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Mistrovství světa
ve florbale ISF
uspořádá
v květnu Plzeň
„Plzeň je připravena uspořádat tuto akci,
o tom jsem přesvědčen. Haly mají výbornou
polohu, odpovídající úroveň mají i hotely.
Florbal bude mít třetí světové finále a proto
se stává pevnou součástí kalendáře akcí ISF.
Jsem tomu velice rád. Je to velmi mladý
sport, který je pro mládež velice přitažlivý.
Hned po hrách v Plzni budeme jednat o
pořadateli čtvrtého MS, byli bychom rádi,
kdyby se toho ujali Švédové nebo Finové jako
největší velmoci tohoto sportu.“
Jan Coolen, generální sekretář ISF
Před závěrečnými zápasy Republikového finále
Orion Florbal Cup v Plzni byly vylosovány skupiny
A a B družstev chlapců i děvčat na blížící se
světový šampionát středních škol ISF Floorball
2011, který proběhne 23. - 29. května rovněž
v Plzni.
Losování proběhlo za přítomnosti generálního
sekretáře ISF, Jana Coolena, představitelů AŠSK
ČR a zástupců krajského úřadu.
Chlapci z České republiky zahájí turnaj ve skupině B s družstvy Švédska, Holandska a
Finska. Děvčata se utkají ve skupině B se Švédskem, Holandskem a Maďarskem.
Přejeme našim týmům, aby se úspěšně probojovala do závěrečných bojů světového
mistrovství. Informace, přípravy a později i průběh ISF Floorbal 2011 lze nalézt a
sledovat na webových stránkách www.isf-floorball2011.com .
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Na návštěvě ve škole
Vitríny plné trofejí, škola obklopená sportovišti všeho druhu. Zde
na 33. ZŠ v Plzni se sportem skutečně žije. Ředitel školy Radek
Růžička to dokazuje i svým chováním a oblečením.
Jste čerstvě ve funkci…
Ano, prvním rokem. Navazuji ale určitě na dobrou práci svých
předchůdců. Snad úspěšně. Byli jsme vždy vnímání jako sportovní
škola pro plzeňskou veřejnost, která to tak bere. Momentálně máme
550 žáků, počet sice trochu klesl, ale nijak dramaticky. V lednu jsme
měli zápis a přihlásilo se k nám devadesát dětí. Nastoupí asi
osmdesát.
To je hodně nebo málo?
Hodně. Teď vymýšlíme, jak otevřít o jednu třídu víc. Místo tří čtyři.
Problém nemáme personální, ale s prostorem. Těší nás zájem,
samozřejmě. Jsme taková prestižní škola.
V čem?
Eva Knězková a Radek Růžička

Právě tím vztahem ke sportu. Zejména spoluprací s Viktorií Plzeň.
Z toho je jasné, že naše zaměření je hlavně fotbalové. To je naše silná
stránka. Táhne i florbal, který je na celkovém vzestupu a neminulo to ani nás. V plavání nám trochu vázne
spolupráce s oddílem. Mrzí mne to. Máme bazén pětadvacítku. To jsou pro intenzivní výuku tohoto odvětví
ideální podmínky.
V minulém roce máte za sebou jeden obrovský úspěch…

Ano, naši kluci vyhráli Republikové finále soutěže McDonald´s Cup v Jablonci. To byla bomba. Za odměnu se
podívali na zápas anglické Premier League. Kromě trenérů má na tom velikou zásluhu paní učitelka Eva
Knězková, která vede náš školní sportovní klub. Je skvělá. Kouči jsou přímo z klubu, učí na naší škole, někteří na
plný úvazek, jiní na poloviční. Když se jdu podívat na hodiny, musím konstatovat, že je vedou výborně.

Vy sám jste na školu přišel zvenčí?
Ano. Chtěl jsem se sem vždy dostat jako učitel, nikdy se mi to ale nepodařilo. Jediná cesta tedy byla přihlásit se
do konkurzu a jít sem jako ředitel a vyšlo to (smích).
Kromě fotbalu se vám daří v jakých soutěžích?
Tak pochopitelně v těch profilových. Kromě zmíněné kopané ve florbalu, v plavání, atletice, stolním tenise. Daří
se nám i v Kinderiádě. Je to dané jak sportovně nadanými dětmi, tak kvalitními kantory a samozřejmě
podmínkami, které máme na škole. Za to děkujeme zřizovateli, který se o nás velmi dobře stará.
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33. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové

Vraťme se ještě k fotbalu…
Můžeme se jít podívat třeba na náš fotbalový
stadionek s umělou trávou a atletickou dráhou kolem,
to asi jen tak někde není. Děláme zde kromě
McDonald´s Cupu ještě další velký republikový turnaj,
Memoriál Josefa Žaloudka, bývalého zdejšího trenéra.
To byla velká osobnost, říkalo se mu druhý otec Pavla
Nedvěda. Ten ho ocenil tím, že se zde posledního
ročníku osobně účastnil, byl to pro všechny
zúčastněné děti velký svátek. Fotil se se všemi, bylo
to moc hezké.
Můžete se pochlubit ještě dalšími bývalými žáky…
Chodil sem třeba Petr Čech. Brankářskou hvězdu FC Chelsea, nejlepšího fotbalistu České republiky asi není třeba
nijak představovat. Znají ho po celém světě. Dále olympijští medailisté z nedávné doby střelkyně Kateřina
Emmons nebo triatlonista Jan Řehula, to byl dokonce můj spolužák. Rádi bychom zorganizovali s některými
z nich besedy. Nadějně vypadá znovu Pavel Nedvěd, užší spolupráci chceme navázat s hráči místní Viktorky.
Představujeme si to tak, že by byli třeba partnery jednotlivých tříd. Třeba osobnost Pavla Horvátha by byla
pro děti určitě vzorem.
Náš rozhovor musí skončit otázkou, zda si myslíte, že v Plzni budete slavit ligový fotbalový titul?
Tak v to všichni doufáme. Byla by to obrovská sláva, asi by si to město i klub se svými tradicemi zasloužily.
Tak blízko to nikdy nebylo, uvidíme.
Bohumil Hlaváček
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE ZŠ
USPOŘÁDALI V PLZNI
Roman Kuběna, hlavní organizátor RF
a garant florbalu
„Měl jsem někdy obavu, zda se všechno zvládne.
Naložili jsme si toho hodně, dělat všechny čtyři
kategorie. První den to trochu v něčem skřípalo,
pak už to ale snad šlapalo. Teď se těšíme
na odpočinek. Jako příprava na světové finále
to fungovalo jen částečně, ta akce bude daleko
náročnější. Máme před sebou ještě hodně práce.“

Jiří Procházka, zástupce firmy Orion
„My jsme z naší strany určitě spokojení. Počet
zúčastněných škol i dětí vzrostl. Povedlo se
nám vychytat organizační nedostatky
z prvního ročníku, akce se vyvíjí správným
směrem. Všechno probíhalo lépe. Kde se bude
hrát republika za rok nevíme, předpokládáme,
že se o to postará AŠSK. Cílem třetího ročníku
bude přilákat ještě větší počet malých
florbalistů. O zavedení další kategorie
neuvažujeme, v těchto čtyřech to fungovalo
dobře. Chtěl bych poděkovat Asociaci a všem
organizátorům od nejzákladnějších kol
za skvělou spolupráci a těším se na tu další.“

Květa Pecková - Jeriová, bývalá
olympionička, předsedkyně Klubu Fair play
„Florbal je dnes mezi mládeží
obrovsky populární. Je hodně
podobný hokeji a my jsme
hokejová země. Já jsem také
učitelka a můžu potvrdit jeho
popularitu na škole. Je důležité,
že se děti hýbají. Jsem velice
ráda, že se podobný sport dostal
do tělocvičen, jeho role je nyní
veliká. Bohužel zatím nevidím
příliš velkou budoucnost jeho
zařazení do programu
olympijských her, ale zatím si
myslím, že to až tak nevadí.“

I v Plzni malé školy sahaly po medailích
Stejně jako loni, kdy v Uherském Brodě brala bronz děvčata z maličké ZŠ Hroznová Lhota se to
tentokrát v Plzni podařilo dívkám ze ZŠ Těšany z okresu Brno-venkov. Na třetí stupeň je přivedl
učitel a trenér v jedné osobě Drahomír Hochman.
Kolik procent žáků vaší školy hrálo v Plzni?
Máme 118 žáků, jedenáct holek bylo tady, takže skoro deset. V šesté a sedmé třídě máme
šestnáct dívek, není jich zde tedy jen pět, všechny ostatní jsou v Plzni.
Jak jste to tedy dokázali?
Holky hrají v oddíle, kde je jich víc z okolních vesnic. Funguje to. Myslím, že bychom mohli uspět
i v příštím roce. My už máme bronz z republiky podruhé, proč by se to nemohlo povést ještě
jednou… Je to pouze o chtění. Je třeba děti hlavně nadchnout a pak už to jde. Já nejsem nijak
extra trenér, o tom to být nemusí.
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ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Dívky
Skupina A:
ZŠ a MŠ Těšany - ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod 3:2
ZŠ Jih Mariánské Lázně - Uherský Brod 1:4
Mariánské Lázně - Těšany 2:2.
Skupina B:
ZŠ Komenského Nové Město n/Met. - DDM Stod 3:1
ZŠ Fantova Kaplice - Stod 0:9
Kaplice - Nové Město n/M 2:4.
Semifinále:
Nové Město/M - Uherský Brod 1:0
Těšany - Stod 0:5
O 5.-6. místo: Kaplice - Mariánské Lázně 2:7
O 3.-4. místo: Uherský Brod - Těšany 0:1.
Finále: Nové Město n/Metují - Stod 3:2 SN.
Kanadské bodování: Lucie Šišková (Stod)
Nejlepší hráčka: Eliška Buchalová (Nové Město n/M)
Nejlepší brankářka: Pavla Bejčková (Stod).

Kategorie III
Chlapci
Skupina A:
ZŠ Rudná - ZŠ U Školy Liberec 4:3, Rudná - DDM Stod 10:3, Liberec - Stod 14:2.
Skupina B:
ZŠ Petrovice Praha - ZŠ Seifertova Jihlava 3:3, Praha - ZŠ Vsetín-Luh 2:3, Jihlava - Vsetín 3:1.
Semifinále: Rudná - Vsetín 5:2, Jihlava - Liberec 1:3.
O 5.-6. místo:
Stod - Praha 3:5.
O 3.-4. místo:
Vsetín - Jihlava 2:9.
Finále:
Rudná - Liberec 8:4.
Kanadské bodování:
Lukáš Jeníček (Rudná).
Nejlepší hráč:
David Čermák (Jihlava).
Nejlepší brankář:
Ladislav Pospíchal (Jihlava).
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ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Dívky
Skupina A:
ZŠ Šitbořice - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 0:3, ZŠ Campanus Praha 4 - Uherský Brod 1:8,
Praha - Šitbořice 2:5
Skupina B:
ZŠ Františka Kupky, Dobruška - DDM Stod 5:1, ZŠ Staňkov - Stod 7:0, Staňkov - Dobruška 0:11
Semifinále:
Dobruška - Šitbořice 2:1 SN
Uherský Brod - Staňkov 10:0
O 5.-6. místo:
Stod - Praha 2:9
O 3.-4. místo: Šitbořice - Staňkov 5:4
Finále:
Dobruška - Uherský Brod 3:2 SN
Kanadské bodování:
Martina Indrová (Uherský Brod)
Nejlepší hráčka:
Veronika Doležalová (Dobruška)
Nejlepší brankářka:
Lucie Němečková (Šitbořice).

Kategorie IV
Chlapci
Skupina A:
ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice - ZŠ Červený Kostelec 4:4, Strakonice - DDM Stod 7:3, Č. Kostelec - Stod 4:2
Skupina B:
ZŠ Chomutovská Kadaň - ZŠ Jemnice 6:4, Kadaň - ZŠ Vsetín, Luh 7:2, Jemnice - Vsetín 8:3
Semifinále:
Strakonice - Jemnice 2:5, Kadaň - Č. Kostelec 6:1
O 5.-6. místo:
Stod - Luh 1:8
O 3.-4. místo:
Strakonice - Č. Kostelec 3:4
Finále:
Jemnice - Kadaň 9:2
Kanadské bodování:
Michal Bazgier (Strakonice)
Nejlepší hráč:
David Kaše (Kadaň)
Nejlepší brankář:
Tomáš Svačina (Jemnice).
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FOTOREPORTÁŽ

Foto Bohumil Hlaváček
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE
AŠSK ČR KATEGORIE VI.B

25. - 27. 2. 2011

AŠSK

SPORTOVNÍ HALA SPŠ JEDOVNICE

FL
FLORBAL
ORBAL
Děrovaný míček kraloval po tři dny v hale SPŠ
Jedovnice. Na Moravě se rozhodovalo nejen
o prvních titulech v nově zavedené kategorii VI.B,
ale také o tom, kdo nás bude reprezentovat na
květnovém florbalovém mistrovství světa v Plzni.
V kategorii chlapců si účast vybojovalo Gymnázium
Postupická Praha, mezi děvčaty pak v opakování
finálového duelu se ZŠ Dobruška na Orion Florbal
Cupu ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod (viz str. 16).

Ohlasy trenérů vítězných týmů
Tomáš Králík (ZŠ Pod Vinohrady Uherský
Brod): Přiznám se, že nás výhra trochu
zaskočila. Soupeřky byly přece jenom většinou
starší. Nakonec jsme ale finále hráli s jinou
základkou, takže u těch holek asi ten věk až
tak velkou roli nehraje. A na světě? Tam už
můžeme jen překvapit. Teď dohráváme
juniorskou ligu, vedeme si slušně, takže
budeme i nadále v plném tempu.

Josef Jalový, ředitel soutěže: Sponzoři
díky! Máte velkou zásluhu na tom, že všichni
účastníci RF kategorie VI. B odjížděli v neděli
odpoledne z jedovnické průmyslovky
spokojeni. Samozřejmě nejvíce ti, kteří se
kvalifikovali na MS. Ti, kterým se to
nepodařilo, budou určitě s radostí vzpomínat
kromě zápasů také na doprovodný program
této nejen sportovní akce. Při slavnostním
zahájení viděli mistry světa v kolové ze
Svitávky, šampiony v biketrialu Vaška Gryce
s bratrem Milošem, oba žáky naší
průmyslovky. A návštěva Punkevních jeskyní
spojená s jízdou vláčkem? Pro většinu
účastníků to bylo příjemné překvapení. Strava
jako vždy vynikající, ubytování také.
K rozhodčím ani jedna připomínka. Vše to
potvrzuje odezva na stránkách www.rffl.cz
Marek Janda (Gymnázium Postupická Praha):
Tak já nebudu tajit, že jsme sem jeli vyhrát,
protože jsme znali sílu našeho týmu. To se
potvrdilo, i když finále nám dalo zabrat.
Na svět se těšíme, věříme že tam sehrajeme důstojnou roli a popereme se s nejlepšími týmy
o medaile. Kluci se budou připravovat hlavně v klubech, základ hraje za SSK Future.
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FOTOREPORTÁŽ

Foto Josef Mikulášek

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Dívky
Skupina A: ZŠ Lysice - ZŠ Dobruška 1:12,
Dobruška - Gymnázium Mladá Boleslav 2:0, Mladá
Boleslav - Lysice 5:0.
Skupina B: ZŠ Uherský Brod - OA Pelhřimov 4:1,
Gymnázium Postupická Praha - Uherský Brod 1:3,
Pelhřimov - Praha 2:3.
Semifinále: Dobruška - Praha 2:1, Mladá Boleslav
- Uherský Brod 0:0, na nájezdy Uherský Brod.
O 5.-6.místo: Lysice - Pelhřimov 1:6.
O 3.-4.místo: Praha - Mladá Boleslav 1:2.
Finále: Uherský Brod - Dobruška 4:1.
Chlapci
Skupina A: SPŠ Jedovnice - Gymnázium Trutnov
1:9, Trutnov - Gymnázium Klatovy 4:3, Klatovy Jedovnice 2:1.
Skupina B: Gymnázium Havířov - Gymnázium
Jihlava 2:4, Gymnázium Postupická Praha - Havířov
3:1, Jihlava - Praha 1:4.
Semifinále: Trutnov - Jihlava 0:2, Klatovy - Praha
3:10.
O 5.-6. místo: Jedovnice - Havířov 1:8.
O 3.-4. místo: Trutnov - Klatovy 2:2, na nájezdy
Klatovy.
Finále: Jihlava - Praha 2:3.
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AŠSK

BASKETBALISTÉ BOJOVALI O REPUBLIKOVÉ
TITULY V KLATOVECH

Basketbalové město Klatovy, které je známo pořadatelstvím
mistrovství republiky veteránů a dalších významných akcí,
pořádalo letos republikové finále středních škol. V úterý 18. 1.
2011 se sem sjely týmy ze všech koutů republiky, aby bojovaly
o titul mistra republiky a získaly tak vstupenku na celosvětové
finále v Číně.
První den turnaje byla na pořadu prezence všech zúčastněných týmů: Po jejím ukončení proběhlo
slavnostní zahájení za účasti starosty města Rudolfa Salvetra, ředitele pořádajícího místního
gymnázia Jiřího Šlégla, místopředsedy České basketbalové federace Jířího Zídka ml., generálního
sekretáře AŠSK ČR Ladislava Petery a mnoha dalších.

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Chlapci
Skupina A: Domažlice - Nymburk 79:51, Nymburk - Klatovy 76:34, Klatovy - Domažlice 40:78.
Skupina B: Děčín - Brno 51:69, Brno - Zlín 78:50, Zlín - Děčín 58:65.
Semifinále: Domažlice - Děčín 69:61, Brno - Nymburk 64:28.
O 5.-6. místo: Klatovy - Zlín 35:48. O 3.-4. místo: Děčín - Nymburk 30:26.
Finále: Domažlice - Brno 41:74.
All Stars Team: Slanina Prokop, Šimeček Ondřej (Brno), Rubeš Matěj (Zlín), Kozina Jan, Štípek
Jan (Domažlice). Nejlepší střelec: Kozina Jan (Domažlice) 80 bodů.

Dívky
Skupina A: Strakonice - Trutnov 64:42, Trutnov - Klatovy 59:49, Klatovy - Strakonice 22:101.
Skupina B: Most - Velké Meziřící 2:107, Velké Meziříčí - Olomouc 32:52, Olomouc - Most 72:8.
Semifinále: Strakonice - Velké Meziříčí 76:20, Olomouc - Trutnov 48:44.
O 5.-6. místo: Klatovy - Most 76:0. O 3.-4. místo: Velké Meziříčí - Trutnov 53:40.
Finále: Strakonice - Olomouc 60:43.
All Stars Team: Nováková Kristýna, Jozová Šárka, Svobodová Linda (Strakonice), Lachnitová
Gabriela (Olomouc), Potočková Michaela (Trutnov).
Nejlepší střelkyně: Lachnitová Gabriela (Olomouc) - 127 bodů.

Řediteli turnaje Stanislavu Křiváčkovi jsme položili pár otázek
Není trochu divné, že je to finále středních škol a zúčastnily se ho dvě základní školy?
Kategorie jsou pro letošní republikové finále ovlivněny díky nominaci na světové finále středních škol,
kde mohou startovat ročníky narození 1994-6. Proto se i tyto ročníky zúčastnily našeho finále
v Klatovech. Myslím, že podmínky byly pro všechny stejné a tato skutečnost nijak neovlivnila průběh
a kvalitu turnaje.
Bylo zde mnoho hráčů a hráček, co hrají extraligové soutěže. Co si myslíte o úrovni turnaje?
Úroveň z mého pohledu nebyla vůbec špatná, i když jsme i zde viděly jednoznačné zápasy. Ty však
byly hlavně výsledkem onemocnění nebo zranění klíčových hráčů jednotlivých družstev (Most dívky,
Klatovy hoši). Finálové zápasy měly kvalitu extraligových zápasů mládeže.
Bude se projekt středoškolské basketbalové ligy dále vyvíjet? Bude pod záštitou české
basketbalové federace nebo pod ASŠK ČR? A co vlastně středoškolská basketbalová liga je?
Věřím, že středoškolská liga bude pokračovat i v budoucnu. Tady v Klatovech probíhala jednání
mezi zástupci AŠSK ČR a ČBF o vzájemné spolupráci při školních soutěžích a doufám, že výsledkem
bude rozšíření spolupráce a zkvalitnění školního basketbalu na všech stupních.
Brno a Strakonice postoupily na celosvětové finále do Číny. Myslíte si, že jsou reálné naděje
na úspěch těchto škol ve světové konfrontaci? Doufám, že obě vítězná družstva budou hrát
v Číně důstojnou roli a budou tak dobře reprezentovat celý český basketbal!
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PLAVCI ČEŘILI VLNY NA BŘEHU JORDÁNU
Republikové finále PLAVÁNÍ ZŠ 10. LEDNA 2011, TÁBOR
V táborském bazénu, který se nachází v těsné blízkosti rybníku Jordán, změřili síly plavci a plavkyně
středních škol z Čech a Moravy. Ačkoli republikové finále proběhlo za jiných podmínek než
v předchozích letech (jednodenní akce a změněné finanční podmínky), zúčastnilo se ho deset družstev
dívek a čtrnáct družstev chlapců (včetně pořádající SPŠ Tábor), vesměs vítězů okresních a krajských
finálových kol.
Vzhledem k příjezdu některých škol v dopoledních hodinách proběhla technická porada v bazénu
bezprostředně před zahajovacím ceremoniálem. Doladily se poslední změny v soupiskách, hlavní
rozhodčí Jiří Valenta upozornil na technické detaily při startech a obrátkách a na fungování elektrické
časomíry, byla zvolena technická komise pro případné protesty. Vše mohlo vypuknout.
Zahajovacího ceremoniálu, který byl posunut až na půl jedenáctou, se zúčastnili čelní představitelé
Jihočeského kraje (senátor Mgr. P. Eybert, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství JčKÚ
Mgr. V. Průcha, předseda KR AŠSK Mgr. J. Steinbauer), města Tábora (místostarosta Mgr. E Nývlt,
vedoucí odboru ŠMaT MěÚ Tábor ing. Radomír Kouba), členka technické komise plavání AŠSK Mgr.
J. Holubová a ředitel pořádající SPŠ Tábor ing. M. Gause. Po slavnostním zahájení, úvodních
projevech, studentské hymně a slibu závodníků vypukl boj o přeborníky republiky. Již úvodní štafety
naznačily rozložení sil jednotlivých škol. Zatímco mezi chlapci se začal od úvodních disciplín rýsovat
favorit v Gymnáziu a SOŠ Nový Jičín, mezi děvčaty byla situace daleko vyrovnanější. Misky
pomyslných vítězných vah se neustále měnily. Tvrdě mezi sebou soupeřily plavkyně Gymnázia
Omská, Praha 10, Obchodní akademie Plzeň a Gymnázia a SOŠ Nový Jičín. O vítězkách nakonec
rozhodovala závěrečná polohová štafeta.
V kategorii chlapců dotáhli své vítězné tažení do konce gymnazisté z Nového Jičína, druhá skončila
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 a třetí příčka patřila Gymnáziu Ústí nad Labem. Mezi dívkami nakonec
zvítězila OA Plzeň, náměstí T.G.Masaryka, před gymnazistkami z Nového Jičína a Gymnáziem Omská,
Praha 10.
Pořadatelství republikového finále se velmi
důstojně zhostila SPŠ strojní a stavební Tábor
v čele se sportovním ředitelem Mgr. J. Strážnickým.
Všem zúčastněným závodníkům za předvedené
výkony i pořadatelům za odvedenou práci patří
velký dík.
Mgr. Karel Chotovinský
garant plavání AŠSK ČR

Nejlepší výsledky jednotlivců
Chlapci:
50 m znak
Halaška Daniel (VOŠ a SPŠ SA Náchod)
50 m prsa
Kutil Jan (SŠ INFS Plzeň)
50 m motýlek
Janeček Pavel (VOŠ a SPŠ SA Náchod)
50 m v. zp.
Kopenec Tomáš (Gymnázium Strakonice)
Dívky:
50 m znak
Petráňová Aneta (OA Plzeň)
50 m prsa
Martínková Tereza (Gym. Omská, Pha 10)
50 m motýlek
Mráčková Tereza (Gym. J. W. Prostějov)
50 m v. zp.

30,2
30,2
26,8
24,7

32,0
34,0
30,8
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S hvězdou Orion
v zádech !!!
Jaký je to pocit, po ukončení
druhého ročníku Orion Florbal
Cupu 2010/2011?
Tak především je potřeba poděkovat
všem pořadatelům okrskových
a
okresních kol, kterých letos bylo více
než v loňském roce a navíc většinu
okresních finále jsme již odehráli do
prosince 2010.

Pro partnera i pro nás to nebyl lehký úkol, protože v jednom kalendářním roce jsme uhráli vlastně
florbal dvakrát, nicméně , myslím, že jsme tuto soutěž zorganizovali se ctí a s profesionální jistotou.
Podle vyjádření partnera, firmy Orion, rovněž i na jejich straně je všeobecná spokojenost. Zvláště po
tom, co jsme odehráli ve všech kategoriích 331 okresních kol, 56 krajských finále, 20 kvalifikací a dvě
republiková finále. Finále v Plzni se výjimečně vydařila jak po sportovní, tak i společenské stránce
a konec konců i v ohlasech v médiích a v samotné Plzni. Navíc jsme je okořenili i losováním světového
finále škol ve florbalu (ISF Floorball 2011) , které organizujeme v měsíci v květnu v Plzni.
Takže si myslíme, že v rámci AŠSK ČR věnujeme florbalu optimální podmínky a odpovídající
organizační úsilí, díky fandům, kteří ještě stále dělají něco záslužného pro děti. Na druhém stupni ZŠ
je to bezesporu naše „Asociační soutěž č.1.“
V současné době připravujeme setkání vítězů OFC z České a Slovenské republiky v Uherském Brodě
ve dnech 2. a 3. června, kde budou bojovat vítězné národní týmy všech čtyř kategorií o pohár Orionu.
A samozřejmě jednáme s partnerem o možnostech při zajištění třetího ročníku, který bychom chtěli
pořádat průběžně. Chceme aby byl pro děti ještě přitažlivější a zábavnější.
Více se dozvíte na našich stránkách projektu: www.orionflorbalcup.cz .
PaedDr. Ladislav Petera, generální sekretář AŠSK ČR
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SEDMIDOLÍ

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 1100 m n.m. Velmi dobrá dostupnost po asfaltové silnici
v letních měsících až k chatě. V našem zařízení pořádáme také LYŽAŘSKÉ KURZY.
Vlastní vlek cca 100 m 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

Instruktor školního fotbalu
Kurz, který se koná 17.- 20. dubna 2011 v Novém Městě
pod Smrkem, je určen všem zájemcům z řad
Zima se s námi již brzy začne loučit, přijde čas nasadit
tepláky, trenky, trička a vyrazit na hřiště nebo stadiony.
Přihlašování do jarních kol Kinderiády soutěže 8-10
členných družstev pro žáky a žačky 2. - 5. tříd základních
škol. Počet škol v regionálním kole je omezen na 35
družstev, rozhoduje termín přihlášení. Do finálového kola
postoupí 3 nejlepší školy z každého regionálního kola.
Přihlašování je spuštěno od 1. března 2011.
Svou školu můžete přihlásit na:
www.kinderiada.cz/pro-skoly/zucastnete-se.html
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pořadatelů McDonald´s Cupu, ale i ostatních, kteří
chtějí získat licenci Instruktor školního fotbalu.
Úspěšní absolventi obdrží licenci "Instruktor
školního fotbalu“ a současně trenérskou licenci „C“
ČMFS, potřebnou pro vedení mládežnických
družstev na školách a ve sportovních oddílech.
Písemné přihlášky posílejte cestou krajských rad AŠSK
ČR, která potvrdí Vaši účast za příslušný kraj na adresu:
AŠSK ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6
Dotazy a informace:
Telefonicky - 220 172 145, E-mailem soukupova@assk.cz
Každý přihlášený účastník obdrží podrobné pokyny
a program semináře.

FINÁLOVÁ DRAMATA SE PO DESETI DNECH
OPAKOVALA S TÝMY STEJNÝCH SOUPEŘEK
PLZEŇ 17. 2.: Dobruška - Uh. Brod 2 : 1 SN

JEDOVNICE 27. 2.: Uh. Brod - Dobruška 4 : 1

Foto Bohumil Hlaváček
a Josef Mikulášek
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