaje ve florbalu ZŠ – dnes Sportovní liga
základních škol, turnaje ve vybíjené (zatím
bez hlavního sponzora), McDonald’s Cupu.
Jak je to s podporou sportování žáků
ve vaší škole?
Vedení školy podporuje nejen aktivity žáků
v zájmových útvarech, ale i veškeré sportovní aktivity a sportovní projekty, které
se prolínají vyučovacím procesem v rámci
tělesné výchovy – Projekt bruslení 1.-5.
třídy a Projekt plavání 1.-5. třídy. Nejsou
problémy s uvolňováním žáků na sportovní akce, které škola pořádá v rámci OR
AŠSK. Nejedná se pouze o kola okrsková či
okresní, ale i o pořádání krajských finále
Středočeského kraje ve spolupráci s OR
AŠSK Benešov. Systém ranních kroužků
funguje již patnáct let a v minulém školním roce jsme na tuto věc navázali založením Centra sportu při ZŠ.
Které sportovní úspěchy vaší školy považujete za nejdůležitější?
Bylo to 5. místo v republikovém finále v basketbalu, 3. místo v republikovém finále
v malé kopané, za poslední čtyři roky jsme
se zúčastnili 3x celostátního finále ve vybíjené, v roce 2011–2012 republikového finále ve florbalu v kategorii 6.-7. tříd, kde
jsme byli první. V předminulém školním
roce jsme na republice obsadili 2. místo
v téže kategorii, v minulém školním roce

„

“

Práce s dětmi
je pro mě výzvou,
radostí, zábavou

3. místo na republice v Kopřivnici a v Poháru České pojišťovny jsme byli na
mistrovství republiky před dvěma lety šestí.
V rámci ČR jsme nevynechali ani atletické
závody v Kinderiádě. V okresních kolech
Atletické všestrannosti 1. stupně se umisťujeme též na nejvyšších místech. Tradičně
se váže k naší škole celostátní turnaj v minikopané McDonald´s Cup, na kterém se
prezentujeme nejen organizačním zabezpečením oblastních, okresních a krajských finále, ale i účastí žáků v obou kategoriích.
Přestože jsme vždy v popředí, postup na finálový Svátek fotbalu nám prozatím uniká.
Co říkáte projektu „Sportuj ve škole“?
Je to velmi dobrá myšlenka. Projekt počítá s nenáročnou iniciativou rodičů, je

dobrovolný, pomůže dětem ze sociálně
slabších rodin sportovat, pomůže zviditelnit ASŠK, pod jejíž hlavičkou a v rámci CS
i finanční podpory, děti ve školách sportují. Trochu pozdější začátek možná nějaké školy odradil, ale v naší škole byl
o projekt ze strany rodičů dětí sportujících v kroužcích zájem a po „vychytání počátečních much“ systém Sportongo poskytoval výborné služby. Přivítali bychom
pokračování v projektu. Školní sportovní
soutěže a sportovní kroužky organizované pod hlavičkou AŠSK jsou skvělým
počinem této organizace, která existuje
přes 20 let. Je vidět kus práce na všech
úrovních od nejmenších škol v malých
vesničkách až po velké školy ve velkých
městech. Vše má svůj řád, hierarchii a svůj
vývoj.
Sponzoři – je jich dostatek?
Je vždy skvělé, když máte sponzorskou
podporu. Zářným příkladem je společnost
McDonald’s ČR, která neváhala vložit peníze do skvělého projektu minikopané v 1.5. třídě a kromě svých prostředků ještě dokázala kolem sebe soustředit sponzory
další, kteří třeba váhali finanční prostředky
vložit do školního projektu. Bohužel je víceméně osamocená, těžko se shánějí sponzoři na další sportovní odvětví, která nejsou tak populární.
Co pro vás znamená práce s dětmi?
Je pro mě výzvou, radostí, zábavou. Stojí
to samozřejmě spousty času a sil – ranní
kroužky, vyučovací proces – plný úvazek,
organizování školních sportovních soutěží
v okrese Benešov a ve Středočeském kraji.
Tady si člověk uvědomí, kam patří, co ho
naplňuje, co umí a v neposlední řadě i co
ho baví. D

TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO archiv JINDŘICHA SLUNEČKA

www.zsjiraskova.cz

Pozn.: rozhovor byl také publikován v Učitelských novinách
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HÁZENÁ

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
INFORMUJÍ
Středoškolské 23. mistrovství světa ISF
v házené se uskutečnilo 11. až 19. března ve
francouzském Rouen. Nabízíme pohled na
šampionát prostřednictvím očitých svědků –
členů doprovodu zúčastněných českých škol.

TURNAJ DÍVEK
Naše studentky z Gymnázia Havlíčkův Brod
odjely do dějiště MS v sestavě Jitka Brožová, Kateřina Libusová, Klára Nováková,
Pavlína Jindrová, Šárka Eisenvortová, Natálie Šulcová, Eliška Novotná, Barbora Bucherová, Sabina Lukšíčková, Natálie Medová, Urangoo Darkhanbaatar a Aneta
Pavlasová.
Rouen, hlavní město regionu Normandie, nám poskytlo skvělé kulturní zážitky,
slunečné počasí a bezchybně zajištěný
22 2/2016

sportovní turnaj. Byli jsme ubytováni v hotelu Confort Alba v blízkosti centra s úžasným výhledem na slavnou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a na řeku Seinu.
Devatenáct zúčastněných týmů bylo rozlosováno do čtyř skupin, v nichž se hrálo
systémem každý s každým. Našimi soupeřkami byly hráčky z Rumunska, Turecka,
Brazílie a Švédska. První zápas jsme sehrály s Rumunskem, které naše družstvo
dokonale rozebralo rychlými protiútoky, ze
kterých bezchybně zakončovalo. Druhým

soupeřem byly dívky z Turecka, které obhajovaly titul světového šampióna.
V tomto utkání jsme se střelecky trápily,
a tak i tento zápas jsme ztratily.
Předposlední zápas ve skupině jsme sehrály s Brazílií, jejíž hráčky byly velmi pohyblivé. Nám se ale bohužel nenavrátila
střelecká forma, a tak i tento již hratelný
zápas jsme ztratily. Posledním soupeřem
bylo Švédsko, které bylo nejsnadnějším
soupeřem. Ale díky mnoha vyloučením
jsme bohužel i v tomto duelu prohrály.

Celkově jsme tedy ve skupině obsadily poslední místo a čekaly na další soupeře
v utkáních o konečné umístění.
Posledními soupeřkami nám tedy byly
hráčky Izraele a Kataru. První zápas i Izraelem měl být jasnou záležitostí, ale bohužel
opět častá vyloučení našich děvčat v prvním poločase rozhodla o vítězi tohoto
klání. Izraelské hráčky dokonale využily
dlouhotrvající početní výhody a vybudovaly si bezpečný náskok, který se již našim
dívkám nepodařilo smazat. Poslední zápas
s Katarem byl snadnou záležitostí, a tak si
ho naše dívky patřičně užily i s malými fanoušky, kteří nám přišli fandit. V konečném pořadí tedy naše studentky obsadily
18. místo.
I přesto, že naše sportovní výsledky nebyly nejlepší, musím říci, že jsme zažili
úžasných osm dnů, na které budeme
dlouho vzpomínat. Děkujeme také všem
sponzorům, kteří nám umožnili odcestovat
na školní šampionát a obléci se jako reprezentace.

Rouenská katedrála Nanebevzetí Panny Marie
Pavel Vala, Tomáš Vlk, Vojtěch Drápela
a Tomáš Šmíd) bojovali o postup ve skupině proti Izraeli, Belgii a Německu s těmito výsledky: ČR – Izrael 27:20, Belgie –

ČR 20:34 a Německo – ČR 29:18. Dva vyhrané zápasy nás zařadily na 2. místo ve
skupině za favorizované Německo, čímž
jsme si zajistili postupové místo do bojů
o umístění v první osmičce.
V dalších bojích nás čekali velmi nároční
soupeři. První zápas s domácí Francií o postup mezi čtyři nejlepší za výrazné podpory
domácího publika vyhráli Francouzi 28:18.
Tento výsledek nás poslal do bojů o 5. až
8. místo, kde jsme narazili na velmi technicky vyspělé a rychlé házenkáře z Brazílie.
Po urputném boji a disciplinovaném výkonu byli rožnovští házenkáři tentokrát
úspěšní a soupeře porazili těsně 25:24,
čímž jsme se dostali do boje o konečné
5. místo.
Posledním soupeřem bylo družstvo Maďarska. Po vyrovnaném utkání, ve kterém
jsme po prvním poločase vedli o branku,
jsme nakonec podlehli o čtyři góly 29:25
a umístili se tak na konečném 6. místě.
Tento výsledek je zatím historicky nejlepším umístěním českých středoškolských
házenkářů.
Je třeba zmínit skutečnost, že díky úzké
dlouholeté spolupráci naší školy s klubem
HC Zubří v oblasti sportovní a školní přípravy dorostenců, jsme se této celosvětové
akce zúčastnili již po páté. Házená má tedy
na naší škole více než dvanáctiletou tradici.
Závěrem lze konstatovat, že celá akce
byla velmi dobře připravena jak po stránce
sportovní, tak i kulturní. Chlapci měli možnost poznat krásné historické město
Rouen, získali neocenitelné zkušenosti
v zápasech s kvalitními soupeři a mohli se
také seznámit s kulturou a tradicemi jednotlivých zemí na večeru národů, který byl
nedílnou součástí celé akce. Všem hráčům
a také realizačnímu týmu patří dík za dobrou a důstojnou reprezentaci školy a naší
země. D
TEXT a FOTO MONIKA SEDLÁČKOVÁ, TADEÁŠ STEBEL

SOUTĚŽ CHLAPCŮ
Mladí házenkáři ze SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm si účast na šestnáctičlenném turnaji MS zajistili vítězstvím v lednovém republikovém finále v Ledči nad Sázavou.
A tak již několik týdnů předem probíhaly
usilovné přípravy tak, abychom důstojně
reprezentovali na mezinárodním poli. Nedílnou součástí přípravy bylo zajištění
dresů, jednotného oblečení, drobných upomínkových předmětů a dalšího nezbytného
vybavení, což bylo zcela na bedrech vysílající školy.
Účastníci MS byli rozlosováni do čtyř základních skupin po čtyřech družstvech.
Naši chlapci (Martin Janíček, David Lefan,
Filip Svoboda, Michal Klement, Erik
Mader, Lukáš Hybner, Jakub Padalík, Norbert Menšík, Michal Kulišťák, Vojtěch Číž,
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