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Příjemná dovolená za dobrou cenu?

OSTRUŽNO

Spolehlivě od B&K Touru!
KATALOGY ZAŠLEME ZDARMA

rekreační areál Sklář
Rekreační letovisko Sklář leží na nádherném místě
obklopeném hlubokými lesy i romantickými rybníky, nad
kterými se tyčí Prachovské skály. Díky skvělému a pečlivě
udržovanému koupališti je nejen ideálním místem pro
rekreaci rodin s dětmi, ale i vhodným cílem školních výletů či
místem pro uspořádání prázdninových táborů. Kolem areálu
vedou vyznačené cyklistické stezky, které Vás dovedou na
nejkrásnější místa Českého ráje.
Celková ubytovací kapacita areálu je 280 lůžek. V areálu jsou
tři antuková hřiště (volejbal, nohejbal, vybíjená…) a dva
stánky s občerstvením. K dispozici je rovněž několik

stolů na pingpong,ohniště a klubovna.
Ubytování nabízíme v příjemných rekreačně zařízených
chatičkách většinou 4 a 5 lůžkových. V omezeném počtu jsou
k dispozici i chatičky 2, 3 a 7 lůžkové. Sprchy a WC jsou ve
společných, nedávno zrekonstruovaných sociálních
zařízeních.
Předností areálu je i vlastní koupaliště (60 x 100 m) se dvěma
skokanskými můstky, chrličem vody a vyčleněným
prostorem pro neplavce a malé děti. Koupaliště je denně
čištěno a voda je pečlivě udržována vlastním filtračním
zařízením.

Rekreační zařízení Sklář Ostružno
(pouze v letních měsících) www.sklar-ostruzno.cz
tel.: 493 533 152, 603 390 293, sklar@nextra.cz

CHATY A CHALUPY

Česká republika, Slovensko
1800 objektů, největší nabídka na trhu

Cestovní kancelář B&K Tour Komenského 249, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 518 819, 495 515 269, sklar.ostruzno@bktour.cz

SEDMIDOLÍ

www.bktour.cz

Ceny:
Děti (1.- 4. třída) 240,-Kč/den
s plnou penzí, vč. pitného režimu
Děti (5.- 9. třída) 250,-Kč/den
Doprovod - na 10 dětí 1 zdarma

Nabídka škol v přírodě, letních táborů
v měsících duben až listopad 2011.

VŠECHNY POKOJE MAJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Krkonošský národní park - nadmořská výška 1 100m n.m. Velmi dobrá dostupnost po asfaltové silnici
v letních měsících až k chatě. V našem zařízení pořádáme také LYŽAŘSKÉ KURZY.
Vlastní vlek cca 100m dlouhý již v ceně kurzu. Chata leží na sjezdovce Davidovy boudy.
Vhodné i pro rodinné rekreace.

Petr Miklósy - Sedmidoli CZ s.r.o., Chata Sedmidolí, Špindlerův Mlýn

www.sedmidoli.cz

Mobil: 603820968
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Vážení čtenáři a spolupracovníci,
Rok 2010 je u konce. Pro někoho
šťastný, pro jiné smutný. Jak se nám
povedl v oblasti školního sportu?
To bude také asi obdobné. že nás
všechny v rezortu školství (a nejen
v něm samozřejmě) trápí v této době
nedostatek peněz, to není třeba
zdůrazňovat. I proto je nutné opět aspoň
dobrým slovem potěšit ty, kteří to stále
ještě nezabalili a věnují se sportujícím
dětem a mládeži ve svém volném čase.
Zadarmo a nebo za opravdu symbolickou
odměnu.
Takže páni tělocvikáři, trenéři, kolegové, zkuste tu káru táhnout dál.
Třeba se dožijeme lepších časů, je třeba být optimisty. Vídejme se i
nadále na sportovištích při soutěžích nejen AŠSK vždy v dobré náladě,
pohodě, s úsměvem na tváři. Pamatujme stále na to, že zásady fair play,
které děti získají prostřednictvím sportu, se téměř vždy promítnou do
celého jejich života. A naopak, kdo se naučí podvádět odmalička, činí tak
napořád.
Bohumil Hlaváček

Pohodové prožití svátků vánočních
a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce

2011
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Nabízíme možnost placené
inzerce jakýmkoliv firmám,
které se chtějí prezentovat na
stránkách našeho časopisu ve
všech základních a středních
školách v republice (nabídky
sportovního vybavení, školních
pomůcek, míst pro školní
výlety atd...)
KONTAKT:
orblansko@seznam.cz
TELEFON: 776 198 192
Zrcadlo školního sportu, internetový občasník vydávaný pro potřeby AŠSK ČR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváček,
Dvorská 90, Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváček. Redakční rada: Mgr. Tomáš Veselý, Mgr. Zdeněk
Jadvidžák. Email: assk@zrcadlo.net. Tel: 776198192. Grafika: Vladislav Pokorný.
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Na návštěvě ve škole
Jednou z nejúspěšnějších škol v rámci soutěží AŠSK v Praze je ZŠ TGM v Praze 12
v Modřanské ulici. O činnosti jejich sportovního klubu jsme si popovídali
s tělocvikářem Miroslavem Větrovcem.
Vaše děvčata jsou v soutěžích postrachem…
To je trochu pravda. V rámci akcí celé Prahy se umísťují na nejvyšších příčkách již
dlouhodobě. Třikrát dříve vyhráli tzv. POPRASK. Kdo to nezná, to je Pohár pražských
škol, odtud zkratka. Putovní trofej je už teď u nás. Kluci byli nejlépe třetí. Nyní je to
spojené dohromady. Předloni jsme to zase vyhráli, minulý rok skončili druzí. Takže
jsme fakt asi dobří. Na Praze 12 běží podobná soutěž O pohár starosty již poosmé,
všechny dosavadní ročníky jsme vyhráli.
Máte tak kvalitní tělocvikáře?
Velké zásluhy má kolegyně Alena Jakubíková, bývalá reprezentantka, šílený dříč, je moc obětavá. Já jsem tam
již také dvacet let. No a je to hodně i o tom, že sportu nesmírně fandí vedení. Paní ředitelka Květuše Bočková je
sice aprobačně češtinářka dějepisářka, ale našimi akcemi opravdu žije a podporuje nás.
S dětmi děláte zajímavou akci, která není až tak úplně běžná…
Ano. Každé září pořádáme sportovní soustředění. Zaměření na lehkou atletiku a míčové hry. Pozor ale. My jsme
malá škola. Máme dvě stě šedesát dětí! V ročníku máme teď třeba jen jednu sedmičku. Třetina dětí je
v nesportovním zaměření, dvě ve sportovním, které má čtyři hodiny tělocviku. To není tak jednoduché.
V jakém sportu máte největší úspěchy?
Hlavně v atletice. Třeba v Poháru rozhlasu byly naše holky první v republice, mladší třetí, celkově jsme byli
vyhlášeni jako nejlepší. To byl velký úspěch. V atletickém čtyřboji jsme byli už asi šestkrát v republikovém kole.
V tomto sportu jsme se dostali na republikové finále, myslím, třináctkrát.
A jiné sporty?
Daří se nám i v basketu. Vyhráli jsme i kdysi dávno vybíjenou, šlo to i ve volejbale. Na republice jsme byli i
v orientačním či přespolním běhu.
Vraťmě se k tomu vašemu soustředění. To až tak každá škola nedělá…
Jezdíme pořád na jedno stejné místo u Vlašimi. Je to taková budova v lesích. Je tam škvárové hřiště na basket a
fotbal, branky na házenou, na asfaltu jsme si namalovali šedesátku. Běháme tam přespolní běh. Míváme to
na deset dní. Jezdíme hned druhý týden v září, kdy jsou děti ještě, jak se říká, rozjeté po prázdninách. Tam je tak
trochu srovnáme. Od začátku října jsou soutěže, na které už jsou nachystané.
Jak se na takovou aktivitu dívají rodiče?
Dobře. Máme vždycky tak šedesát až pětašedesát dětí. Kolik je to stojí? Něco přes tři tisíce korun. Škola na to,
aby nějak přispěla, nemá. Ani na lyžařský výcvikový kurz. Tam už tolik žáků nejezdí, to je pro ně ještě dražší. Ale
samozřejmě ho děláme. Jezdí hlavně ty děti se sportovním zaměřením, ale dobíráme všechny.
Chodí k vám jen děti ze spádové oblasti?
Ne. Samozřejmě tak trochu díky pověsti školy k nám dojíždí i z jiných čtvrtí. Každý rok se k nám dělají přijímací
zkoušky, zveřejňujeme to v novinách. Do šesté třídy. Byly i časy, kdy jsme nabraly dvě třídy a jedna byla čistě
sportovní.
Bohumil Hlaváček
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ZŠ T.G.Masaryka, Praha 12 - Modřany
Účast družstev ZŠ T. G. Masaryka na republikových
finále Asociace školních sportovních klubů ČR
1993 vybíjená
III H Běstvina
1. místo
1994 volejbal
IV D Znojmo
4. místo
2000 atletický čtyřboj IV H Tachov
5. místo
2001 atletický čtyřboj IV H Opava
5. místo
2006 atletický čtyřboj IV H Tábor
13. místo
2008 orientační běh
Olomouc
13. místo
2008 Nestlé basket
III D Brno
5. místo
2009 atletický čtyřboj IV D Karlovy Vary 5. místo
2009 Pohár rozhlasu
IV D St. Boleslav 2. místo
2009 Pohár rozhlasu
III D St. Boleslav 3. místo
2010 Pohár rozhlasu
IV D Olomouc
1. místo
2010 atletický čtyřboj IV D Šumperk
7. místo
2010 přespolní běh
IV D Třebíč
10. místo
V červnu 2011 se družstvo starších dívek zúčastní
republikového finále v atletickém čtyřboji v Opavě.
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE ZŠ VE STOLNÍM TENISE
Otakar Kinšt, ředitel soutěže:
„Akci hodnotím vysoce pozitivně. Díky tomu, že nám pomohlo plno lidí, jsme vše zvládli, myslím velice
dobře. Spokojenost účastníků je nám toho důkazem. Pomohli chlapi z komise AŠSK i z České asociace
stoního tenisu. Ti vyhodnotili postavení hráčů v žebříčku vzhledem k nasazení a tím větší atraktivitě
soutěže. Musím také poděkovat pořadatelské škole. Vedení, učitelům i dětem, kteří pomohli s
organizací.
Hrálo šestnáct chlapeckých a čtrnáct dívčích týmů. Jaká byla sportovní úroveň? Mně se líbí každý aktivní
pohyb. Podle odborníků se kvalita soutěže zvyšuje každým rokem a bylo tomu tak i letos.“

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
DRUŽSTVA DÍVKY

DRUŽSTVA CHLAPCI

DVOUHRA DÍVKY

1. ZŠ Rakovského Praha 4

PHA

1. ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6

PHA

2. ZŠ U Vorliny Vlašim

STC

2. ZŠ O. Diviše a MŠ Znojmo

JIM

3. Gymn. a SJŠ Břeclav

JIM

3. ZŠ Dobiášova Liberec

LIB

4. 21. ZŠ Slovanská alej Plzeň

PLZ

MSL

5. ZŠ Brumov - Bylnice

ZLN

5. Gymnázium Milevsko

JIC

6. Gymn. J. Ressela Chrudim

PAR

6. ZŠ a MŠ Náklo

OLM

7. ZŠ 1. máje Havířov

MSL

7. ZŠ Hluboká Üstí nad Labem

UST

8. ZŠ Dukelská Strakonice

JIC

8. ZŠ Ostrožská Nová Ves

ZLN

9. ZŠ Bezručova Hradec Králové HKR

9. ZŠ Zelená Česká Skalice

HKR

10. ZŠ V Sadech Hav. Brod

VYS

PLZ

11. ZŠ SNW Kunžak

JIC

11. ZŠ Javornického Vysoké Mýto PAR

12. ZŠ a MŠ Žalamy

UST

12. ZŠ Masarykova Luby

13. ZŠ U Tenisu

OLM

14. ZŠ Školní Příbram

STC

VYS

15. Gymnázium a SOŠ Aš

KVA

LIB

16. V. ZŠ Vajgar Jindř. Hradec

JIC

4. ZŠ Školní
Vrbno pod Pradědem

10. 33. ZŠ T. Brzkové Plzeň

KVA

13. ZŠ Vackova Kamenice
nad Lipou
14. ZŠ Aloisina výšina Liberec
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1.
2.
3.
4.
5.

Veronika Vávrová (Vysoké Mýto)
Martina Mlejnková (Vysoké Mýto)
Nikola Gottfriedová (Náklo)
Petra Měšťanová (Česká Skalice)
Markéta Vošoustová (Liberec)
Klára Hamzová (Česká Skalice)
Martina Jelínková (Česká Skalice)
Iveta Jiránková (Kamenice nad Lipou)
Eva Biharyová (Náklo)

DVOUHRA CHLAPCI
1. David Reitšpies (Praha)
2. Tomáš Málek (Praha)
3. Štěpán Franc (Plzeň)
4. Martin Vítovec (Praha)
5. Marek Vybíral (Znojmo)
Adam Strnka (Brumov-Bylnice)
Tomáš Bártík (Havlíčkův Brod)
Lukáš Vybíral (Znojmo)

MILAN ORLOWSKI STÁLE VÁLÍ V BUNDESLIZE
Republikového finále základních škol ve stolním tenisu
v Jindřichově Hradci se jako čestný host zúčastnil jeden
z nejlepších hráčů české historie tohoto sportu Milan
Orlowski. Byl by hřích si s touto žijící legendou aspoň krátce
nepopovídat.
Jak vás znám, určitě nejste ve výslužbě…
To ne, i ve svých osmapadesáti letech stále aktivně hraju.
Momentálně druhou německou bundesligu.
S Jindrou Panským ve stejném oddílu. Musím říct, že se nám
docela daří. No a samozřejmě si semtam zahrajeme spole
nějaké ty exhibice. Teď třeba jsme dostali pozvánku na čtyři
dny do Finska. Sice čas běží, ale lidi na nás snad tak úplně
ještě nezapomněli. I když dnešním mladým už naše jména až
tak moc neříkají.
Který moment vaší bohaté kariéry vám utkvěl nejvíc
v paměti?
Určitě titul mistra Evropy ve dvouhře. A pak pochopitelně
s Jindrou Panským finále světového šampionátu ve čtyřhře
v Götteborgu. To jsme ale bohužel nešťastně prohráli.
Olympiáda vám ale utekla…
Bohužel. Na jejím pořadu byl pinec poprvé až v roce 1988
v Soulu. Výkonnost jsem sice ještě měl, možná bych tam
mohl. Byl jsem ale již profesionál a tehdejší komunistický šéf
sportu Himl naznal, že když si sportem vydělávám, tak
nemůžu na olympiádu. Jindra to ještě stihl, Maruška
Hrachová brala tu bramborovou medaili. Trošku mi je to líto.

Milan Orlowski
* 7.9.1952 v Praze
Nejvyšší umístění na evropském žebříčku: 1.
Nejvyšší umístění na světovém žebříčku: 3.
Trojnásobný mistr Evropy
Dvojnásobný vítěz TOP 12.
Ženatý, dcera Tereza
Oddily: Sparta Praha, TTC Jülich, Bayreuth
Milan se vždy vyznačoval ohromnou bojovností
a skvělým forhendem. Jeho nejlepším rokem byl
1974, kdy se stal mistrem Evropy a dosáhl
nejvyšších žebříčkových umístění. V roce 1983
se rozloučil s reprezentací, aby se v roce 1985
vrátil a získal titul vícemistra světa ve čtyřhře.
Jste hostem na republice základních škol. Jak se
vám líbí úroveň?
Jsem příjemně překvapen. Vidím zde kluky z El Niňa
či Slavoje Praha. Hala je zde krásná, dá se jen závidět
dnešním dětem.
Jak jste začínal vy?
Díky mému otci. Začínal jsem v Praze s tátou a hned za rok
jsem šel do Sparty, kde jsem působil vlastně dvacet let.
Pod vedením Luďka Vyhnanovského jsem jí byl po celou
dobu věrný než jsem šel do zahraničí, speciálně
do Německa, kde jsem celou dobu. Mezitím jsem krátce
byl i jako asistent a trenér u reprezentace.
Stolní tenis vás asi stále baví…
Jasně. Pořád. Vždycky jsem měl ten sport hrozně rád. Jsem
rád, že mi zdraví slouží, můžu pořád běhat. Nejsem ale tak
úplně výjimka. Spousta výborných hráčů stále hraje, třeba
Švéd Persson byl i teď na olympiádě. Waldner působí
v bundeslize. I Petru Korbelovi táhne čtyřicítka. Je to možná
tím, že se hraje na krátké sety, nejsou až tak dlouhé
výměny a může rozhodovat zkušenost a úderová jistota.
Jak jste přivítal změny pravidel?
Jak v čem. To pozitivní je to právě to, co jsem řekl.
Ale jinak je to více stresující. Abych řekl upřímně, sety
do jedenadvaceti bodů se mi líbily víc. Byl víc čas to zahrát
občas i pro diváky.

Bohumil Hlaváček
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FOTOREPORTÁŽ Z JINDŘICHOVA HRADCE
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FOTOREPORTÁŽ Z JINDŘICHOVA HRADCE
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AŠSK

Titul v Ostravě si vybojovali
domácí fotbalisté 4.-5.11.2010

Výsledky: Ostrava - Příbram 4:1, Brno- Šenov 5:0,
Šenov - Příbram 2:1, Ostrava - Brno 4:0, Brno Příbram 3:3, Ostrava - Šenov 9:0.
1. SŠ Vratimovská, Ostrava-Kunčice
17 : 2 9
2. SŠ polytechnická, Jílová ul., Brno
9: 7 4
3. SŠ Šenovská, Šenov
2 : 15 3
4. ISŠ Příbram
5: 9 1
Hráči vítězné školy: Patrik Macej, Oldřich Byrtus, Jan
Dorotík, David Javorek, Filip Kaša, Domink Zlámal, Lukáš
Kundrátek, Patrik Kundrátek, Tomáš Gomola, Lukáš
Kocmich, Marek Novák, Lukáš Stratil, Josef Opatřil, Adam
Hrdlička, Matěj Moučka, Filip Chrašč, Radek Jaša
Trenéři: Milan Chalupa, Eduard Klíma
Milan Chalupa: „Došlo k organizačním komplikacím. Bohužel muselo dojít ke změnám
těsně před turnajem, ještě den před turnajem se přesně nevědělo, kolik týmů vlastně bude
hrát. To samozřejmě přinášelo komplikace hlavně s ubytováním a stravováním. Nechci říct,
že zmatky, to ne, ale náročné to bylo. Nakonec se vše podařilo zvládnout. Nikdo si
nestěžoval. Aby nepropadly peníze za ubytování, nakonec spali s ostatními účastníky
turnaje i naši hráči z pořádající školy. Oni stejně dojíždějí z okolí. A co se týče výsledků.
Samozřejmě jsem spokojen. Od začátku jsem byl přesvědčen, že vyhrajeme a doufám,
že se nám to podaří na světovém mistrovství. Je to smělé, vím.
Sešel se nám ale opravdu výjimečný ročník. Dva kluci hrají za Vítkovice a čtrnáct
zbývajících za Baník Ostrava. Není to o tom, že by na tu školu museli kvůli klubu chodit, ale
že si ji opravdu vybrali kvůli nabídce oborů, to se povede jednou za desítky let.
MS ale nebude pochopitelně levná záležitost. Věřím v podporu města i kraje, bude to významná záležitost co se
týče reprezentace regionu. Pořadatelem bude brazilská Fortaleza ve dnech 10. až 18. dubna 2011. Již teď se
snažíme, aby nebyl problém pro hráče s uvolněním z oddílu v nejvyšší dorostenecké soutěži. Reprezentace na tak
vysoké úrovni v zemi pětinásobných mistrů světa, to je prestižní záležitost, která se většině borců už nemusí
podařit. Bude to pro ně i posun v kariéře, nepochybně."
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE SŠ FOTBAL
FOTOREPORTÁŽ
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
František Egyházi končí. Ne ale tak úplně, připouští
Byl u toho, když Asociace školních sportovních klubů
České republiky před lety vznikala. Ke konci letošního
roku František Egyházi chce končit ve funkci předsedy
pražské krajské rady. S dlouholetým přítelem jsme si
příjemně popovídali.
Jak to tehdy bylo?
Byl jsem na ustavující konferenci AŠSK. V roce 1993,
kdy byla ustavena krajská rada, jsem byl jejím členem,
o tři roky později se pak stal jejím předsedou místo
Vlasty Charouzové, která skončila. Měl jsem v té době
na starosti na Praze 5 sportovní aktivity, v roce 1995
mne zlanařili na Kotlářku, kde se začal rodit POPRASK.
Pro nezasvěcence Pohár pražských škol. V té době
jsem ho měl na starosti sám. Začalo se se základními
školami, kterých bylo tehdy asi 260. Postupně jsme
začínali se středními školami, těch bylo asi 160.
Nabalovalo se to a nabalovalo. Už se to v jedné osobě nedalo zvládat, přibyl kolega. Získávali jsme granty na
činnost. Když jsem z Kotlářky v roce 2007 odcházel, jenom na nich jsme získali 300 tisíc korun.
Jak to je s financováním soutěží v Praze?
Trochu jiné než na běžných krajích. S cestováním to není složité. Školy se dopravují na vlastní náklady většinou v
rámci městské hromadné dopravy. My platíme rozhodčí a nájmy hal či stadionů, pokud je to třeba. A to je zase
na rozdíl od okresů neporovnateně finančně náročnější, ceny jsou zde o hodně vyšší.
Vraťme se do počátků Asociace…
Když jsem se tehdy stal předsedou pražské krajské rady, znamenalo to automaticky členství ve výkonném výboru
Asociace. Byl jsem jím až do roku 2003, kdy se systém změnil. Ještě jsem nějakou dobu v něm byl, pak jsem ale
již o ně neusiloval. Byl jsem v celé řadě komisí, garantem softballu a v počátcích florbalu, kdy se tento sport
začal drát na výsluní. Časově to bylo velice náročné v souběhu s organizováním mimoškolních sportovních aktivit,
kterým se v podstatě věnuju až na tři roky, kdy jsem dělal něco jiného, celý život.
Kolik jsi uspořádal republikových finále?
Praha na to není až tak vhodná, je zde draho na náklady na stravu, ubytování, nájmy. Přesto jich bylo dost.
Začali jsme s první RF ve florbalu. Ještě na malé branky, v hale v Hloubětíně. Ještě dál to byl halový fotbal,
minifotbal, pravidelně softballová republika, jednou Nestlé Basket Cup to bylo naposled, před čtyřmi lety.
Odhaduji, že těch republik mohlo být tak deset až patnáct od vzniku AŠSK.
Kdo bude tvým nástupcem?
Jednu kolegyni jsme měl vytipovanou, poznal jsem ale,
že by to asi nezvládla, sama to odmítla. Další kandidát
to odmítl ze zdravotních a rodinných důvodů.Teď to
nechci zakřiknout, ale snad už někoho mám. Jméno
nechci zatím prozrazovat. Slíbil jsem jí, že ještě ale budu
pomáhat, úplně to nezabalím. Dodělám minimálně školní
rok. Důležité jsou moje znalosti terénu, známosti, tím,
myslím, můžu být pořád prospěšný. Odstěhoval jsem se
ale z Prahy do Říčan, s dojížděním je to složitější, to je
hlavní důvod konce mé práce. S finančním ohodnocením
této práce to také nijak slavné není, to nemusím třeba
okresním funkcionářům říkat. Jsem již důchodce, jak se
říká, nemám to zapotřebí. Ale na prožitá léta se školním
sportem vzpomínám samozřejmě rád.

Bohumil Hlaváček
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INFORMACE ZE SEKRETARIÁTU
• Kurz DVPP Instruktor školního snowboardigu - základní, který se měl konat od 3. 1. 2011 se pro malý
počet přihlášených ruší. Zájemci se mohou přehlásit nebo přihlásit na termín od 10. do 14. ledna, kde by se
připojili ke kurzu doškolovacímu.
• Na semináři předsedů OR/KR, konaného 8. - 9.10. 2010 v Brně, byl představen návrh nového
elektronického hlášení o soutěžích. Program bude fungovat ve dvou rozhraních - on-line a off-line.
Rozhraní umístěné na webových stránkách (on-line) bude mít čtyři stupně přístupu - pro školy, okresní rady,
krajské rady a sekretariát. Každá úroveň přístupu bude mít svá práva na prohlížení, editaci a exporty
zobrazovaných údajů. Off-line rozhraní budou pořadatelé využívat i bez připojení na internet přímo na hale a
později budou systém pouze aktualizovat nahráním souboru na web.
Prioritně by program měl pořadatelům, okresním radám a krajským radám snížit počet byrokracie a přepisování
údajů, které již někdo před nimi zadal. Okresy a kraje budou již pracovat s hotovými daty a budou si pouze
filtrovat informace, které potřebují k činnosti.
Rádi bychom, aby nový systém napomohl ke snadnější organizaci přihlašování škol do soutěže, tvorbě výsledků
a statistiky. Dalším cílem je zpřehlednit a sjednotit informační vstupy a výstupy o soutěžích již od okresní úrovně
výše. Věříme, že nový systém hlášení o soutěžích bude krokem vpřed, usnadní a urychlí práci všech článků
sdružení a také zvýší zájem o Asociaci u potencionálních partnerů, kteří se rozhodnou spolupracovat na novém
• Nultý ročník tříkolové soutěže družstev 6. a 7 tříd základních škol (okres - kraj - Republikové
finále) OVOV se uskutečnil v dubnu až červnu 2010. Republikového finále, které se konalo ve dnech 23.-26.
června 2010 v Praze na Strahově, se zúčastnilo 18 družstev z 11 krajů. Natáčela a vysílala ho Česká televize.
Záznam pořadu si můžete prohlédnout na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21047129727-odznakzdatnosti/.
Aktuální informace najdete také na webové adrese projektu - www.ovov.cz.
Upozornění: Na základě vyhodnocení nultého ročníku OVOV bylo upraveno bodování v těchto disciplínách shyby, švihadlo, plavání, kliky, běh na 1000 m a dribling. Nové bodování platí od začátku školního roku 2010-11.
Soubory s upraveným bodováním a propozice prvního ročníku soutěže družstev v OVOV jsou uvedeny níže v
odkazu Materiály ke stažení na stránkách www.assk.cz.
• Kurz instruktorů školního florbalu proběhl ve dnech 9. - 12. 11. 2010 v Dobřichovicích. Kurz byl pořádán
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaný AŠSK ČR ve spolupráci s Českou florbalovou
unií. Kurz lektoroval Jiří Kysel, trenér třídy A. Kurzu ze zúčastnilo 10 frekventantů z celé republiky.
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NOVINKY Z ČINNOSTI AŠSK
KURZ INSTRUKTORŮ
ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
Ve dnech 13. -17. 12. 2010 proběhl
v Příchovicích u Kořenova další kurz
instruktorů školního lyžování. Kurzu,
který proběhl za ideálních
sněhových podmínek, se zúčastnilo
pět účastníků. Všichni účastníci
úspěšně prošli metodickou
přípravou a jsou schopni na
lyžařských kurzech vést výcvik na
sjezdových i běžeckých lyžích.
Následovat budou doškolovací kurzy
lyžování a snowbordingu, které
proběhnou tamtéž od 10. ledna
2011 (podrobnosti na
www.assk.cz).
Tomáš Veselý

ORION FLORBALCUP BĚŽÍ V PRAZE NA VŠECH FRONTÁCH
Florbalové soutěže v rámci AŠSK začínaly v Praze, kde se tento momentálně jednoznačně nejpopulárnější sport
podle statistik, poprvé představil. Dá se říci, že od začátku u toho byl František Egyházi, v současnosti je jedním
z hlavních organizátorů druhého ročníku Orion Flobal Cupu. „Ten plynule navázal na systém, který u nás fungoval
až doposud,“ pokyvuje souhlasně hlavou. Jak říká, je to stejné, jen sponzor tuto akci velmi smysluplně zaštítil,
takže je možné ji dělat i pro kategorii III.
Jaká je účast v Praze? „Maximální. Aspoň tedy v kategoriích ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Kategorii VI
pro letošní rok ještě není až tak úplně zmapovaná,“ říká Egyházi. Praha je pro Orion Florbal Cup rozdělená
na šestnáct obvodů. V kategorii chlapců se loni hrálo ve
všech, u dívek v patnácti. Letos by to mělo být minimálně
stejné. „V Praze je v současnosti asi 230 základek, z toho,
se tak dvě stovky zúčastní florbalových soutěží. Včetně
soukromých a církevních samozřejmě,“ odhaduje.
Florbal se hraje i na prvním stupni. „Tam si ten počet
netroufnu odhadnout. Je toho ale také opravdu hodně, záleží
to na organizátorech. Třeba na Praze 12 to kolega organizuje.
Účast je sice nižší, nemapujeme třeba malotřídky. Je to ale
masovka. Tento sport je opravdu jednoznačně nejpopulárnější
i na úrovni hlavního města. A počty pořád narůstají, trend
pokračuje. Je to stále náročnější organizačně i finančně,“
přemýšlí Egyházi. Záchranou je podle něho to, že se stále
většina základních či okrskových kol dělá ve školních
zařízeních, kde nenaskakují tisíce či desetiticíce za nájmy
tělocvičen a hal. „Vybírání startovného je i tak ale
samozřejmostí, bez toho by to nešlo,“ dodává.
Bohumil Hlaváček
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