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Sněm AŠSK ČR 2011 úspěšně proběhl
Začátkem dubna se v Praze uskutečnil XIV.
sněm AŠSK ČR. Vzhledem k tomu, že volební
období výkonného výboru je dle schválených
stanov čtyřleté a před dvěma roky se tato
volba konala, sešli se tentokrát delegáti
sněmu v souvislosti s bilancováním práce
za uplynulé dva roky.
Příprava sněmu začala podzimním seminářem
předsedů okresních rad asociace a od té doby
byla zcela pravidelnou součástí všech jednání
výkonného výboru. Ten také stanovil a
sledoval harmonogram posledních příprav,
včetně stěžejních zpráv o činnosti asociace.
Přednesením těchto zásadních dokumentů se po nezbytných úvodních
procedurálních bodech jednání ujali prezident asociace a generální
sekretář. Ve svých vystoupeních se zaměřili na zhodnocení změn,
které přineslo uplynulé dvouleté období v souvislosti s novým
personálním obsazením sekretariátu a Agentury Sport Scholaris.
K dalším neodmyslitelným bodům jednání patřila zpráva o hospodaření
asociace za rok 2010 i návrh rozpočtu pro rok 2011, oba materiály
byly sněmem schváleny.
Delegáti sněmu také schvalovali text výroční zprávy asociace za rok
2010 a dostali informace o elektronické hlášence o soutěžích,
o podzimním semináři předsedů KR a OR a o přípravě soutěže
při příležitosti oslav 20 let AŠSK ČR v roce 2012.
V závěrečné diskuzi byla detailně řešena otázka nově zavedené
kategorie VI.A a VI.B. Po vystoupení několika delegátů k této
problematice sněm k jednotnému stanovisku nedospěl a žádnou
změnu nepřijal.
Posledním bodem programu byl návrh usnesení sněmu AŠSK ČR,
které bylo přijato jednomyslně. Delegáti tak vlastně schválili
nejdůležitější úkoly naší asociace pro příští dvouleté období.
Václav Lešanovský
prezident AŠSK ČR

Z obsahu tohoto čísla
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Plaketu AŠSK za činnost obdrželi...
HKR
OLM
JIM
JIC
HKR
PLZ
PAR
PHA
STC
UST
MSL
MSL
PHA
OLM
PLZ
KVA
UST
JIC
ZLN
PAR
JIM
STC
ZLN
KVA

Zdeněk Alt
Ke Stadionu Kostelec nad Orlicí
Ivana Copková
ZŠ Brodek u Prostějova
Miroslav Dlapa
ZŠ Laštůvkova Brno
Ludvík Filip
Základní škola Husinec
Jana Hartmanová ZŠ Frošova Kostelec nad Orlicí
Zdeněk Hnát
Základní škola Zárečná Tachov
Iva Holubcová
Speciální ZŠ Chrudim
Nataša Chvátalová Základní škola K Milíčovu Praha
Zdeňka Jirková
DDM Nerudova Rakovník
Oldřich Kadlec
Gymnázium Děčín
Vlastimil Kovář
Holasická Opava
Sylva Kubalová
Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
Jana Kurková
Masarykova ZŠ Polesná, Praha 9
Stanislav Lachnit Slovanské Gymnázium Olomouc
Ilona Malátová
Základní škola Přeštice
Emil Mika
ZŠ a ZUŠ Šmeralova, Karlovy Vary
Josef Mooz
Základní škola Rabasova, Ústí nad Labem
Josef Mráz
Základní škola Jiřího z Poděbrad Strakonice
Zdeněk Ogrodník ZŠ T.G.M. Štefánikova, Bojkovice
Radek Pejřimovský ZŠ Třemošnice
Jiří Prudký
ISŠ automobilní, Křižíkova Brno
Karel Ptáček
OR AŠSK Kutná Hora, ZŠ TGM Kutná Hora
Svatava Ságnerová Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Václav Uhlík
5. ZŠ Cheb
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Světové mistrovství ve florbalu je za dveřmi
Postupická věří v medaili
Koncem května čeká družstvo chlapců účast na Světových
hrách ve florbalu v Plzni, kam jsme se probojovali jako vítěz
republikového finále kategorii VI.B v Jedovnicích. Protože
hlavní úsilí školy směřuje k novým maturitám, musím
přiznat, že trochu stranou jsou přípravy na tuto akci.

Broďanky před světovým finále
Jak vypadá závěrečná příprava uherskobrodských hráček
na světové finále? Přirozeně je plná florbalu. Hráčky
v posledních týdnech dohrávaly poslední turnaje juniorské
ligy. Nejprve kvalifikaci o play off, která proběhla Rokytnici
v Orlických horách. Turnaj se vydařil po výsledkové stránce.
Všechny tři zápasy Broďanky vyhrály a hladce postoupily
do play off. Co ale nebylo ideální, to byl zdravotní stav týmu
po turnaji. Hrálo se velice ostře. Hráčky odstupovaly ze hry
jedna po druhé. Spousta drobných zranění, dvě vážnější a
dokonce i nemoci kosily brodský tým. Čtrnáct dní před play
off se tak moc netrénovalo. Léčily se zdravotní problémy.
Na závěrečný turnaj tým nemohl odjet kompletní. Soupeřky
z pražského Herbadentu našeho oslabení dokonale využily
a nepustily Broďanky do hry o juniorské medaile.
Po zkoušce florbalové přišly zkoušky znalostní. Celý tým
absolvoval třídenní maraton přijímacích zkoušek na střední
školy. Bohudík úspěšně a hráčky se tak mohou plně
soustředit na florbalový vrchol školních týmů.
Sezóna trvá už téměř osm měsíců a na florbalistkách je
poznat jisté opotřebení. Proto je příprava volnější a
obsahuje spoustu neflorbalových prvků, například děvčata
vyhrála městský turnaj v basketbalu.
Tým absolvoval krátké regenerační soustředění
v Uherském Hradišti. Žádná hra, žádný florbal. Koupele,
vířivky, masáže a duševní relaxace.
No a potom už jen nafasovat společné vybavení, koupit
jízdenku do Plzně a na týden se rozloučit. V jaké náladě se
tým vrátí, to nikdo netuší. Vůbec neznáme kvalitu soupeřů,
ale nebojíme se. Nechceme být na turnaji jen do počtu,
pokusíme se o medaile.
Tomáš Králík

V širší nominaci je 17 hráčů, dva z nich do Plzně
nepojedou. Téměř všichni jsou aktivními hráči florbalu a tak
ve svých týmech začínají s přípravou na další sezónu.
Protože převládají hráči Future (4) a FBŠ Bohemians (3),
někteří mají za sebou úspěšnou účast v republikovém finále
dorostu.
V pátek 29.4. jsme obhájili
vítězství ve Středoškolské
florbalové lize, což je
dlouhodobá soutěž v Praze
za účasti asi 30 škol. Ve školním
týmu, najdou uplatnění i někteří
hráči této mladší kategorie.
Nejvíce chlapců je ze tříd
s rozšířenou výukou tělesné
výchovy a tak v rámci sportovní přípravy (2 hodiny týdně)
probíhá nácvik kombinací, souhry jednotlivých pětek a
nácvik signálů při rozehrání trestných úderů. Ale většinu
herních dovedností si hráči přinášejí ze svých týmů.
Na těchto hodinách dojde také k zúžení nominace.
Jsou dotisknuté dresy Salming, které jsme získali
za vítězství na republice. Máme zkušenosti z předchozích
Světových her. Před čtyřmi lety chlapci získali v Brně bronz.
A tak je medaile naším cílem i
tentokrát. A protože už bronz
máme, nezbývá nám nic jiného
než se pokusit o cennější kov
na úkor favoritů ze Švédska a
Finska.

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod

Marek Janda
Gymnázium Postupická,
Praha 4
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Fotbalisté z Ostravy
reprezentovali v Brazílii

Z Ostravy jsme vyrazili 7. dubna busem do Prahy,
odtud letecky do Lisabonu a z Lisabonu po jedné
noci v hotelu kousek od letiště jsme 8. dubna kolem
18. hodiny vyrazili přímo do Fortalezy, dějiště MS
škol kategorie U-17. Je to takové neoficiální MS,
protože každý klub, který ve světě něco znamená,
má své hráče soustředěny na jedné škole.

vysoká vlhkost nás trápila také.
Ve dnech 9. a 10. dubna jsme se věnovali trošku
rozhýbání po cestování. Počasí nadělalo
pořadatelům dost starostí s hřišti, absolvovali jsme
proto dva kratší tréninky v okolí hotelu, zahráli
nějaký tenis, nohejbálky a samozřejmě nechybělo
plavání.
Už 11. dubna jsme začali zápasy ve skupině, která
byla docela atraktivní. Soupeři nám byly celky
Švédska, Slovinska, Brazílie, Belgie a JAR.
V prvním zápase jsme ve sportovním areálu Cetem,
kde jsme původně měli odehrát všechny zápasy,
porazili na velice dobře připraveném hřišti Švédy
1:0 gólem Stratila. Měli jsme mnoho šancí, ale další
branky jsme nepřidali a v závěru se strachovali
o výsledek.
Pořadatelé museli vzhledem k počasí improvizovat
a tak se hrálo, kde se dalo, bohužel i na hřištích

Spolu s námi letěly v letadle Airbus 330 i další týmy
- chlapci a dívky Německa, Finska, Dánska. Jelikož
součástí akce byl i turnaj dívek (bez české účasti),
tak jsme se v letadle nenudili, ti odvážnější dokonce
začali navazovat družbu s hráčkami Finska.
V noci z 8. na 9.dubna jsme se ubytovali stejně jako
ostatní výpravy v hotelu Marina Park. Bylo to
zařízení pro cca 1.000 osob, které byl po dobu
konání MS určeno jen pro tuto akci. Měl sice pět
hvězdiček, ale na úrovni našich tříhvězdičkových
hotelů, zato s bazénem a na pobřeží Atlantiku. Ležel
u přístavu, blízko byly menší pláže. Počasí nic moc.
Sice pořád kolem 30 stupňů, ale hodně pršelo,

strašidelné kvality. Dvanáctého dubna jsme tedy již
na mnohem horším terénu rozdrtili Belgii 4:0.
Paradoxně nám totiž hrál do karet. Belgičané byli
kvalitní, ale spíše techničtí hráči a my těžili
ze silově vyhraných soubojů. Na části hřiště stála
i voda.
Dařilo se nám i nadále, když 13. dubna jsme
stejným poměrem porazili domácí Brazílii. Podařil
se nám vstup do zápasu. Brzy jsme vedli 2:0.
Brazilci otevřeli hru a my je v závěru dorazili.
Domácí dopláceli na styl hry, velmi dobré
individuality nehrály pro kolektiv.
Pak už to tak růžové nebylo. Další den jsme hráli
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proti Slovincům. To už nás provázely první zdravotní
problémy. Teploty, průjmy a zvracení položili mě a
některé další hráče. Kluci pod vedením ředitele školy
pana Repky Slovince přesto porazili gólem Gomoly
1:0. Získali jsme jistotu vítězství ve skupině, ale to
byl paradoxně začátek útrap.
Dne 15. dubna jsme museli nastoupit hned dvakrát.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu jsme jeli na zápas s
JAR jen s dvanácti hráči, s cílem zápas vpodstatě jen
přežít a pošetřit síly na čtvrtfinále. Prohráli jsme 5:0,
ale ani tento výsledek famózním jihoafričanům, kteří
se stali miláčky šampionátu na postup nestačil. Ti ve
skupině doplatili na krásu a spolu s námi postoupili
ze skupiny Slovinci. Zajímavostí utkání byl kyperský
rozhodčí, který byl na lajně utkání Ligy mistrů Real
Madrid Tottenham. Turnaj vůbec byl přehlídkou
velice dobrých výkonů arbitrů, z Česka pískal bývalý
ligový sudí Libor Novák.
Ve čtvrtfinále jsme narazili na velice silné Turky s
hráči Fenerbahce a Galatasaray Istanbul, v sestavě
se sedmi reprezentanty v čele se Simšekem, se
kterými naše Csaplárova repre U-17 dostala šest
kousků. Na našich hráčích byl vidět obrovský respekt
ze soupeře a to se nám dle mého mínění stalo
osudným. V zápase jsme byli lepší, vytvořili si asi tři
velice nadějné šance, kdežto soupeř ohrozil naši
branku jen dalekonosnými střelami. Utkání dospělo k
rozstřelu. Ne však z penaltového puntíku, ale nájezdy
ze středového kruhu se zakončením do 10 sekund.
Pro nás to byla novinka, Turci to znali z MS, které se
konalo před dvěma lety u nich. Mimo jiné se v
minulosti stejnými způsoby rozhodovaly zápasy v
americké fotbalové lize. S odstupem času musím říct,
že to není pro mladé hráče špatné. Penaltu dá každý
blbec, ale provést nájezd chce už skutečné umění.
A to nám v porovnání s Turky a později i Bulhary
chybělo. Navíc hned při druhém nájezdu fauloval náš
gólman Jaška soupeře, byl vyloučen a musel
dochytat útočník Kocmich. Prohráli jsme ostudně 4:1
a dostali se tím do skupiny o 5.-8. místo.
Čekali nás Bulhaři vedeni
legendárním bývalým nejlepším
hráčem světa Christo
Stoičkovem, se kterým jsem měl
tu čest si párkrát poklábosit
o výchově mládeže u nás a v jeho
zemi. Zápas jsme měli ve svých
rukou, ale dostali gól po rohu
a jediné vážnější akci soupeře.
Naštěstí se nám podařilo vyrovnat, ale i přes velké
množství i těch nejvyloženějších šancí jsme
neskórovali a opět na nájezdy prohráli 4:1.
V posledním zápase nás čekali „slovenští bratia“
z Ružomberoku. Za nás už nastoupilo jen torzo
ideální sestavy s gólmanem Jaškou na hrotu. Ten
zastínil produktivitu útočníků vstřeleným hattrickem.

Zápas jsme vyhráli hokejovým skóre 7:4, když bylo
vidět mnoho chyb pramenících z velké únavy všech
hráčů a zklamání z vypadnutí ze hry o medaile.
Turnaj vyhráli Němci ze St.Pauli, kteří ve finále
porazili Irán 4-3. Turci prohráli semifinále
na nájezdy a v boji o bronz zdolali Slovince.

Dva dny po turnaji jsme se konečně vydali
na návštěvu města. Viděli hezké pláže a mohli
na vlastní oči vidět, kterak se v Brazílii mísí krása
a bohatství s chudobou.

Dvacátého dubna jsme se s mezizastávkou
v Lisabonu vydali domů. V portugalském hlavním
městě jsme spali v Estorilu (Sana Estoril Hotel)
v nádherné čtvrti, kde se jezdí závody Moto GP,
hrají významné tenisové a golfové turnaje.
Doporučuju vřele navštívit. Cestou z letiště jsme
minuli oba stadiony Sportingu i Benfiky.

Velké poděkování za finanční podporu naší
výpravy patří Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, městu Ostrava, klubu
FC Baník Ostrava, firmám LR Cosmetic, VAMOZ
servis, AutoHeller, Česká průmyslová pojišťovna,
HayessLemmerz Czech i dalším. Bez jejich
podpory bychom se akce nemohli zúčastnit.
Milan Chalupa
SOŠ Ostrava-Kunčice
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Republikové finále Poháru ZŠ v házené
VELKÁ BYSTŘICE
23. - 24. 3. 2011

(bh)

Z pověření VV AŠSK ČR uspořádal Školní sportovní klub při Masarykově ZŠ
Velká Bystřice republikové finále Poháru pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd ZŠ
v házené. Celé organizace se ujala Michaela Fabiková. Pořadatelská škola
vytvořila pro tuto akci ideální podmínky i díky možnosti využít nejen školní, ale
i halu oddílu házené TJ Velká Bystřice. Stravování probíhalo ve školní jídelně a
bylo velmi chutné. Podařilo se oslovit i velké množství sponzorů a tak měla
družstva možnost hrát o opravdu krásné ceny. Díky patří i ředitelce ZŠ Jarmile
Štěpánové.
Soutěže se zúčastnilo šest družstev děvčat a chlapců, která byla nasazena
do dvou skupin dle klíče schváleného VV AŠSK ČR. Ve skupině se hrálo
systémem každý s každým. Celky na 3. místě hráli o konečné páté místo,
první dva ze skupiny sehráli křížem semifinále, prohrávající hráli o konečné
třetí místo, vítězové o první. Poháry pro nejlepší si odnesla děvčata ze Zlína
a chlapci ze Zubří.
Všichni účastníci republikového finále odjížděli z Velké Bystřice velmi spokojeni
se spoustou dojmů a nových přátelství. Chtěl bych tímto poděkovat všem
pořadatelům, rozhodčím i hráčům a hráčkám za bezproblémový průběh
a za korektnost. Zvláštní díky Michaele Fábikové a jejímu organizačnímu týmu
za přípravu a organizaci.
Vlastimil Hejcman
garant házené AŠSK ČR

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
CHLAPCI

DÍVKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ZŠ Křiby 4788, ZLÍN
FZŠ a MŠ Holečkova 10, OLOMOUC
ZŠ Burešova 14. PRAHA
31.ZŠ E.Krásnohorské PLZEŇ
ZŠ Oslavická VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Masarykova ZŠ a MŠ VELKÁ BYSTŘCE
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ZŠ Hlavní 70, ZUBŘÍ
Lepařovo gymnázium JIČÍN
ZŠ DOLNÍ CEREKEV
Masarykova ZŠ a MŠ VELKÁ BYSTŘCE
ZŠ STARÝ PLZENEC
ZŠ a MŠ Na Beránku PRAHA

AŠSK

Fotoreportáž z Poháru ZŠ v házené
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28. 4. 2011
Republikové finále Poháru AŠSK ČR
O nejlepší pohybovou skladbu 2011 proběhlo tradičně v Opavě
Finále se zúčastnilo celkem 24 družstev z pěti krajů
České republiky. Soutěžilo 305 cvičenců ve třech
kategoriích. Na pohybové skladby se každý rok těším
z prostého důvodu, vždy jsem překvapena šikovností
dětí základních i středních škol, jež předvádějí
neuvěřitelně nápadité skladby. Nutno podotknout, že
všechny předvedené skladby byly velice vyrovnané,
proto nebylo vůbec lehké rozhodnout o družstvech,
které se umístila na medailových pozicích.
O umístění rozhodla porota takto:
V I. kategorii zvítězila skladba Trpaslíci, kterou nám
předvedly děti ze ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek,
které dokáží stojku i s hlavou v plastovém kbelíčku.
Druhou příčku obsadila skladba Děti květy Havířova,
jež zacvičily děti ze ZŠ Generála Svobody, HavířovŠumbark, na místě třetím zabodovaly děti ze ZŠ
Englišova, Opava se skladbou Kosi a třešně.
Ve II. kategorii zlaté medaile obdržely děti ze ZŠ
Karolíny Světlé, Havířov-Podlesí se skladbou Vyznání
Květům. Děvčata předvedla oslavnou skladbu velice
vkusně a s grácií. Stříbrné medaile se třpytily na krku
dětem ze ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek, jež
ztvárnily skladbu s názvem Pravěk a já jim velice
záviděla jejich vkusně natupírované účesy a eleganci
s jakou si fazónu zachovaly až do ukončení soutěže a
kdo ví, možná i do teď. Bronzové medaile získaly děti
ze ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava. Ve třech minutách nás
přesunuly do temperamentu na zcela jiný kontinent
se skladbou Mexiko.
III. kategorie vnesla do víceúčelové haly velkou
dávku emocí, jelikož skladba Naděje umírá poslední
studentů ze SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené,
Brno nám vehnala slzy do očí, zároveň radost a
neuvěřitelnou dávku síly a optimismu sálající z nich.
Studenti ztvárnili svou odhodlanost bojovat, doufat a
naplno žít, čímž si vysloužili náš obdiv a nejen velký
potlesk jim byl toho důkazem. Skladba v této kategorii
zvítězila. Druhé místo si vytančili studenti ze Slezského

gymnázia, Opava, kteří nám předvedli skladu Nonstop
a taneční plochu zaplnilo osm oživlých panenek Barbie
a osm neodmyslitelných protějšků Kenů. Třetí
umístěná skladba Rrrr… aneb Doba kamenná nás
vtáhla do dávného pravěku, kterou nám předvedli
studenti ze SOŠ profesora Švejcara, Plzeň a vězte, že
lítaly i kosti! Stalo se tradicí pohybových skladeb
vytvořit tzv. laickou porotu z řad sponzorů a partnerů
soutěže. Zvláštní ocenění udělovala laická porota
složená z vážených hostů. V I. kategorii se laická
porota rozhodla ocenit družstvo ZŠ Karolíny Světlé,
Havířov Podlesí a jejich skladbu Cestou tam a
zpátky. V II. kategorii získali prvenství prchající
vězni a šikovní policisté ze ZŠ Slavkov u Brna se
skladbou Policie v akci. Cena v III. kategorii nebyla
udělena z důvodu malého počtu skladeb. Dle mého
názoru se jednalo o velice vydařený ročník soutěže,
který stál celý organizační štáb mnoho času a sil,
abychom mohli každého z cvičenců obdarovat sladkou
odměnou, tričkem s logem a dárky od našich sponzorů.
Co se týče skladeb, tak u nás vyhrály naprosto
všechny! Bohužel, oficiálně nelze všechny děti umístit
na první místo.

Myslím si, že pohybové skladby jsou soutěží
reprezentující vizi a záměry AŠSK ČR a to
konkrétně vštípit dětem radost k pohybu,
vytvořit kladný vztah k volnočasovým aktivitám,
bojovat sportem proti drogám a naučit podstatu
fair play. Jako negativní poznatek je rivalita mezi
dospělými, jež pořád nechtějí pochopit systém a
hodnocení této soutěže.
Dle citace nezávislého pozorovatele, se díky
soutěživosti a ukřivděnosti dospělých jakoby
vytratila radost z pohybu některých dětí.
Důkazem bylo ukřivděné družstvo, jež při
vyhlášení nepřijalo naše gratulace. I tady se
ukázala bezprostřednost mladších dětí, které s
úsměvem přijaly umístění, pochvalu i ocenění.
Děkuji všem zúčastněným, jež nám opět dokázali, že rok od roku se kvalita jejich vystoupení posunuje dál
a dál. Děkuji také našim sponzorům a partnerům, jmenovitě Mc Donald's ČR s.r.o., Sport Opava,
Statutární město Opava, Moravskoslezský kraj, pekárna Betina. Mé poděkování patří také
pořadatelským školám ZŠ Englišova, Opava a ZŠ Mařádkova, Opava a celému realizačnímu týmu.
Jaroslava Gellnerová
ředitelka soutěže
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Republikové finále Poháru ve sportovní gymnastice
se konalo ve dnech 16. - 17. dubna v Liberci
První den byl na pořadu příjezd výprav, prezentace,
ubytování, trénink na závodišti a porada činovníků, v neděli
pak dojezd zbývajících výprav, které nevyužily možnosti
ubytování, kratičká porada, trénink a samotná soutěž
kategorií IV a V chlapců a dívek.
Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem všech
účastníků, hymnou ČR a přivítáním všech výprav. V první
části závodili chlapci a děvčata madší kategorie IV
v gymnastickém trojboji na prostných, přeskoku a hrazdě a
ve druhé části chlapci a děvčata kategorie V ve čtyřboji chlapci v prostných na kruzích, přeskoku a hrazdě a dívky
v prostných, na kladině, bradlech a přeskoku. Závod se
uskutečnil v tělocvičně klubu Gymnastika Liberec, která se
nachází v areálu Tipsport Arény. Soutěžilo se na velmi moderním gymnastickém nářadí SPIPETH
a BANFER. Tělocvična je jednoznačně nejlépe vybavená specializovaná gymnastická hala v celé ČR.
I proto oba závody měly naprosto důstojný průběh, k čemuž určitě přispěli i kvalifikovaní rozhodčí.
Protože v areálu Tipsport Arény bylo zajištěno i ubytování a stravování, nedocházelo k žádným
časovým prodlevám a celý závod měl hladký a klidný průběh, přesně podle časového
harmonogramu.Poháru RF ve sportovní gymnastice se zúčastnilo celkem 93 soutěžících z 25 škol
z deseti krajů, 34 chlapců a 59 dívek. V každé kategorii družstva na prvních třech místech obdržela
diplomy, poháry a překrásné medaile. První tři jednotlivci a jednotlivkyně v obou kategoriích si odvezli
domů medaile a diplomy. Družstva na dalších místech pak obdržela diplomy.
Oldřich Kadlec

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Kategorie IV - dívky družstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kategorie V - dívky družstva

ZŠ Frýdek - Místek
Gymnázium Milevsko
ZŠ Františkovy Lázně
ZŠ a MŠ Tučapy
ZŠ Dr. Tyrše Děčín
ZŠ Slavkov u Brna
ZŠ Kunovice
ZŠ Stříbrnická Ústí n/Labem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategorie V - dívky jednotlivkyně

Kategorie IV - dívky jednotlivkyně
1.
2.
3.

1. Kohutová Katka, OA Frýdek-Místek
2. Tobiášová Petra, OA Frýdek-Místek
3. Truksová Jana, Gymnázium Šumperk

Henychová Vendula, ZŠ Frýdek-Místek
Větříšková Anna, ZŠ Frýdek-Místek
Černá Karolína, Gymnázium Milevsko

Kategorie IV - chlapci družstva
1.
2.
3

OA Frýdek - Místek
Gymnázium Šumperk
Gymnázium Příbram
Gymnázium Česká Třebová
Gymnázium Bučovice
SOŠ Profesora Švejcara Plzeň
EOA Děčín

Kategorie V - chlapci družstva

ZŠ Englišova Opava
Gymnázium Bučovice
ZŠ Březová Děčín

1.
2.
3.
4.
5.

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
SPŠ Tábor

Česká Třebová
P. Bezruče Frýdek Místek
Jateční Ústí n/Labem
Bučovice

Kategorie IV - chlapci jednotlivci

Kategorie V - chlapci jednotlivci

1. Čiháček Matouš, Gymnázium Bučovice
2. Zeman Jiří, ZŠ Englišova Opava
3. Vanderka Jiří, ZŠ Englišova Opava

1. Vaner Ondřej, OA Bučovice
2. Slavík Martin, Gymnázium Č. Třebová
3. Dvořák Marek, Gymnázium Č. Třebová
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Dějištěm RF Poháru AŠSK ČR
ve šplhu středních škol
byla Sportovní hala ve Frýdku-Místku
Tradiční skvělý pořadatel této atraktivní soutěže - SŠ
elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek v čele s
garantem sportu Zdeňkem Olšákem připravila pro
účastníky finále výtečné podmínky k uspokojení jejich
sportovní seberealizace a výkonové motivace. Republikový
primát ve šplhu je vždy příjemným úspěchem, který se
cení. Následovníci olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka se
velmi činili a bylo se opravdu na co dívat.
Do města pod Lysou horou se sjela nejlepší česká školní družstva, která uspěla v krajských kolech a tiše si
přála získat co nejlepší výsledek pro svou školu. Účastníci závodu měli k dispozici pět pokusů, z nichž do
soutěže jednotlivců se počítal součet jejich dvou nejlepších časů. Do soutěže družstev se sčítaly konečné
časy tří nejlepších závodníků každého týmu. Ve čtvrtek se konalo první a druhé kolo závodu a v pátek
dopoledne se uskutečnilo třetí, čtvrté a páté kolo. Chlapci šplhali na laně 4,5 m bez přírazu nohou ze sedu a
dívky se snažily co nejrychleji zdolat tyč 4,5 m s přírazem nohou ze stoje. Lezecké pokusy soutěžících se
měřily elektrickou časomírou, takže byla zajištěna maximální objektivita všech výsledků.
Někteří chlapci a dívky se předvedli ve výtečné formě a dosahovali velmi kvalitních časů, které jim výrazně
pomohly nejen v soutěži jednotlivců, ale především v soutěži družstev, která je v soutěžích AŠSK ČR
důležitější než výsledky jednotlivců.
V kategorii chlapců bylo velkým překvapením vítězství družstva SPŠ elektrotechnické Ječná Praha. Na
družstvo, které bylo teprve podruhé v republikovém finále Poháru AŠSK ČR, je to naprosto ojedinělý úspěch,
ke kterému moc gratulujeme. V kategorii dívek vyhrál také nováček - družstvo Gymnázia a jazykové školy
Břeclav, které bylo doposud známé především díky svým skvělým výsledkům v CORNY středoškolském
atletickém poháru. Tento tým vytvořil nový český rekord v soutěži družstev ve šplhu součtem časů 17,64
vteřin, což si zaslouží velký obdiv. Trenér družstva a současně i republikový garant atletiky Zbyněk
Chlumecký měl z historického úspěchu školy jistě velkou radost. V příštím roce se opět očekává vyrovnaný
boj o medaile a již dnes se na finále v roce 2012 všichni aktéři moc těší. Nejcennější na soutěži byla
skutečnost, že si všichni účastníci republikové klání náramně užili a odváželi si domů hezké dojmy.
Miroslav Holomek

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
DÍVKY (celkem 46 soutěžících)
1. Foltýnová Iveta
2. Komínková Linda
3. Tobiášová Petra

Gymnázium P.B.Frýdek-Místek
Gymnázium Břeclav
Obchodní akademie Frýdek-Místek

5,41 (2,67+2,74)
5,48 (2,61+2,81)
5,51 (2,67+2,84)

CHLAPCI (celkem 42 soutěžících)
1. Turek Matouš
2. Šmejkal Filip
3. Šindelář Jan

Gymnázium P.B.Frýdek-Místek
SPŠ elektrotechnická, Ječná, Praha
SPŠ a VOŠ Příbram

7,61 (3,80+3,81)
7,74 (3,73+4,01)
7,93 (3,88+4,05)

DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ V OLYMPIJSKÉM ŠPLHU (lano 8 m)
1. Jiří Hanus
2. Filip Šmejkal
3. Jan Šindelář

SPŠ a VOŠ Příbram
SPŠ elektrotechnická, Ječná, Praha
SPŠ a VOŠ Příbram

9,15
9,15
9,26

DRUŽSTVA DÍVKY (celkem 12 týmů)
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnázium a jazyková škola Břeclav
Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
Obchodní akademie Frýdek-Místek
SOŠ ochrany osob a majetku, Brno
Gymnázium Šumperk

17,64
18,14
19,30
19,84
20,36

DRUŽSTVA CHLAPCI (celkem 11 týmů )
1.
2.
3.
4.
5.

SPŠ elektrotechnická, Ječná, Praha
Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
SPŠ a VOŠ Příbram
Gymnázium Olomouc-Hejčín
SOŠ ochrany osob a majetku Brno

24,82
25,08
25,63
26,59
28,66
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FOTOREPORTÁŽ
Frýdek-Místek ve dnech 31.března a 1.dubna 2011
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AŠSK

Z ČINNOSTI AŠSK
V prosinci loňského roku byla mezi AŠSK ČR (www.assk.cz) a Cestovní kanceláří B&K
Tour s.r.o. Hradec Králové (www.bktour.cz) uzavřena smlouva o spolupráci
na podporu produktů CK prostřednictvím Asociace. Na straně druhé CK se zavázala poskytovat slevy při nákupu
poukazů CK, případně poskytování služeb v rámci zájezdů. Spolupráce se vyvíjí v přátelském duchu, s velkým
porozuměním na obou stranách. Jako partneři máme do budoucna velké plány.
V říjnu sekretariát Asociace organizuje seminář předsedů okresních a krajských rad AŠSK ČR, zástupců
Center sportu a pozvaných hostů na Stříbrném rybníku - Malšova Lhota (www.bktour.cz) v termínu
7. - 9. října 2011 (8 km od Hradce Králové, spojení MHD).
Prostorové podmínky Stříbrného rybníka a nabídka cestovní kanceláře k zajištění sportovního programu slibuje
víkend plný sportu, zábavy, ale i práce, která čeká zástupce Asociace při plánovaných jednáních.
Na principu Her III. tisíciletí budou probíhat bodované soutěže, a vítězné družstvo získá „Pohár
prezidenta AŠSK ČR 2011“, další avizované poháry vyhlásí generální sekretář AŠSK ČR.
Sportovní aktivity budou převážně probíhat v Parku týmové spolupráce spolu
s instruktory lanových aktivit a zážitkové pedagogiky. Těšíme se na komunikační
hry, adaptační hry a lanové centrum. Adrenalin zažijeme při „skoku důvěry“, což
je 10 m vysoký skok do napnutých lan s jištěním od kolegů. Pocit strachu
z uvedené výšky a obava z jištění od kolegů je obrovská výzva pro každého
jedince! Zahrajeme si basketbal, beach volejbal, frisbee, můžeme lézt
po skalách nebo se ztratit při orientačním závodu, střelit se při paintballu. Před
odjezdem v neděli si ještě na kolech prohlédneme okolí, na rybníce si
zaveslujeme na pramicích a kdo se bude chtít probudit, sklouzne se na
tobogánu, který je dlouhý 62,6 m. Věříme, že se nám seminář vydaří, počasí
všem bude přát a že všichni zástupci Asociace vykonají něco pro své tělo a
při jednáních se zamyslí, kam kráčí AŠSK ČR a poradí se, jak dál. Rádi
mezi sebou rádi uvítáme ředitele CK B&K Tour s.r.o. Michala Moravce.

Připravuje se
V dalším čísle Zrcadla vám napíšeme o plánované soutěži k 20. výročí
založení Asociace školních sportovních klubů „Nejaktivnější
krajská rada AŠSK ČR“ v období let 2009 - 2012“.
Náš partner cestovní kancelář B&K Tour nám poskytne 50% slevu na zájezd pro tři
neaktivnější krajské rady do Kalábrie, přímo na pobřeží do prázdninového areálu Village DUE ELLE,
nejjižnějšího cípu Itálie.
Naďa Prokůpková, sekretariát AŠSK ČR

Další trenéři pro McDonald´s Cup!!

V rámci systému vzdělávání AŠSK ČR proběhl již další kurz
vzdělávání pedagogických pracovníků - školení trenérů školního
fotbalu pro učitele a učitelky z prvního stupně ZŠ. V příjemném
prostředí Jizerských hor, v Novém městě pod Smrkem jsme byli
svědky harmonie fotbalových pravidel, organizačních zásad
McDonald´s Cupu, výborné kuchyně paní Semerádové a vynikající
party lidí - lektorů a účastníků, kteří přijeli z vlastní vůle, aby se
zdokonalili v organizaci turnaje a práci s dětmi na téma školní
fotbal. Bylo zodpovězeno i množství zásadních otázek, týkajících se
tohoto největšího projektu v ČR, včetně odborných podrobností jak
připravit pro děti smysluplný tréninkový program. To vše bylo hned
ověřeno i praktickou ukázkou a vlastními postřehy z předvedené
metodiky.
Pro Františka Altmanna a Slávka Širce - hlavní organizátory to není jen rutina, ale i životní filosofie lidí, kteří fotbal
mají rádi a snaží se na něm něco pozitivního změnit. Účastníci, kteří se v závěru trošku zapotili při závěrečných
testech však odjížděli do škol s pocitem, že se něco dozvěděli, něco si vyzkoušeli a mají jako instruktoři školního
fotbalu akreditovaní MŠMT a trenéři ČMFS licence C na čem stavět.
Fotbalový projekt McDonald´s Cup pro první stupeň ZŠ není jen o soutěži jako takové. věnujeme hodně času a
materiálů také organizačnímu a metodickému zabezpečení, protože bez něj by nemohl být projekt realizován
v takovém rozsahu a kvalitě. Jde nám o to, abychom si s pořadateli rozuměli (organizační semináře v září a na jaře),
abychom si upřesnili zpětnou vazbu o další postřehy lidí, kteří se do projektu zapojují na nejnižší úrovni (metodický
summit) a současně chceme, aby již od prvních fotbalových krůčků byly děti vedeny kvalifikovanými učiteli (seminář
DVPP). Spolu s jasně danými pravidly a termínovou listinou všech akcí se tak podařilo upevnit systém, který nese
trvale své ovoce. A když vás práce s dětmi baví, dosahujete dobrých výsledků a rádi se potkáváte se stejně
založenými lidmi, tak jste to právě vy, kteří se v našem projektu uplatníte.
Ladislav Petera, generální sekretář AŠSK ČR
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23. ISF WORLD SCHOOL CHAMPIONSHIP BASKETBALL

23.4.-1.5.2011 CHINA
Asi nejméně očekávaný postup na Světové finále ISF v basketbalu dívek jsme
suverénním způsobem vybojovali na lednovém republikovém finále AŠSK v
Klatovech, neboť v našem výběru byly pouze čtyři aktivní basketbalistky. Proto jsme
již postup a účast na mistrovství světa SŠ považovali za velký úspěch.
Naše vystoupení na vlastním turnaji v čínském Zhangjiagangu bylo pro nás velice úspěšné a
celkové 11. místo (z 18 účastníků) považujeme za vynikající výsledek. Zvláště bychom chtěli
vyzdvihnout výkony Jozové, Svobodové, Vondrysové, Novákové a Tuháčkové, které odehrály
převážnou většinu hrací doby našich utkání na turnaji, a za podpory ostatních hráček ze střídačky
svou roli zvládly vynikajícím způsobem.
Výsledky našeho družstva: Gymnázium Strakonice (ČR) - Slovensko 44:60 (24:26), - Thajwan
50:78 (21:50), - Irsko 45:42 (26:23), - Lucembursko 47:40 (23:10), - Finsko 49:54 (20:36)
- Itálie 52:48 (29:26)
Střelkyně celkem: Jozová 87, Svobodová 77, Vondrysová 60, Nováková 53, Tuháčková 10
Turnaj, který vyhrála Čína před Dánskem a Francií byl výborně zorganizován a k vidění byly
vynikající výkony zúčastněných družstev, jednotlivců, ale i fantastický zahajovací a závěrečný
ceremoniál. Velkou radost nám udělalo i skvělé vystupování našich hráček mimo hřiště. I po
stránce společenské dokázala děvčata perfektně reprezentovat naši školu a celou ČR. Přes velice
náročný program a dlouhé cestování byla pro všechny účast na turnaji, v exotickém prostředí
Číny, velkým zážitkem.
Gymnázium Strakonice

AQUAPARK

areál sportovního ostrova

Ubytování hotelového typu s restaurací v Blansku,
které je nazýváno též branou do Moravského krasu.
Menu od 59,- Kč, lůžko 310,- Kč www.sluzby-blansko.cz • tel. 516 428 921

PRO VÝLETY DO MORAVSKÉHO KRASU
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