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S novým školním rokem 2009/10
začínají i soutěže
pod patronací
AŠSK

MC DONALD‘s CUP
Žákovský
turnaj, který
nám závidí celý
svět (viz strany
10, 11 a 16)
Preventan
Cup 2009/2010
®

Seminář předsedů
okresních a krajských rad
AŠSK ČR
Zveme vás do Brna
na výstaviště
Vážení kolegové a spolupracovníci, každý rok touto dobou se tradičně scházíme s vámi, pracovníky
okresních a krajských rad na semináři předsedů, kde se věnujeme aktuálním problémům spojených s činností
Asociace.
Nadále bychom chtěli v tomto dialogu pokračovat i v souvislosti s novými trendy, které se snažíme prosazovat
poslední rok. Současně bychom rádi posunuli zabezpečení činnosti Asociace podle rozhodnutí dubnového sněmu
ke stále vyšší kvalitě.
V tomto duchu jsme připravili témata, o kterých si myslíme, že si zaslouží vaší pozornost. Využili bychom rovněž
semináře i pro představení našich nových partnerů a projektů, předáme Vám nové informace ze všech činností
asociace a dále bychom se s Vámi chtěli poradit o nejbližších našich prioritách a cílech. Vážíme si Vašeho času,
který nám účastí na semináři věnujete, konkrétní program jsme pro Vás obohatili i o možnost účasti na výstavě
Sport Life Brno 2009 a doufáme, že jako tělocvikáři tuto možnost oceníte.

Václav Lešanovský, prezident AŠSK ČR

PROGRAM JEDNÁNÍ
HLAVNÍ TÉMATA
1. Projekty s partnery – momentální stav, vyhlídky, vystoupení partnerů
2. Dlouhodobá koncepce činnosti AŠSK ČR
3. Podpora propagace činnosti AŠSK v okrese a kraji
4. Organizace soutěží 2009/2010 a podmínky financování
RF AŠSK ČR
5. Web AŠSK ČR + Elektronické hlášení o soutěžích –
představení projektu
6. Náplň práce sekretáře VPP - jejich povinnosti, servisní
pomoc okresním a krajským radám
7. Projekt Centra sportu AŠSK – jak podat úspěšnou
přihlášku
8. Informace o konzultaci s revizory krajů
9. Podmínky pro činnost ŠSK na školách, možnosti podpory
ze strany vedení školy
10. Pohybové skladby, účast družstev v soutěži,
pořadatelská místa – J. Gellnerová
11. Informace o změnách v soutěžích ve sportovní gymnastice – O. Kadlec
12. Kurzy DVPP a vzdělávací semináře

Témata pro jednání ve skupinách budou stanovena podle zájmu o vybraná témata, která byla
prezentována:
Předpokládáme:
		
- E-hlášení o soutěžích
		
- DVPP
		
- republiková finále
		
- projekty s partnery
		
- propagace AŠSK ČR

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Termín a místo konání:
6. 11. 2009 Hotel Amphone, Brno
7. 11. 2009 Výstaviště SportLife Brno
Termín přihlášek: pro ubytované nejpozději do 3.10.2009
(ubytovací kapacity jsou z důvodů konání výstavy SportLife
obsazené), pro účastníky na jednání v sobotu 7. 11. nejpozději
do: 30.10.2009
Stravování: 6. 11. pátek večeře v 18.30 v Hotelu Amphone, 7.
11. sobota občerstvení a oběd v rámci jednání semináře
Účastnické poplatky: 1.250,- Kč
• převodním příkazem na číslo účtu:
166822389/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo organizace (zavedené v účetnictví UNO).
• poštovní poukázkou A, kód 114 (k vyzvednutí na
poště) na účet 166822389/0800, jako variabilní symbol
uveďte číslo organizace (zavedené v účetnictví UNO).
Příjemce: AŠSK ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín.

ČASOVÝ ROZVRH SEMINÁŘE
Pátek 6.11. 2009
18:00 – 20:00 večeře přítomných účastníků semináře
18:30 – 20:00 jednání VV+Rada+RK v salonku hotelu
20:00 - Posezení účastníků v salónku
Sobota 7.11. 2009
6:30 – 8:00 – snídaně na hotelu
8:00 – 8:45 – přesun účastníků na výstaviště – samostatně,
jízdenky si hradí každý sám (v rámci jízdného na cestovní
příkaz)
9:00 – 9:15 – prezence účastníků semináře
9:15 – zahájení semináře
11:30-12:15 – diskuse ve skupinách
13:00 - zakončení semináře, účast na výstavě na SportLife
Účastníci semináře, kteří přijedou v sobotu 7. 11. 2009, se
dostaví na výstaviště, sraz před hlavní branou od 8:30 do 9:15

OTÁZKA PRO...
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Nabízíme možnost placené
inzerce jakýmkoliv firmám,
které se chtějí prezentovat
na jeho stránkách na všech
základních a středních
školách v republice (nabídky
sportovního vybavení,
školních pomůcek, míst pro
školní výlety atd...)
KONTAKT: assk@zrcadlo.net
TELEFON REDAKCE a INZERCE:
776 198 192

Na návštěvě ve škole, která žije sportem
Zdeněk Moštěk: Baví mne to!
Bohumil Hlaváček
Uherský Brod - Sedíme v ředitelně ZŠ Pod
Vinohrady v Uherském Brodě. Není to náhoda. Pro první díl pravidelného seriálu o školách, kde sportem opravdu žijí, jsem si vybral

útvarů na škole. Děláme to dál v podstatě
stejným způsobem, jenom se to jinak jmenuje. Poslední třídy dojíždí, mají ale další
tělocvik třeba jako nepovinný předmět, další
jako volitelný, takže pro ty šikovné se nic nemění. Sport pokračuje nadále, děláme to ale
s těmi, pro které to má smysl a které to baví.

Máš i trochu bližší vztah k AŠŠK…

Ředitel. Zdeněk Moštěk ve své pracovně.

Foto Bohumil Hlaváček
právě ji. I proto, že Zdeňka Moštka, který jí
šéfuje, velice dobře znám, jsme dlouhá léta
výborní přátelé.

Můžeš se v úvodu krátce představit?
Ihned po skončení vysokoškolského studia
v roce 1986 na oboru tělocvik – zeměpis na
pedagogické fakultě v Brně jsem nastoupil
na tuto školu. Hned po vojně. Jako brodský
rodák a patriot. Byl jsem rád, protože o místa byla nouze. Do roku 1993 jsem zde působil jako řadový kantor a od května tohoto
roku jsem byl osloven k nástupu do funkce
ředitele. A jsem v ní stále. Samozřejmě jsem
vzhledem k svému zaměření měl
tendenci směřovat ji tam, kde mne
srdce táhlo a proto jsem ihned
začal usilovat o zřízení sportovních
tříd.

To ano. Dělám v ní od počátku. Po odchodu
svého vynikajícího předchůdce Libora Miličky do důchodu jsem po něm tak nějak přirozeným způsobem přebral funkci předsedy
okresní rady pro Uherské Hradiště. Systém,
který měl zavedený, funguje perfektně dál.
Myslím, že jsme se dostali na velmi vysokou
úroveň v pořádání akcí okresních, krajských
i republikových. Soutěže neděláme jen pro
základky, ale třeba i kraj pro střední školy
nebo olympiádu pro mateřské školy.

V roce 2007 jsem již jako garant florbalu
byl hostem republikového finále ve florbalu v Uherském Brodě. Na jaře se u vás
setkáme opět…
Byli jsme pověřeni vyvrcholením soutěží
Orion Florbal Cupu pro kategorii šestých
a sedmých tříd, starší je budou mít v Kopřivnici. Jak bude vypadat organizace naší akce?
Mám jich za sebou jako účastník se svými
týmy již spoustu, nasbírali jsme za ty roky
mnoho zkušeností. Zjistil jsem, že není třeba
mít ani dvě haly, máme jiný model, který
jsem již použili a osvědčil se. Když se hraje

Vzácné setkání. Pavel Nedvěd je výborný
kluk, žádný machr, říká Zdeněk Moštěk, který
se s naším slavným fotbalistou setkal přímo
u něj doma.
Foto archiv zm
na dvou místech, děvčata a chlapci se stejně
navzájem nevidí při hře. Takže družstva se
během tří dnů vystřídají na jednom místě,
ušetří se peníze za pronájmy a další výhody.

Čeká vás pěkný maratón…
To tedy ano. Vzali jsme si na svá pomyslná
bedra jako škola organizaci všech okrskových kol, okresního i krajského kluků i holek.

Ty tu před tím nebyly?
Ne. Vznikla druhá budova objektu,
bývalé škvárové hřiště bylo používáno jako staveniště. Když je chtěli
uvést do původního stavu, ihned
jsem to rezolutně odmítl. Díky
tomu, že jsem v té době byl v radě
a zastupitelstvu města, tak se podařilo prosadit stavbu areálu, jakých
v té době moc v republice nebylo.
Víceúčelový stadionek s umělým
povrchem. Ve škole jsme zřídili i
druhou tělocvičnu a od září 1995
jsme otevřeli první sportovní třídu.
Ty fungovaly až do loňského roku,
kdy jsme přešly na jiný model.

Proč?
Prozaické důvody. Šikovných dětí
začalo ubývat, naplnit třídy byl
problém, to jistě znají i jinde. Rozšířili jsme proto rozsah zájmových

Pokus o zlatý hattrick. Děvčata z Uherského Brodu budou patřit k favoritkám i letošního Orion
Florbal Cupu.
Foto archiv zm

Na návštěvě ve škole, která žije sportem
A ve všech kategoriích. Když to
spočítám dohromady – čtrnáct
turnajů, patnáctý je republika.
Vyhovuje mi to, soutěž si aspoň
pohlídáme.

Stejně jako já jsi byl před
lety u začátků florbalu u nás.
Napadlo tě tehdy, že se z tohoto sportu stane takový
fenomén?
Přiznám se, že jsem to tušil,
dokonce o tom byl přesvědčen.
Věděl jsem, že se to na školách
chytne. My jsme začali hned, jak
se objevily první hokejky, či jak
se nyní již správně říká florbalky.
A i proto jsme dosáhli, myslím,
poměrně hodně úspěchů.

Můžeš je zrekapitulovat?
V soutěžích AŠSK jsme s děvčaty Vítězky. Jádro týmu, které vyhrálo republiku ve florbalu, získalo prvenství ve finále atletického čtyřboje, to
ještě koncem devadesátých let
je myslím unikát, říká Zdeněk Moštěk.
Foto archiv zm
vyhráli republiku, tehdy ještě
v malém florbale. S chlapci jsme RF hráli něa aerobic. Máme ve florbalovém oddílu kolem Práce s mládeží se nám určitě daří, zejména
kolikrát, na medaili jsme bohužel nedosáhli,
tří set členů. Jádro je z naší školy.
tedy v té oblasti florbalu. Je veřejností velidvakrát byli „jen“ bramboroví. O to víc nám to
ce pozitivně vnímána, školu jako sportovní
vynahradily holky. Z posledních tří republikoPrávě v rámci unie jste zaznamenali
všichni berou.
vých finále jednou prohrály ve finále a dvakrát úspěch i s chlapci…
vyhrály. Čeká nás tedy teď v Kopřivnici pokus
Vyhráli jsme v roce 2003 mistrovství repubNebyly i záporné ohlasy?
o ten pověstný „zlatý hattrick“. A myslím, že
liky v konkurenci všech pražských a ostravNázory, že kdo dělá sport, musí zanedbávat
tým na to zase asi máme, koncepční práce tre- ských velkoklubů. I loni jsme se dostali mezi
školu, neberu. U nás je to právě naopak.
néra Tomáše Králíka je vidět. A dívky mají saosm nejlepších, to je dobrá vizitka, myslím.
Třeba u těch děvčat, ta, která aktivně spormozřejmě úspěchy i soutěžích ČFbU v barvách A žádnou ostudu jsme neudělali. Abych se
tují, mají v drtivé většině nejlepší prospěch
námi zřizovaného klubu I.AC Uherský Brod.
vrátil ještě k děvčatům – naše odchovankyně v ročníku.
V něm kromě florbalu provozujeme i volejbal
jsou již členkami reprezentačních výběrů.

Hodně jsme v hovoru zasekli
u florbalu, vaší pomyslné vlajkové
lodi. Vím ale, že u vás pořádáte i
další zajímavé akce…

V době, kdy jsme otevírali hřiště,
došlo k navázání kontaktů osobních
a kamarádských s naší výškařkou
špičkou, bratry Janků, Jaroslavem
Bábou, Svatoslavem Tonem a dalšími.
Začali jsme dělat pravidelné mítinky, od roku 1996 do 2006 jsme jich
uspořádali deset. Rekord jednotlivců
drží Jarda Bába výkonem 233 centimetrů, naší specialitou je duoskok,
kdy přes speciální dlouhou tyčku
skáčou dva výškaři současně. Padl u
nás třikrát světový rekord, aktuální v
hodnotě 221 cm drží Jan Janků s Bábou. Vystřídala se zde spousta skvělých sportovců, ať již aktivně, či jako
hosté. Byl zde několikrát Jan Železný,
Tomáš Dvořák, dále třeba tyčkařka
Bártová, skokani na lyžích Doležel
a Sucháček, bobista Džmura. Těšilo
nás, že do Brodu vždy všichni jezdili
rádi. Doufám, že se tak bude líbit i
nejlepším hráčům a hráčkám Orion
Duoskok. V Uherském Brodě již třikrát padl světový rekord v této netradiční atetické disciplíně.

Foto archiv zm Florbal Cupu. Těšíme se na ně.

Nově vzniklá soutěž AŠSK ve spolupráci s firmou Orion.
V kategoriích III i IV vrcholí republikovým finále.
Základní informace o projektu

ORION FLORBAL CUP 2009/2010 – 1. ROČNÍK SOUTĚŽE
LADISLAV PETERA vedoucí projektu za AŠSK ČR, tel.: 220 172 145, e-mail: petera@assk.cz
Garant soutěže
AdministrátorZákladní
soutěže informace o projektu
Hlaváček Bohumil
Dana Soukupova AŠSK ČR
Dvorská 90; 678 01 Blansko
José Martího 31; 162 52 Praha 6
mobil: 776 198 192
tel.: 220 172 145, fax.: 242 545 723
e-mail: orblansko@seznam.cz
e-mail: soukupova@assk.cz

ORION FLORBAL CUP 2009/2010 – 1. ROČNÍK SOUTĚŽE
LADISLAV PETERA vedoucí projektu za AŠSK ČR, tel.: 220 172 145, e-mail: petera@assk.cz

Soutěž ve ﬂorbalu pro 6. – 7. a 8. – 9. třídy ZŠ. Soutěž vyhlašuje Asociace školních sportovních klubů České
soutěže
Administrátor soutěže
republiky (AŠSK ČR) ve
spolupráci s Nestlé Česko s.r.o. AktuálníGarant
informace
najdete na internetové adrese:
Hlaváček Bohumil
www.orionﬂorbalcup.cz.Dana Soukupova AŠSK ČR

Registrace

José Martího 31; 162 52 Praha 6
tel.: 220 172 145, fax.: 242 545 723
škol:e-mail: soukupova@assk.cz

Dvorská 90; 678 01 Blansko
mobil: 776 198 192
e-mail: orblansko@seznam.cz

probíhá
přes
webový
formulář
pro odesílání
ostatní
informace
doplňujte
podleklubů
skutečnosSoutěž ve
ﬂorbalu
pro
6. – 7. a(část
8. –1.9.jetřídy
ZŠ. Soutěžpovinná,
vyhlašuje
Asociace
školních
sportovních
České
tí,
případně
nevyplňujte)
nebo
prostřednictvím
okresního
koordinátora
soutěže
AŠSK
ČR.
Registrační
údaje
republiky (AŠSK ČR) ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o. Aktuální informace najdete na internetové adrese:
potřebujeme
pro
zaslání
propozic
příslušného
postupového
kola
vaší
škole.
www.orionﬂorbalcup.cz.
Kategorie: III. kategorie ZŠ chlapci, dívky
IV. kategorie
Registrace
škol: ZŠ chlapci, dívky
Termíny:

probíhá přes webový formulář (část 1. je pro odesílání povinná, ostatní informace doplňujte podle skutečnosIII. a IV. kategorie
Pořadatel
tí, případně nevyplňujte) nebo prostřednictvím
okresního koordinátora soutěže AŠSK ČR.
Registrační údaje
potřebujeme
pro
zaslání
propozic
příslušného
postupového
kola
vaší
škole.
Školní kolo
do konce listopadu 2009
škola

Okresní
koloIII. kategorie ZŠ chlapci, dívkyleden 2010
Kategorie:
Krajské koloIV. kategorie ZŠ chlapci, dívkyúnor 2010
Kvaliﬁ
kace
do 10. března 2010
Termíny:
Republikové ﬁnále III.
18. – 20.3.2010, Uh. Brod
III. a IV. kategorie
Republikové ﬁnále IV.
15. – 17.3. 2010, Kopřivnice

Školní kolo
do konce listopadu 2009
Okresní
kolo
2010 2 sady dresů různé barvy s čísly 4 – 18.
Účastníci: Družstvo má maximálně 15 hráčů,leden
2 vedoucí,
Krajské kolo
únor 2010
KvaliﬁkaceHraje se podle pravidel ﬂorbalu a do
10. března
2010
Pravidla:
soutěžního
řádu
ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Republikové ﬁnále III.
18. – 20.3.2010, Uh. Brod
Republikové ﬁnále IV.
15. – 17.3. 2010, Kopřivnice

OR AŠSK ČR
KR AŠSK ČR
AŠSK ČR
AŠSK ČR
Pořadatel
AŠSK ČR

škola
OR AŠSK ČR
KR AŠSK ČR
AŠSK ČR
AŠSK ČR
AŠSK ČR

Přihlášky: Na vzoru přihlášky ( VZOR č.1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli příslušného
postupového kola.
Účastníci: Družstvo má maximálně 15 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly 4 – 18.
Pravidla: Hraje se podle pravidel ﬂorbalu a soutěžního řádu ČFbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Organizační zajištění ORION FLORBAL CUPU

FLORBAL ISF NA SLOVENSKU
Kde se sejde svět potřetí?

BÍLÁ REALITA s.r.o. | Dominikánské náměstí 4/5 | 602 00 Brno | bilarealita@bilarealita.cz | tel.: 532 307 918

Druhé světové finále ve florbalu na Slovensku v Trenčíně svojí
herní úrovní trochu zaostalo za prvním, které před dvěma
roky hostilo Brno. Švédské týmy neměly konkurenci a hrálo se
víceméně jen o další umístění.
Českou republiku reprezentovali vítězové republikového finále
v Jedovnicích. Nutno podotknout, že stejně jako před dvěma lety
nakonec na svět jeli až na výjimky jiní studenti, než republikoví
vítězové, kvůli problémům s ročníky vypsanými pro soutěže
ISF. Důsledkem byla „jen“ dvě čtvrtá místa. Jak týmy chlapců
z Havířova, tak děvčat z Prahy se ale za své výkony stydět
nemusely.
Co se týče organizace celé akce nutno Slováky pochválit.
Přistoupili k akci mimořádně zodpovědně, inspirace Brnem byla
cítit. Ubytování i stravování bylo na velmi solidní úrovni, stejně
jako sportovní organizace turnaje a prostředí trenčínské haly.
Nutno je zmínit také působení českých rozhodčích. Vít Balák
a Martin Pivoda patřili k jednoznačně nejlepším arbitrům celého
turnaje. Důkazem je i to, že byli vybráni k řízení finálového
zápasu chlapců.
Pořadatelství
třetího
světového
finále ISF není
zatím přiděleno.
Přímo v Trenčíně
proběhla
první jednání.
Nabízeli se
Němci, uvažují
o tom Švédové.
Uvidíme...

Letošní první republikové finále hostí Břeclav
Jako již tradičně začíná sezona sportovních soutěží pod hlavičkou
AŠSK atletickými přebory středních škol pod hlavičkou CORNY. Síť
postupových závodů je v plném proudu, krajská kola již vyslala
nejlepší družstva na republikové finále. To bude hostit tradičně
atletická bašta, kterou je bezesporu Břeclav. V polovině října
zde vypuknou líté boje o možnost postupu na soutěž ISF. Ta
má letos mimořádně atraktivního pořadatele, protože nejlepší
středoškolští atleti dostanou možnost vydat se v termínu od 6.
do 13. prosince v závěru tohoto roku do katarského Doha.  (bh)

CORNY

Středoškolský pohár v atletice

BŘECLAV 12. - 13. 10. 2009
Reportáž si přečtete v příštím čísle
Zrcadla školního sportu

4. ročník Nestlé Basket Cup
2009/2010
S novým školním rokem odstartuje již 4. ročník celorepublikového basketbalového turnaje
pro žáky 6 - 7. tříd základních škol Nestlé Basket Cup 2009/2010, který společně pořádají
Nestlé Česko s.r.o. a Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR).

Zhodnocení 3. ročníku Nestlé Basket Cup 2008/2009
Letos poprvé proběhlo republikové finále 3. ročníku basketbalové soutěže NBC 2009 v Brně. Soutěže se zúčastnilo téměř
6 000 dětí ze 6. a 7. tříd základních škol. O medaile za přihlížení nejlepších hráčů Mattoni NBL zápolilo nejlepších 8 týmů
dívek a 8 týmů chlapců, které se na republikové finále probojovaly z kvalifikačních turnajů v Olomouci, Praze a Ústí nad
Labem. V kategorii dívek zvítězil domácí tým ze ZŠ Sirotkova z Brna. Zlaté medaile v kategorii chlapců vybojoval tým
Gymnázia Kroměříž a dokázal tak svou převahu během celého finále.
Ceny vítězům nemohl jako loni předat osobně patron soutěže Jiří Welsch, jehož tým Unicaja Malaga se probojoval do
semifinále prestižní španělské basketbalové ligy. Díky organizátorům turnaje mohl pozdravit účastníky prostřednictvím
videokonferenčního hovoru. Alespoň zahajovacího ceremoniálu se zúčastnila těsně před odletem na soustředění ženské
basketbalové reprezentace i hráčka BK Brno, Eva Vítečková.
Během doprovodného programu byli vyhlášeni i vítězové soutěže Hvězda NBC 2009. Principem soutěže bylo, aby
děti během roku zasílaly své příběhy na webové stránky na téma „Proč pohnuly kostrou“. Vítězi se stali Vojtěch Šibor
z Kroměříže a Nikola Musilová z Chebu. Odměnou jim bude týdenní pobyt na basketbalovém campu v Klatovech.
Hlavní partneři projektu děkují všem učitelům na školách, rodičům a pořadatelům soutěže v okresech a krajích za obětavou
práci, nadšení a podporu tohoto turnaje. Věříme, že spolupráce v nastávajícím ročníku školního turnaje NBC 2009/2010
bude stejně příkladná jako v uplynulých třech ročnících.

Hurá na
vybíjenou

Preventan
Cup 2009/2010
®

Ladislav Petera – vedoucí projektu za AŠSK ČR, tel.: 220 172 145, mobil: 603 314 133, email: petera@assk.cz,
Administrátor soutěže: Naďa Prokůpková, AŠSK ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145,
fax: 242 545 723, mobil: 603 340 469, e-mail: prokupkova@assk.cz
Garant sportu: Vlastimil Hejcman, U Stezky 6, 326 00 Plzeň, tel./ fax: 377 308 227, mobil: 603 314 470,
e-mail: assk@pilsedu.cz
Preventan Cup je třetí ročník soutěže ve vybíjené pro kluky a děvčata,
která se hraje na základních školách v celé České republice.
Pořadatelem třetího ročníku je Asociace školních sportovních klubů
ČR. Generálním partnerem turnaje je společnost SVUS Pharma
a.s. Hradec Králové. Oficiální propozice soutěže vydává ředitelství
soutěže na příslušný školní rok a rozesílá je prostřednictvím školních
sportovních klubů AŠSK ČR. Veškeré informace na internetových
stránkách www.preventancup.cz.

Kategorie:

II. 4. a 5. třída ZŠ (ročníky narození 2000, 1999, 1998),
A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze
chlapci),
B: dívky (mohou hrát pouze dívky).

Pozn.: Start jednotlivce v jednom postupovém kole za obě kategorie
současně není možný se souhlasem učitele mohou startovat i žáci
3. ročníku ZŠ.

Termínová listina soutěže ve školním roce 2009/2010
1. přebor školy, okrsková a okresní finále - září 2009 – duben 2010
2. krajská finále: 24. květen 2010
3. republikové finále 7 – 9. června 2010 (Pecka – HKR)

Republikové finále Preventan Cup * 7. - 9. 6. 2009 * Pecka
Dívky
Pořadí

Název školy, ulice, město

Chlapci
Kraj

Pořadí

1.

ZŠ u Školek Litomyšl

PAR

1.

ZŠ Slaný, Rabasova ul.

Název školy, ulice, město

Kraj
STC

2.

ZŠ Zábřeh

OLM

2.

ZŠ Vodňany, Alešova ul.

JIC

3.

Základní škola Nové Sedlo

KVA

3.

ZŠ a MŠ Pecka

HKR

4.

ZŠ Na Výsluní Brandýs n.L.

STC

4.

ZŠ Rabasova, Ústí n.Labem

UST

5.

ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině

UST

5.

ZŠ Nádražní ulice, Opočno

HKR

6.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám.

HKR

6.

ZŠ Němčice n.Hanou, Tyršova ul.

OLM

7.

ZŠ Zámoraví, Kroměříž

ZLN

7.

ZŠ Brno, Laštůvkova ul.

JIM

8.

ZŠ T.G. Masaryka, Písek

JIC

8.

ZŠ U Školek, Litomyšl

PAR

9.

Základní škola Benešov, Jiráskova ul.

STC

9.

ZŠ Uherský Brod - Újezdec

ZLN

10.

ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň

LIB

10.

Základní škola Horšovský Týn

PLZ

11.

ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

MSL

11.

Základní škola Křesomyslova, Praha 4

PHA

12.

ZŠ Slovanské náměstí Brno

JIM

12.

ZŠ Karlovy Vary, Konečná ul.

KVA

13.

Základní škola Tachov, Hornická ul.

PLZ

13.

ZŠ 28. října, Neratovice

STC

14.

ZŠ Nová Paka, Komenského ul.

HKR

14.

ZŠ Mozartova, Jablonec n.Nisou

LIB

15.

ZŠ Mikulova, Praha 4

PHA

15.

ZŠ U Kapličky, Orlová-Lutyně

MSL

16.

ZŠ Světlá n.Sázavou,Lánecká ul.

VYS

16.

ZŠ Kamenice n.Lipou

VYS

Turnaj Mc Donald‘s Cup 2009
vyvrcholil Svátkem fotbalu
Bohumil Hlaváček
Plzeň - Dvanáctý ročník McDonald´s
Cupu je minulostí. Nezapomenutelné zážitky si odvezli ti nejlepší malí
fotbalisté z celé republiky, kteří se
probojovali až na republikové finále,
kterému se právem říká Svátek fotbalu. Hostila ho na stadionu místní prvoligové Viktorie ve Štruncových sadech Plzeň. A svého nelehkého úkolu
se organizátoři v čele s Drahomírou
Jirákovou ze štábu Mc Donald´s a Ladislavem Peterou za AŠSK zhostili na
výbornou. Připravili pro naše malé talenty skvělý program, plný nejen kopané, ale i atraktivních doprovodných
akcí. Opravdový festival sportu.
Na perfektně připraveném zeleném
pažitu nejen o čest a slávu, ale také
o poháry, medalie a parádní ceny, bojovalo šestnáct nejlepších. Dvanáctka
týmů z Čech a čtyři z Moravy, z nichž
tři postoupily mezi nejlepší čtyřku.
Tam nakonec putovala i nejcennější trofej. Favorizovaní obhájci prvenství ze ZŠ Janouškova sice titul neobhájili, dokonale je ale zaskočili jejich malí kolegové ze ZŠ Jana Šoupala z Ostravy - Poruby.
Ti paradoxně celý turnaj otevírali zápasem s Příbramí, který prohráli.
Osud tomu chtěl, že pavouk turnaje nakonec poslal stejná mužstva
spolu i do velkého finále. V něm malí Baníkovci dokonale svého soupeře, v jehož barvách řádil určitě nejlepší hráč celého turnaje Vašek
Černý, zaskočili a zaslouženě se radovali z výhry. Hráči soupeře porážku, kterou tak trochu nečekali, jak jinak, řádně obrečeli. Kluci ze
ZŠ Březové hory posedávali či polehávali po trávníku, aby kousek od
nich vypuklo nefalšované slavení
Svátek fotbalu v Plzni nebyl jen o sportu. Doprovodný program byl
bohatý. Nechyběl v něm třeba turnaj v počítačových hrách, převlá-

dali fotbalové. Při finálovém dni byl k vidění zápas osobností proti
týmu Mc Donald´s v čele s patronem turnaje Patrikem Bergrem. K vidění byla vystoupení v aerobiku, mažoretek, všechny nadchl svými
kousky s míči všeho druhu ekvilibrista Václav Klouda. Ten je v disciplíně footbag dokonce mistrem světa.
Drahomíra Jiráková, hlavní duše projektu, nešetřila slovy uznání.
„V Plzni to bylo úžasné,“ pokyvovala hlavou po skončení slavnostního vyhlášení. Jak dodala, je třeba se nedívat jen na vyvrcholení celé
akce na svátku fotbalu. „Velký dík patří všem učitelům, trenérům,
rodičům i pracovníkům McDonald´s ze všech škol a míst, kde se od
září až do června hrálo. Těm čtyřem a půl tisíce obětavců z více než
tří tisíc škol celé naší země, kteří si mimořádná slova uznání opravdu
zaslouží,“ smekla pomyslný klobouk.

RF McDonald´s Cup ZŠ
Plzeň 8.-9. června 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZŠ Ostrava, J. Šoupala
ZŠ Příbram, Březové Hory
ZŠ Olomouc, Heyrovského
ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní
ZŠ Sever Hradec Králové
ZŠ Brno, Janouškova
ZŠ Praha, Vladivostocká
ZŠ Úvaly
33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové
ZŠ Humpolec, Hálkova
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova
ZŠ Přeštice
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Liberec, Barvířská
ZŠ Most, Albrechtická
ZŠ TGM, Český Krumlov

MSL
STC
OLM
ZLN
HKR
JIM
PHA
STC
PLZ
VYS
PAR
PLZ
KVA
LIB
UST
JIČ

V Praze proběhl seminář pořadatelů
Pomyslný výkop 13. ročníku McDonald‘s Cupu obstaral Václav Kadlec
Praha - Přes tři tisíce základní škol z České
republiky se letos zapojí do 13. ročníku fotbalového McDonald‘s Cupu. V loňském roce
jím prošlo téměř 83 tisíc hráčů, což z něj dělá
největší fotbalovou akci v Evropě. Dokonce již
180 hráčů, kteří si zahráli na turnaji, okusilo
atmosféru Gambrinus ligy. Mezi nimi například osm fotbalistů z úspěšné reprezentace
do 20 let, která se účastní mistrovství světa
v Egyptě. I tato slova padala na semináři pro
pořadatele okresních a krajských kol, který se
konal začátkem září v Praze.

„Vrcholem ledovce je reprezentační družstvo.
Já bych ale chtěl říct to, že pro fotbalový svaz
je nejúspěšnější akcí McDonald´s Cup,“ zahájil
svůj proslov na semináři v Praze předseda ČMFS
Ivan Hašek. Turnaje se účastní více než osmdesát
procent všech základních škol v ČR. „Tento turnaj
je pro nás velmi důležitý. Když přijedou hosté ze
zahraničí a vidí, jaký turnaj tu pořádáme, jsou z
toho nadšení. Závidí nám ho celý svět,“ uvedl.
Cení si především toho, že se účastníci turnaje
později prosazují v profesionálním fotbale.“Povedlo se to už 180 hráčům, kteří se v minulosti
na turnaji představili, což je dobrá motivace pro
další,“ dodal Hašek.

Nový patron Václav Kadlec

Nejlepší pořadatelé byli oceněni
Ocenění převzali na semináři nejlepší pořadatelé. Vybráni byli David Horák, marketingový manažer firmy Adidas, za AŠSK ředitel ZŠ
v Markvarticích Miroslav Kroupa a Milena Prášková, ředitelka ZŠ Jiráskova v Benešově. Dále místopředseda OFS v Prostějově František Mikulka a vedoucí restaurace McDonald´s v Průhonicích Martin Anděl.

Foto Bohumil Hlaváček

Patron. Pomyslnou štafetu patrona turnaje převzal od Patrika Bergera
Václav Kadlec. 
Foto Bohumil Hlaváček
Pro 13. ročník se patronátu ujal mladičký sparťanský hráč Václav Kadlec,
který převzal pomyslné žezlo od spoluhráče Patrika Bergera. Turnaje se
zúčastnil hned čtyřikrát v dresu základní školy Chmelnice a v roce 2003
dokonce vyhrál korunu pro krále střelců za 21 branek. Celkem za čtyři
roky dal v turnaji 73 gólů. „Už jako malý jsem to bral jako velký turnaj.
Vždycky jsem se na něj hrozně těšil,“ uvedl sedmnáctiletý útočník.

Ivan Hašek: Na mládež myslíme
Bohumil Hlaváček
Seminář proběhl den po úspěšném kvalifikačním utkání reprezentace se San Marinem. Ivan Hašek, předseda svazu a trenér
národního týmu v jedné osobě odpověděl
pro Zrcadlo školního sportu na několik otázek.
Jaké kroky hodláte dělat ve vztahu
k nejnižším článkům svazu – okresům a oddílům v nich a zejména mládeži?
Máme již vytvořené projekty a jednáme na
nejvyšší úrovni s ministerstvem financí. Teď
jednám s hejtmany krajů. Například s mým
jmenovcem Haškem v Jihomoravském kraji.
Chceme dostat prostředky na provoz především do mládežnického fotbalu.
Jak si to představujete konkrétně?

Chybí peníze, které přicházely prostřednictvím ČSTV. Děláme ale vše pro to, abychom je nahradili. Kluby na ně budou moci
dosáhnout přes projekty, musí vědět, kam
žádat o dotace. Cesta povede nejspíš přes
kraje, jak jsem již řekl. Mám-li být konkrétní, mohlo by se jednat zhruba o čtyři sta
tisíc korun na rok. Uvažujeme i o členských
příspěvcích, ze kterých by šla část na mládež.
Nedá mi, abych se vás nezeptal na
včerejší zápas. Neměl jste strach z možného
zranění Tomáše Rosického? Jak jste se rozešel s Janem Kollerem?
Na první otázku odpovím ne. Každý ale má
na to svůj názor. A co se týče Honzy, tomu
jsem poděkoval. Jeho reakce mne sice překvapila, ale beru to. Toho, že vůbec přijel, si
velice cením.

Pomůžou nám Slováci ve zbytku kvalifikace?
Mají výborné mužstvo. Myslím, že se budou
snažit pomoci především sami sobě a budou
hrát naplno. Věřím, že vyhrají se Slovinskem
a tak celou skupinu. Pak bude záležet na nás.
Uvažujete ještě o nějaké podstatnější
změně v závěru kvalifikace nebo ji dohraje
toto mužstvo?
Do budoucna je samozřejmě potřeba změn
velkých. Možné adepty již ovšem sledujeme
nyní. Namátkou to jsou Sionko, Fillo, Kušnír,
Papadopulos nebo Venca Kadlec
ze Sparty. Budeme se snažit
být v říjnu v co nejsilnějším složení a uspět.

Svátek fotbalu: Finále 13. ročníku turnaje proběhne 31. května
a 1. června 2010 v Liberci, kam postoupí 15 vítězů krajských finále.

Brno bude hostit elitu středoškolského stolního tenisu
Zdeněk Jadvidžák: Přijeďte se podívat
Bohumil Hlaváček
Brno - Více než před dvěma roky bylo Brno
dějištěm prvního světového finále ISF ve
florbalu středních škol. Jako jeden z hlavních
organizátorů u toho byl Zdeněk Jadvidžák
z pořádajích Gymnázia třída Kapitána Jaroše.
Moravská metropole se připravuje na další
velkou akci. Světové finále se zde uskuteční
na jaře příštího roku znovu. I když v jiném
sportu.

V jakém?
Bude to stolní tenis. Jak k tomu došlo? Když
jsem pomáhal při organizování Světových
her mládeže v přespolním běhu ve Ždáru
nad Sázavou v roce 2008, tak se tam hovořilo o tom, že Česká republika bude pořádat
stolní tenis v roce 2010. Akce byla plánována
do Litoměřic. Došlo však k tomu, že vedení
AŠSK na doporučení technické komise ISF
začalo hledat jiné pořadatelské město.

Proč?
Požadovali lepší ubytování, a aby všechna
družstva ve všech kategoriích hrála v jedné
hale. Začalo se mluvit o Brně. Nechal jsem
se, jak se lidově říká, ukecat. Dlouhodobě
měla naše škola zájem a samozřejmě i já,
vzhledem k tomu, že jsem garantem volejbalu, pořádat světové hry v tomto sportu. První žádost na vedení AŠSK jsem zaslal v roce
2002. Od té doby naše gymnázium pořádalo
RF ve volejbalu SŠ, Světové hry středoškolské mládeže ve florbalu, RF v soutěži Nestlé
Basket Cup. A teď se tedy připravuje uspořádání Světových her středoškolské mládeže
ve stolním tenisu. Vedení AŠSK naznalo, že
podmínky v Brně jsou vyhovující, pro bylo i
vedení naší školy, které je sportu nakloněno.
Největším problémem se nakonec ukázalo
najít vhodný termín.

Z čí strany?
Od sportovních hal. Chtěly to tehdy, kdy
nejsou příliš využité. Nakonec to bude od

25. do 31. března 2010. Hrát se bude ve
dva roky staré hale VUT Brno. Má rozměry
52 krát 42 metrů, dá se tam postavit až sedmadvacet stolů. To se technické komisi ISF
hodně líbilo.

Kde budou sportovci a ostatní ubytováni?
Vzdálenost na ubytovací zařízení není velká,
zhruba jeden a půl kilometru. Dá se docházet i pěšky. Hotely IMOS, A Sport a Prométheus.

Jaký je předpokládaný počet účastníků,
jsou uzavřeny přihlášky?
Tak uzávěrka přihlášek je koncem prosince,
od některých ale již samozřejmě přišly. Pochopitelně favorizovaná Čína, dále Anglie,
Itálie, Řecko, Izrael, chybět nemohou naši.
Ozval se Nový Zéland. To by bylo velice zajímavé. Očekává se
minimálně účast
dvaceti zemí světa.
Odhadujeme tak tři
sta padesát hráčů,
vedení a trenérů.
Na celé akci se bude
podílet asi 150 organizátorů. Tedy asi
pět set lidí.
Soutěž ve stolním tenisu bude mít oproti
jiným světovým
finále jedno specifikum…
Ano. Kromě družstev škol zde budou
startovat i výběry
jednotlivých zemí.
Tedy čtyři družstva
za každý stát. Jedno
dívčí a chlapecké v kategorii školní družstva,
a po jednom v kategorii výběrová družstva.
Toto specifikum je jenom v tomto sportu a
pak také v přespolním běhu.

Pokolikáté budou stolní tenisté soutěžit
na světovém finále?
Bude to dvanáctý ročník. Účast se pohybuje
vždy kolem osmnácti až pětadvaceti státy.
Ne všechny země však vyšlou sportovce ve
všech kategoriích.

Podobně jako jste to měli na
florbalovém světovém finále i teď jistě
chytáte bohatý doprovodný program…
Stavět budeme samozřejmě na nedalekém
Moravském krasu, ten je velice atraktivní pro
návštěvníky z celého světa. Jeho návštěva je
domluvena na 29. března. Festival národů
proběhne v kulturním zařízení Semillaso.

Závěrečná diskotéka a vyhlášení tamtéž. Zahajovací ceremoniál?
To nás trochu mrzí, že nemůžeme jako florbalistům nabídnout Mahenovo divadlo. Měli
jsme to v úmyslu, komise ISF ale trvá na
tom, aby proběhl přímo v hale, kde se bude
hrát. Není to ještě úplně rozhodnuto, ale
vypadá to, že to bude podle jejich přání. Samozřejmě nabídneme také vše, co Brno dále
má k dispozici.

Výlet bude jen do Moravského krasu?
Chybět nebude exkurze do černohorského
pivovaru, který bude jedním z hlavních našich partnerů. Uvažujeme možná i o lysickém zámku. Rozhodne se za čtrnáct dnů. Ale
hlavní budou určitě Punkevní jeskyně, propast Macocha, možná tamní lanovka.

Jak se budou moci naši studenti probojovat na toto světové finále?
Výhrou na republikovém finále, které bude
v Kostelci nad Orlicí ve dnech 3. až 5. prosince 2009. Věříme, že nás budou reprezentovat ti opravdu nejlepší a budou moci srovnat
svoji výkonnost s kolegy z nejrůznějších zemí
světa. Věříme, že se nám povede připravit
opravdový svátek sportu, na který si najdou
cestu i fanoušci. Stolní tenis třeba v čínském
provedení bude určitě hodně atraktivní. Zveme vás do Brna, nenechte si to ujít!

POHYB JE ZÁBAVA I HRA
Dračí lodě bojovaly na kanálu v Račicích
Bohumil Hlaváček
Račice - V rámci AŠSK se občas uskuteční
i zcela netradiční akce. Jednou z nich byla ta,
která byla uspořádána na kanále v Račicích,
kde spojili závody na dračích lodích a kolečkových bruslích za účasti olympioniků Doktora a Procházky.
„V měsíci dubnu se sešel organizační tým
a společně byl dojednán termín konání
závodů a rozděleny úkoly pro zajištění
celé akce. Bylo domluveno zapůjčení lodí

a záchranných vest, pronájem sportovního
areálu, stravování a systém závodů,“ prozradila jedna z organizátorek Blanka Ježková.
V měsíci květnu byly rozeslány propozice
na základní školy a víceletá gymnázia v
Ústeckém kraji prostřednictvím okresních
rad. Celkem se přihlásilo dvacet družstev po
deseti žácích.
V den konání tj. 17. června se od osmi hodin konala prezentace jednotlivých družstev,
slavnostní zahájení bylo na programu o hodinu později. Ihned po zahájení začaly závo-

dy v obou vypsaných disciplinách. Všechna
družstva před závody na dračích lodích
prošla instruktáží. Skončily po čtrnácté hodině. „Po vzájemné dohodě mezi vedoucími
jednotlivých družstev bylo rozhodnuto, že
vzhledem k sílícímu větru a zhoršení počasí,
se neuskuteční také původně plánované
štafety, v úvahu byla vzata i fyzická náročnost předcházejících disciplín a bezpečnost
závodníků,“ vysvětlila Ježková. Při slavnostním nástupu byly vyhlášeny výsledky a předány medaile a diplomy soutěžícím.

Pořádáte zajímavou sportovní akci a chcete se jí pochlubit kolegům v republice?
Volejte 776 198 192, pište na assk@zrcadlo.net.

z redakční pošty  z redakční pošty  z redakční pošty
Netrápí tento
problém také vás?

vybojují postup, říct jim, že třeba
v krajském kole už hrát nemůžou
je dost tvrdé a nefér, už jsem to
tak párkrát musel udělat. Totéž
je u holek, a pak stejně některé
Zkusím mít na dotaz, který mne
hrají v kraji „načerno“, protože by
trápí a mrzí již několik let. Dělám
vám odpadla půlka týmu, který si
již asi osm let v Těšínech na
postup vybojoval.
okrese Brno - venkov florbal žáků
2. Díky malým počtům ve třídách
už od 2. po 9.ročník, jak hochy,
bych rád, aby ve florbalu mohly
tak dívky. Jsme škola malá, počet
startovat v kategorii hochů
dětí čím dál nižší - nyní máme
mladší či stejně staré dívky –
kolem 125 žáků na obou stupních nevím, proč to na turnajích AŠSK
školy (jsme škola úplná s jednou
nelze, když ve všech propozicích
spojenou třídou). Každoročně se
se uvádí, že se hraje dle pravidel
přesto účastníme hojně soutěží
velkého florbalu ČfbU. Tam však
zejména v kolektivních sportech,
je jasně dáno, že v kategorii
ve florbalu jsme dokonce
hochů smí hrát dívky. Máme
v r. 2005 byli s děvčaty třetí
florbalový oddíl, kde to takto
v republice. Rádi bychom soutěžili bez problému funguje, hrají
i nadále, ale už se mi velmi
nám normálně mladší žákyně se
obtížně daří poskládat třeba tým staršími žáky - hochy, žákyně za
se slušnými sportovci - hochy.
juniory, apod. Pokud je důvodem
A jsme u dvou věcí, které bych
obava o zranění, tak ve sportu je
rád, aby mi byly vysvětleny, neboť to běžné a navíc se to dá ošetřit
jsou pro mne těžko pochopitelné. potvrzením rodičů, že souhlasí
1. Hráči mladší mohou nastoupit se startem jejich dcery za
za kategorii starší (III.za IV),
kategorii hochů. Přijde mi to jako
ale jen do okresních kol, pak už
diskriminace malých škol, které
ne.Proč? V nejnižších kolech je to by se rády účastnily, ale tímto
nesmyslným nařízením dosáhnete
největší mela, a navíc pokud si

akorát toho, že soutěže budou
méně naplňovány. Již jsem
tuto záležitost konzultoval
s ČFbU – sekretářem JM kraje
panem Šímou, a ten můj záměr
podporuje, stejně jako spousta
mladších kolegů - učitelů.
Neříkám udělat povolení plošně,
ale když se hraje dle pravidel, tak
by měla být dodržována, jako
by to mělo být u florbalu. Na
soutěžích se vlastně start dívek
povoluje, ale kdyby náhodou
takový smíšený tým vyhrál, tak
stejně nepostoupí - je mimo
soutěž.
Jak potom chcete ty děti na
malých školách motivovat
zvlášť v době, kdy jich velká část
leží doma u počítače či se válí
nicneděláním venku za podpory
cigaret, drog?
S pozdravem za ZŠ a MŠ Těšany
Mgr.Drahomír Hochman.
Kontakt: Drahomir.Hochman@
seznam.cz, tel.737 947 692

Diskutujte na
assk@zrcadlo.net

Inzerujte v Zrcadle
školního sportu
Kontakt: 776 198 192,
e-mail: assk@zrcadlo.net
JESENÍKY - KRALICKÝ SNĚŽNÍK

NABÍZÍME:
- dvanáct pokojů - dvou až šestilůžkových s vlastním nebo společným sociálním zařízením
- celková kapacita 45 lůžek
- pro LVK od 260,- Kč za plnou penzi
a den
- společenská místnost - klavír, TV
- sedačková lanovka - sjezdovka 1200 m
a Tatrapoma pro začátečníky jen 300 m
od chaty
- další sjezdovky v blízkém okolí
Bořivoj Wind, Králická chata,
Stříbrnice 16, 788 32 Staré
Město pod Sněžníkem
Tel./fax: +420 583 239 090
Mobil: +420 607 893 904
Email: borek.wind@seznam.cz
www.kralickachata.cz

SŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ/SŠ
ZŠ
SŠ
SŠ

Stolní tenis

Plavání

Volejbal

Orion florbal Cup 8 - 9 tř.

Orion florbal Cup 6. - 7. tř

Basketbal

McDonald´s Cup – turnaj v minifotbalu

Nestlé Basket Cup ( kat. 6. – 7.třída ZŠ)

Preventan Cup – vybíjená

Pohár rozhlasu v atletice s ČS

Minifotbal

Atletický čtyřboj

TEAMGYM Junior – Pohár AŠSK ČR

Nohejbal – Pohár ČNS – organizuje ČNS

Házená – Pohár AŠSK ČR

Šplh - Pohár AŠSK ČR

Sportovní gymnastika - Pohár AŠSK ČR

Silový čtyřboj - Pohár AŠSK ČR

O nej. poh. skladbu - Pohár AŠSK ČR

Házená – Novinářský kalamář (org. ČSH)

Orientační běh – organizuje ČSOB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

SŠ

Přespolní běh

B

SŠ
ZŠ

Plážový volejbal

Volejbal 3+3 (volejbal smíš.druž. 6.-7.tř)

ZŠ/SŠ

ZŠ

ZŠ/SŠ

SŠ

ZŠ/SŠ

SŠ

ZŠ/SŠ

Corny – Středoškolský atletický pohár

Sport - soutěž

B

soutěže

Typ

14.5. 2010

5/2010

4/2010

25.4. 2010

3/2010

2/2010

5.3. 2010

1/2010

20.12. 2009

11/2009

10/2009

28.5. 2010

20.4. 2010

18.5. 2010

4/2010

2-3/2010

7.5. 2010

3/2010

12/2009

12/2009

11/2009

11/2009

10/2009

9/2009

proběhnou do:
25.9. 2009

Okresní finále

4.6. 2010

10.6. 2010

26.5. 2010

23.5. 2010

14.4. 2010

3/2010

19.3. 2010

2/2010

8.1. 2010

15.11. 2009

4.6. 2010

15.5. 2010

25.5. 2010

24.5. 2010

4/2010

21.5. 2010

15.4. 2010

1/2010

1/2010

12/2009

12/2009

11/2009

16.10. 2009

proběhnou do:
2.10. 2009

Krajské finále

15.1. 2010

31.5. 2010

3.-14.5. 2010

4/2010

2/2010

2/2010

15.1. 2010

Kvalifikace
proběhnou
do:

16.-17.6. 2010

16.6. 2010

9.6. 2010

27.5.-29.5.2010

28.-29.4. 2010

23.-24.4. 2010

11.4. 2010

25.-26.3. 2010

27-28.1. 2010

12/2009

4.- 5.12. 2009

18.-19.6. 2010

10.-11.6. 2010

8.6. 2010

7.- 9.6. 2010

2.- 4.6. 2010

31.5.-1.6. 2010

11.-13.5. 2010

18.-20.3. 2010

15.-17.3. 2010

28.-30.1. 2010

10.-11.1. 2010

3.- 5.12. 2009

23.-24.10. 2009

12.-13.10. 2009

finále

Republikové

Soutěž ISF

Slovensko, 19.-24.4. 2010

Hradec Králové

Brno

Praha

Praha - CH, Ostrava - D

Opava

Šumperk

Liberec

Holešov

Rožnov pod Radhoštěm

Praha

Chropyně

Šumperk

Jičín

Olomouc

Pecka (HKR)

Olomouc

Liberec

J. Hradec

Uherský Brod

Kopřivnice

Ždár nad Sázavou

Jindřichův Hradec

Portugalsko, 19.-27.3. 2010

Čína, 26.6.- 4.7. 2010

Kostelec nad Orlicí ČR, Brno, 25.-31.3. 2010

Žďár nad Sázavou

Republikového finále
Katar, 7.-12.12. 2009
Břeclav

Místo konání

Postupové soutěže končící republikovým finále a finálem Poháru AŠSK ČR 2009/2010

FOTOREPORTÁŽ z MC DONALD‘S CUPu v Plzni

