AŠSK

Číslo 4-2011/2012

Republikové finále
poháru ZŠ+SŠ
v házené
se uskutečnilo
v Jindřichově Hradci
(více na str. 8-9)

RF Orion Florbal Cup
BRNO 22. - 24. 3. 2012
(více na str. 2-5, 16)

Kompletní florbalové
vybavení pro školy a organizace

www
Sady florbalových holí Salming Campus 32
10 holí + 10 míčků + šortky a triko zdarma

za 5480 Kč.
Kvalitní florbalové hokejky Campus 32 jsou nejoblibenějšími
školními hokejkami!
Florbalový specialista firma Necy s.r.o. provozující e-shop
www.eFlorbal.cz poskytuje kompletní nabídku florbalového
vybavení pro školní zařízení.
Nabízí zvýhodněné sady florbalových holí zahrnující - míčky,
vybavení pro brankáře i sportovní oblečení pro hráče
a trenéry.
Perfetktní servis, dodání a podpora jsou samozřejmostí.
K objednávce nad 3000 Kč tričko a šortky zdarma!

Trenérská tabule pro pedagogy

za 169 Kč
Kontakt: 777052299 nebo 736434659
www.eflorbal.cz | www.sportobchod.com | economy@eflorbal.cz
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Otázka pro

Z obsahu tohoto čísla

Zdeňka Jadvidžáka, sportovního ředitele
republikového finále Orion Florbal Cupu
Máte za sebou organizaci již třetího finále soutěže
Orion Florbal Cup. Jak je zpětně hodnotíte?
Naše škola má, myslím prokazatelné zkušenosti
s pořádáním podobných akcí. Uspořádali jsme
světové mistrovství ve florbale a stolním tenise
i několik republikových finále. Možná i proto jsme
byli letos osloveni, abychom se tohoto úkolu
zhostili. Souhlasili jsme, řekli jsme si, že to
zkusíme.
Musím konstatovat, že republikové finále je oproti akci světového formátu
o něčem jiném. Ať už se vezme v potaz délka akce, náročnost personálního
zajištění, či materiální a finanční zabezpečení. Každopádně cíl je vždy
stejný... Zajistit, aby účastníci soutěž opouštěli spokojení s co nejhezčími
vzpomínkami.
Halu VUT jsme vytipovali jako místo konání a myslím, že dobře. Je moderní,
vejdou se sem dvě hřiště vedle sebe, což divákům umožnilo sledovat dvě
utkání současně. Věřím, že i to třeba ocenili. Organizačně náročné bylo
navázat obě věkové kategorie bezprostředně po sobě. V průběhu
vyhlášování vítězů kategorie III. (mladší žáci), už přijížděli účastníci
kategorie IV. (starší žáci). Mezi vyhlášením výsledků a zahajovacím
ceremoniálem zbyl čas jen na technickou poradu. Bylo to hektické, ale
zvládnout se to dalo. Po celou dobu turnaje jsme vysílali přímý přenos na
internetu. Snažili jsme se o maximální zabezpečení průběhu akce, což se
nám snad podařilo. Zajistili jsme dopravu mezi halou a hotely. Všichni
účastníci obdrželi účastnická trička a ceny od generálního partnera,
společnosti Orion. Na celé akci se podíleli i další partneři: Jihomoravský kraj,
Statutární město Brno, VZP, a další partneři, kterým patří naše poděkování.

RF Orion Florbal Cup
STR. 4-5
• Ohlasy z finále
• Zrcadlo výsledků
STR. 16
• Fotoreportáž
McDonald´s Cup
STR. 6-7
• Slavíme 15. výročí
• Seminář krajských štábů
• Projekt - 11 dětí na EURO
• Patronem 15. ročníku Petr Čech
Republikové finále
poháru ZŠ+SŠ v házené
STR. 8-9
• Zrcadlo výsledků
• Fotoreportáž
Republikové finále
AŠSK ZŠ v plavání
STR. 10-11
• RF hostila Roudnice nad Labem
• Zrcadlo výsledků
Z činnosti sekretariátu
STR. 12
• Kvalifikační kurz
Instruktor školního fotbalu
• Soutěž k 20. výročí
založení AŠSK ČR
STR. 13
• Co je Kin-Ball
Inzerce
STR. 14-15
• Nabídka zájezdů
• Školení fitness
• Florbalové sety pro školy
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

Pořádáte zajímavou sportovní akci a chcete se jí pochlubit kolegům v republice?
Napište nám!
Zrcadlo školního sportu, internetový občasník vydávaný pro potřeby AŠSK ČR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváček,
Dvorská 90, Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváček. Redakční rada: Mgr. Josef Hostinský, Mgr. Zdeněk
Jadvidžák. Email: orblansko@seznam.cz. Tel: 776198192. Grafika: Vladislav Pokorný.
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RF Orion Florbal Cup
HALA VUT BRNO
22. - 24. 3. 2012
Jiří Herman, ředitel RF a pořádajícího Gymnázia Tř. Kpt. Jaroše
Máme za sebou organizaci páté akce světového nebo republikového
formátu v šesti posledních letech. Dá se tedy říci, že máme již zkušený
organizační tým. Zda je to poslední podobná akce? Asi ne. Rádi se
pustíme do další.
Roman Kuběna, garant florbalu AŠSK
Mluvíme spolu v polovině republiky, tedy po kategorii III. V kategorii chlapců byly čtyři
vyrovnané týmy, které se po zásluze dostaly do semifinále. Pak už to bylo trochu o
momentálním štěstí. U dívek byly výkonnostní rozdíly větší. Pořadatelé se akce zhostili se ctí.
Hala je pěkná, vše klape. Herní systém je ideální po stránce finanční, stihne se to za dva dny
místo tří. Co se týče světových her ISF, nevíme, jak to dopadne. O pořadatelství se ucházelo
Švédsko, ale je teď, jak se říká, ticho po pěšině. Nějaké informace jsou o zájmu Polska, ale
existuje reálná hrozba, že by se svět nepořádal. To by byla velká škola. My jsme to rozjeli,
Slováci pomohli. Osobně bych to viděl jako velkou ztrátu. Bude se ještě jednat, potřebuje to
asi potenciálního uchazeče popostrčit.
Daniel Novák, firma NECY, sponzor šampionátu
Vzhledem k tomu, že jsme firma zabývající se florbalovým vybavením, jsme velice rádi, že se
můžeme na pořadatelství této akce podílet. Myslím, že se velice vydařila po stránce
organizační i herní ze strany jejích účastníků. My nabízíme vynikající podmínky pro vybavení
oddílů i škol, zejména jim nabízíme mimořádně zajímavé sety pro jejich týmy i pro vyučovací
hodiny, ve kterých je florbal velice populární. Jsme připraveni na spolupráci (více na str. 2).

Benešovští dosáhli na titul mezi mladšími chlapci
V Brně jsme byli svědky největšího úspěchu benešovského florbalu.
Chlapci z tamní základní školy na Jiráskově ulici vybojovali ve finále
mladší kategorie zlaté medaile. „Paráda. Jeli jsme na republiku s tím,
že účast je naším úspěchem, to že jsme se stali mistry, s tím jsme
vůbec nepočítali. „Řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu a ono se
to tak nějak, jak se říká, vyvrbilo,“ usmívá se učitel Jindřich Slunéčko.
Spokojenost čiší i z kolegy Pravoslava Nováka. „Potěšilo nás to, pro
nás osobně je to vyvrcholení sedmi let práce. My florbal děláme jen ve
škole, ne v oddíle, s tím, jenom spolupracujeme. Pomáháme si
navzájem,“ říká.
Jindřich Slunéčko a Pravoslav Novák
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ZRCADLO VÝSLEDKŮ

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

DĚVČATA kat. III.

DĚVČATA kat. IV.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

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

Nové Město nad Metují, Komenského 15 HKR
Jih, Mariánské lázně, Komenského 459
KVA
Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
ZLN
Kaplice, Fantova 446
JIC
Pohořelice, Dlouhá 35
JIM
a MŠ Brno, Kotlářská 4
JIM

CHLAPCI kat. III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ZŠ Jihlava, E. Rošického 2
ZŠ Ostrava Poruba, J. Šoupala 1609
ZŠ Liberec, U Školy 6
ZŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 51
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Šitbořice, Nikolčická 531
Děčín II, Kameniká 1145
Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
T.G. Masaryka, Kutná Hora 387
a MŠ J.A. Komenského, Nové Strašecí
Brno, Holzova 1

JIM
UST
ZLN
STC
STC
JIM

CHLAPCI kat. IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PHA
VYS
MSL
LIB
STC
JIM
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ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2
ZŠ Hodonín, Očovská 1
Gymn. Čelákovice, J.A. Komenského 414
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19
ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ulice 250
Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14

MSL
JIM
STC
KVA
PLZ
JIM

2011 2012

15. ROČNÍK

McDonald´s Cup
oslaví patnácté výročí

Již popatnácté letos bojují malí fotbalisté v nejmasovější soutěži AŠSK o McDonald´s Cup. Akce nemá
obdobu nikde jinde v Evropě. Oslovili jsme některé její organizátory s otázkou, co pro ně znamená.
Ladislav Petera, Praha, předseda Ústředního řídícího štábu.
U soutěže jsem od jejího počátku, připravoval jsem první podklady pro
jednání s partnery projektu, inicioval vznik organizační struktury, hracích
systémů a metodických pokynů. Vzhledem k tomu, že jsem v té době působil
jako metodik AŠSK, nebylo nic jednoduššího, něž nastavit podmínky realizace
soutěže na podmínky a organizační strukturu AŠSK. Připravili jsme i pravidla
šitá na míru škole, oslovili lidi, kteří chtěli s námi spolupracovat v řídícím
štábu, vypracovali harmonogram, uspořádali seminář pro okresní garanty
a už to jelo… Díky těmto skutečnostem a neustálému zdokonalování systému
na základě komunikace a připomínek lidí ze škol jsme projekt dotáhli tam, kde
dnes je, tedy na výsluní evropského mládežnického školního fotbalu!
Svatava Ságnerová, Holešov:
U McDonald´s Cupu jsem od roku 2005, kdy jsem začala
organizovat okresní a krajská kola. Domnívám se, že je to
v současnosti nejlépe organizovaná soutěž. Děti se na ni
těší, vnímají šanci dostat se až na nejvyšší úroveň, na
finále, které je úžasným zážitkem, kde mohou naživo
vidět svoje idoly.
Miloslav Lundák, Příbram: U turnaje jsem od začátku. Pracoval jsem i čtyři roky v ústředním
štábu, pak krajském. V současnosti jsem okresním garantem. Soutěž u nás naskočila hned.
Sportovní akce zde měly velkou tradici. Tato byla nová, pro jinou kategorii dětí, a i proto se
okamžitě chytila. Teď Mekáč hraje vždy dvacet až pětadvacet škol. Máme tři okrsky Sedlčany,
Dobříš a Příbram. U mladších se finále pořádá na Dobříši, béčko u nás v Příbrami. Konkrétně naše
škola, kde máme fotbalisty, byla již několikrát na Svátku fotbalu. V Plzni jsme byli druzí, máme i
čtvrtá či pátá místa. Letos se do Teplic zase chystáme. Pokud tedy postoupíme, v což věřím.
František Altmann, Liberec: U McDonald´s Cupu jsem takřka od začátku. Nejdříve jako
divák, pak jsem spoluorganizoval okresní, krajská kola, byl i na několika republikách. Věřím, že
se najdou noví mladí nadšenci, kteří to potáhnou dál. Škol stále přibývá, v současnosti myslím, že
v Liberci není žádná, která by nehrála. Organizuji už několik let školení trenérů a instruktorů
školního fotbalu. Těší mne, že se ho účastní i ženy kantorky. Je s nimi velmi dobrá práce. Loni
vyprodukovalo školení pětadvacet absolventů, doufám, že jich letos bude minimálně stejně.

SEMINÁŘ KRAJSKÝCH ŠTÁBŮ * PRAHA 22. 3. 2012

V pražském Kongresovém centru U Hájků se uskutečnilo poslední setkání organizátorů 15. ročníku McDonald´s Cupu před
vypuknutím okresních a krajských finále. Mezi hosty nechyběli mimo jiné protagonisté filmového bestselleru Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka Jakub Kohák a Luděk Sobota, či reprezentační trenér Michal Bílek.
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15. ROČNÍK

McDonald´s Cup
oslaví patnácté výročí

McDonald's pošle 11 dětí z České republiky na UEFA EURO 2012
McDonald's Česká republika se zapojuje do unikátního mezinárodního projektu Doprovod hráčů/Player Escort
společnosti McDonald's, oficiálního partnera UEFA EURO 2012, jehož prostřednictvím pojede 11 českých dětí
na tento evropský fotbalový svátek. Děti ve věku 6 - 10 let doprovodí 8. června ve Wroclavi český tým na zápas proti
Rusku. Patronem celého projektu je hráč České fotbalové reprezentace a třetí nejlepší gólman 21. století Petr Čech.
Děti a jejich rodiče čeká v Polsku bohatý třídenní program. Vedle návštěvy zápasu na UEFA EURO 2012 si užijí kulturní
program plný her a soutěží a setkají se s ostatními “Players Escort“ z dalších zemí celé Evropy.
Jediné, co malí fotbaloví fanoušci musí pro splnění svého snu udělat, je vyplnit přihlášku, kterou najdou v každé
restauraci McDonald´s a vhodit ji do soutěžního stojanu nebo boxu. Ten poznají tak, že je na něm zobrazen Petr Čech.
Soutěž probíhá od 1. 3. do 22. 4. Poté bude ze všech soutěžících 3. 5. vylosováno 100 semifinalistů, kteří se druhý
květnový víkend utkají ve fotbalových dovednostech v Praze na Spartě. Na průběh soutěže bude dohlížet odborná
porota složená ze zástupců firmy McDonald´s, Ústředního štábu McDonald´s Cup, Fotbalové asociace České
republiky a prvoligových fotbalových klubů.
Soutěžní podmínky projektu Oficiální doprovod hráčů UEFA EURO 2012 najdou děti i rodiče na www.mcdonalds.cz
a také na přihláškách v každé restauraci McDonald's.

Patron ročníku Petr Čech
Narozen: 20. května 1982 v Plzni
Kluby: Chelsea FC (od 2004)
Viktoria Plzeň (1989-1999), Chmel Blšany (1999-2001),
Sparta Praha (2001-2002), Stade Rennes (2002-2004)
Zápasy:
Gambrinus liga (ČR): 54/0
Ligue 1 (FRA): 70/0
Premier League (Anglie): 222/0
Reprezentace (ČR A) 83/0
(1. zápas v 19 letech proti Maďarsku)
Úspěchy:
3. místo ME 2004
1. místo U-21 ME 2002
Mistr ČR 2001 (Sparta Praha)
Vítěz Českého poháru 2002 (Sparta Praha)
Mistr Anglie 2005, 2006, 2010 (Chelsea FC)
Vítěz Anglického poháru 2005, 2007 (Chelsea FC)
Vítěz Ligového poháru 2005, 2007 (Chelsea FC)
Finále Ligy mistrů 2008 (Chelsea FC)
Individuální ocenění:
Fotbalista roku ČR 2005, 2008, 2009 a 2010
Zlatý míč ČR 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 a 2011
All Stars tým ME 2004
Nejlepší brankář Ligy mistrů 2005, 2007 a 2008
Vítěz IFFHS o nejlepšího brankáře světa 2005
O brankářích se traduje, že jsou na vrcholu až ve zralém fotbalovém věku, jenže Petr Čech jde proti všem tradicím.
Do národního týmu nakouknul už v 19 letech, ve stejné době se stal mistrem Evropy do 21 let. Na tomto turnaji mu byli
oporou o tři roky starší spoluhráči. O svých kvalitách přesvědčil i na klubové scéně. Se Spartou zažil úspěšné tažení
Ligou mistrů, pak přesvědčil během angažmá v Rennes a jeho výkony se staly brzy ozdobou londýnské Chelsea, kde
působí už sedm let.
Plzeňský rodák je brankářem s mnoha přednostmi, především mimořádnou reakcí a rozpětím na brankové čáře, vzor
cílevědomosti, díky které se mu předvídá fotbalová dlouhověkost. Příkladná je jeho komplexnost ve všech činnostech,
přehled a schopnost organizace defenzivy, stejně jako potřeba neustále se zlepšovat.
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AŠSK

Republikové finále
poháru ZŠ+SŠ v házené

JINDŘICHŮV HRADEC
1. - 2. 2. 2012

Z pověření VV AŠSK ČR uspořádal Školní sportovní klub při Gymnáziu V. Nováka Jindřichův Hradec
republikové finále poháru pro kategorii VI.A., chlapců a dívek ZŠ+SŠ v házené. Celé organizace se ujal
Otakar Kinšt, který je i sekretářem KR AŠSK Jihočeského kraje.
Soutěže se zúčastnila čtyři družstva děvčat a pět družstev chlapců. Soutěž neobsadila pořadatelská
škola (děvčata se na poslední chvíli omluvila pro nemoc) a děvčata z Hradce Králové.
Chlapci i dívky sehráli svá utkání v krásné městské sportovní hale. Hrálo se systémem každý s každým.
Nejlepší střelkyní byla vyhlášena Jarmila Trumpešová z Olomouce, která dala 32 branek. Nejlepším
střelcem byl Jakub Kupka z Jičína, autor 49 gólů.
Všichni účastníci republikového finále odjížděli z Jindřichova Hradce 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 panu Otakarovi Kinštovi za přípravu a organizaci.
Vlastimil Hejcman
garant házené AŠSK ČR

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
1.
2.
3.
4.

Dívky:
Gymnázium PÍSEK
Slovanské Gymnázium OLOMOUC
ZŠ Hutník VESELÍ NAD MORAVOU
Gymnázium Postupická PRAHA

1.
2.
3.
4.
5.
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Chlapci:
Masarykovo gymnázium PŘÍBOR
Lepařovo gymnázium JIČÍN
Gymnázium Mikulášské n. PLZEŇ
Gymnázium, SOŠ a VOŠ LEDEČ N.SÁZ.
ZŠ Jižní IV. PRAHA

AŠSK

FOTOREPORTÁŽ
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Z RF POHÁRU ZŠ+SŠ V HÁZENÉ

AŠSK

RF AŠSK ČR základních škol v plavání
Roudnice nad Labem
21. 1. 2012

Třetí lednovou sobotu proběhlo v Roudnici nad Labem první letošní republikové finále, a to v plavání základních škol, které
pořádal ŠSK Gymnázia Roudnice nad Labem, Český Atletic Club Roudnice nad Labem a OR AŠSK Litoměřice.
RF se zúčastnilo 11 chlapeckých a dívčích družstev z Čech a Moravy, vítězů krajských kol v plavání. Závody proběhly
v pětadvacetimetrovém bazénu ve čtyřech individuálních disciplínách a dvou štafetových závodech. Časy měly být měřeny
elektrickou časomírou Omega, ale protože se ani po velkém úsilí pořadatelů nepodařilo odstranit technické problémy, měřilo se
nakonec ručně. Velkým problémem pro závodníky byl také start. Vrchní rozhodčí pan Kracík byl velmi nekompromisní a řadu
závodníků diskvalifikoval za sebemenší pohyb na startovních blocích. Práci měla i soutěžní komise, která musela řešit protesty
vedoucích výprav. K paradoxní situaci došlo po diskvalifikaci zlínského závodníka z dosud vedoucího družstva. Vedoucí zlínské
výpravy pan Macek podal protest a soutěžní komise rozhodla poměry hlasů 3:2 v neoprávněnost diskvalifikace, přičemž
rozhodující hlas pro navrácení zlínských plavců do bojů o republikový pohár dal největší konkurent - Libor Kohut z Ostravy.
Za tento postoj mu byla v závěru celého klání udělena garantem plaveckých soutěží Karlem Chotovinským cena FAIR PLAY.
Celé RF proběhlo nakonec ve velmi korektním a soutěživém duchu až do samotného závěru. Zatímco v kategorii dívek nebylo
o vítězkách pochyb (ZŠ E. Zátopka Zlín), v kategorii chlapců rozhodla o vítězích jediná desetina vteřiny v závěrečné polohové
štafetě. Zvítězila ZŠ Dětská Ostrava před ZŠ E. Zátopka Zlín.
Přátelskou a zdravě soutěživou atmosféru stvrdili svým vystoupením i někteří vedoucí výprav, tj. učitelé a učitelky základních
škol, metodik AŠSK ČR či členové soutěžní komise, kteří neváhali své svěřence přesvědčit ve vložené štafetě o svých plaveckých
kvalitách, za což byli oceněni v bouřlivé atmosféře potleskem.
Průběh RF zaznamenávala regionální televize, úvodního i závěrečného ceremoniálu se zúčastnili představitelé města Roudnice
nad Labem (starosta a vedoucí odboru školství , mládeže a tělovýchovy), akci přišel podpořit i český reprezentant v judu Jaroslav
Stalmacher a předsedkyně OR Litoměřice Blanka Ježková. Předání medailí, pohárů i diplomů z jejich rukou bylo pro všechny
nevšedním zážitkem.
V samotném závěru RF poděkoval metodik AŠSK Josef Hostinský hlavnímu organizátorovi celé akce Petru Lukáškovi za skvělé
uspořádání akce a úžasnou propagaci města Roudnice nad Labem. RF AŠSK ČR v plavání ZŠ zahájilo v novém roce 2012 šňůru
těchto celostátních školních soutěží a nastavilo svou úrovní laťku velmi vysoko. Všem, kteří se na této významné soutěži podíleli,
patří velký dík.
Karel Chotovinský
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RF AŠSK ČR základních škol v plavání
Roudnice nad Labem
21. 1. 2012

ZRCADLO VÝSLEDKŮ
Kategorie IV. dívky
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kraj
ZLN
VYS
MSL
JIC
JIM
PLZ
UST
PAR
PHA
LIB
KVA

Škola
VZ štafeta motýlek znak
prsa volny zp. PZ štafeta
ZŠ EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
2
2
7
1
1
2
ZŠ E.ROŠICKÉHO JIHLAVA
4
10,5
5
7
3
4
ZŠ KOMENSKÉHO NOVÝ JIČÍN
6
8
6
14
10
8
ZŠ KUBATOVA ČESKÉ BUDĚJOVICE
10
6,5
18
19
2
6
ZŠ ARMÉNSKÁ BRNO
8
20,5
16
4
5
10
GYMNÁZIUM MIKULÁŠSKÉ NÁM. PLZEŇ 14
11
12
25
13
12
ZŠ J.A.KOMENSKÉHO LOUNY
12
11,5
23
9
18
18
ZŠ SVATOPLUKA ČECHA CHOCEŇ
20
5
15
20
23
14
ZŠ WEBEROVA PRAHA 5, KOŠÍŘE
18
3
26
12
24
16
ZŠ HARRACHA JILEMNICE
16
13
8
25
21
20
PRVNÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM KARLOVY VARY (neúplné družstvo) - mimo soutěž

body
15
33,5
52
61,5
63,5
87
91,5
97
99
103

Kategorie IV. - chlapci
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kraj
MSL
ZLN
VYS
LIB
JIC
PHA
JIM
HRK
UST
PAR
KVA

Škola
VZ štafeta motýlek
ZŠ DĚTSKÁ OSTRAVA
4
1
ZŠ EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
2
9,5
ZŠ E.ROŠICKÉHO JIHLAVA
6
7
GYMNÁZIUM ČESKÁ LÍPA
12
21,5
ZŠ KUBATOVA ČESKÉ BUDĚJOVICE
8
22,5
GYMNÁZIUM NAD KAVALÍRKOU PRAHA
16
5,5
ZŠ ARMÉNSKÁ BRNO
10
11,5
ZŠ R.FRIMLA TRUTNOV
14
2
ZŠ STŘÍBRNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM
22
3
ZŠ BRATRANCŮ VEVERKŮ PARDUBICE
18
10
PRVNÍ ČESKÉ GYMNÁZIUM KARLOVY VARY 20
11,5

11

znak
2
3
8
1
6
4
9
5
19
10
11

prsa volny zp. PZ štafeta
2
16
2
3
9
4
9
25
8
17,5
16
6
10,5
19
16
28
18
14
16
21,5
18
18
37
12
5,5
32,5
10
32
26
20
10,5
55
22

body
27
30,5
63
74
82
85,5
86
88
92
116
130

AŠSK

Z činnosti sekretariátu
KVALIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO FOTBALU
Kurz je určen všem zájemcům z řad pořadatelů McDonald´s Cupu, ale i ostatních, kteří chtějí získat licenci Instruktor
školního fotbalu. Pod vedením zkušených instruktorů povýšíte své dovednosti a vědomosti v oblasti přípravy mladých
fotbalistů od základů až po sportovní pojetí.
Úspěšní absolventi obdrží licenci "Instruktor školního fotbalu“
a současně trenérskou licenci C ČMFS, potřebnou pro vedení mládežnických družstev na školách
a ve sportovních oddílech. Pro absolvování kurzu budete potřebovat sportovní oblečení, psací potřeby a dobrou
náladu.
Akreditace:
č.j. 28 173/2011-25-558
Místa konání:
Nové Město pod Smrkem, Auto camp Junior
V ceně:
Ubytování přímo ve středisku, strava rovněž + kursovné, literatura, v ceně není zahrnuta
doprava do místa konání kurzu
Poznámka:
Kurz probíhá v termínu Ne - St je nutné absolvovat jej v plném rozsahu
Termín:
22. - 25.4.2012 , neděli počítáme na příjezd do střediska,
výuka se zahajuje od pondělí od 8.30 hodin
Cena:
Kursovné ve výši 3 900,- Kč hradí pořadatel v rámci projektu McDonald´s Cup 2011/2012
dvěma uchazečům z každého kraje, tj. celkem 28 míst.
Přihlášky:
Písemně 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.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! VOLEJTE IHNED!!!

Soutěž k 20. výročí založení AŠSK ČR
NEJAKTIVNĚJŠÍ KRAJSKÁ RADA AŠSK ČR V OBDOBÍ LET 2009 - 2012
Vyhlašovatel: Výkonný výbor AŠSK ČR
Účastníci: Krajské rady AŠSK ČR
Ukončení sběru dat pro hodnocení soutěže: květen 2012
Vyhlášení výsledků soutěže: začátkem června 2012
Cena: Účast na zahraničním zájezdu pro první 3 vítězné krajské rady AŠSK ČR
AŠSK ČR spolu s cestovní kanceláří B&K Tour s. r. o. uspořádá zájezd do Kalábrie v jižní Itálii.
Ubytování v mobilhomech v areálu Village DUE ELLE, k dispozici hřiště na fotbal, tenisové hřiště, beach volejbal,
stolní tenis, bazén 30 x 15m, autobusová doprava, polopenze.
Termín zájezdu: 31. srpna - 9. září 2012
Místo a jeho atmosféru přibližují videa na YOU TUBE: Itálie Kalábrie Corigliano Calabro Prázdninový areál Due Elle
Cesko se hybe v Kalabrii, 2011 (např: http://www.youtube.com/watch?v=znPxirlReBU)
Kritéria hodnocení:
1. Počet pracujících školních sportovních klubů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011, k 15. 4. 2012
2. Počet pracujících Center sportu od r. 2009 - 31. 12. 2011 (odevzdané aktualizace údajů)
3. Počet družstev zapojených do soutěží v příslušném kraji ve školním roce 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
4. Počet uspořádaných kvalifikací na RF v ročnících 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
5. Počet pořádaných republikových finále, pohárů RF v ročních 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
6. Počet uspořádaných Her III. tisíciletí od r. 2009/2010 - 2011/2012
7. Plnění základních povinností (např. účast na povinných/nepovinných školeních a seminářích - semináře pro
předsedy OR/KR, školení hospodářů, ustavení krajských revizorů, počet účastníků DVPP z kraje, Škola hrou,
TěloPraha)
K vyhodnocení kritérií se sejde komise, která vyhlásí vítěze začátkem června 2012.
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Kin-ball se představuje
Když jsem poprvé uviděl fotografii, na které děti běží za velikým míčem, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Titulek nad
fotografií oznamoval, že se jedná o novou kolektivní sportovní hru. Další marketingový trik, myslel jsem si, jaká dnes může
vzniknout koncepčně nová sportovní kolektivní hra? Všechny základní hry již byly vymyšleny. Velice brzy jsem však zjistil, že jsem
pouze opakoval verzi známé žádosti ředitele patentního úřadu ve Washingtonu z roku 1832, který prohlásil: Navrhuji zrušení
patentního úřadu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového nelze objevit.
Potom jsem jel do Francie a viděl tam hru, která se jmenuje kin-ball. To bylo v říjnu 2010. Za dva měsíce jsme pak s pár přáteli
založili Český svaz kin-ballu a v březnu 2011 jsme odstartovali program pilotních škol. Do konce roku 2011 se do programu
přihlásilo více než 160 základních a středních škol z celé České republiky.

Na první pohled je kin-ball nápadný použitým náčiním, kterým je míč o průměru 1,22 metru a pak také tím, že proti sobě hrají tři
týmy. Obě skutečnosti mají zásadní význam pro filosofii celé hry. Tři týmy na ploše zajišťují to, že spolu mohou hrát hráči různé
technické a herní úrovně, přitom hra zůstává stále stejně napínavá. Strategie kin-ballu vyžaduje, aby první tým útočil na druhý
tým v pořadí, zatímco třetí a druhý tým útočí na právě vedoucí tým. Vždy vyhraje nejlepší tým, ale ten poslední nikdy není
poražen tak, že by ho to mohlo ponížit nebo odradit od další hry. To právě zajišťuje společná hra třech týmů spolu s pravidlem,
které zakazuje útočit na tým, který za vámi zaostává o dva a více bodů.
Použití velkého míče pak přináší další výhody. Je to jediné nezbytné vybavení, které ke hře potřebujete. Nováčci mohou začít
hrát téměř okamžitě, nepotřebují dlouhou dobu na nácvik základních technik. Není nutné shánět koše, branky, hokejky,
mantinely nebo sloupky se sítěmi. Hrát se dá v podstatě všude kde je volný prostor, uvnitř nebo venku.
Kin-ball je jediný kolektivní sport, který splnil zadání kanadské vlády v následujících bodech:
1) Nedává výhodu na základě fyzické stavby těla. Mohou tak spolu hrát postavou malí i velcí hráči, dívky s chlapci, pohybově
nadaní s méně pohyblivými, a méně pohybliví mohou třeba sedět na vozíku.
2) Hra obsahuje nezbytnou sadu prvků atletiky a gymnastiky, kleky, dřepy, základní pohyby a polohy paží, rychlé starty, přeběhy,
skluzy. Hra je náročná na pohyb. Podle výzkumu Alabamské univerzity nutí k pohybu nejvíce ze všech kolektivních sportů.
3) Kin-ball má nesmírně rozvinutý vzdělávací systém. Instruktážní materiály, pravidla, metodiky, metodické hry. To vše
je poskytováno zdarma. A nejde jenom o čistě technické prvky hry. Kin-ball je založen na spolupráci, princip fair-play je součástí
pravidel. Hráči jsou od počátku, od 6 let zároveň vychováváni a vedeni k tomu, že sebeovládání a slušné chování je principem hry
pro hráče stejně jako pro všechny ostatní účastníky turnajů jako jsou diváci nebo trenéři. Byl jsem přítomen na Mistrovství
Evropy a Mistrovství Světa v kin-ballu a mohu potvrdit, že tento základní princip skutečně funguje.
Také je možné porovnat kin-ball z hlediska nákladů, což většinou bývá první srovnání při setkání s tímto sportem. Ke hře
nezbytně potřebujete míč, jehož prodejní cena je dnes 8 300 Kč. To je skutečně vysoká cena za jakýkoliv míč a tak pokud někdo
jmenuje hlavní nevýhodu této hry, dělá to právě na základě vysoké vstupní investice. Pokud přidáte ještě pumpu na nafukování
míče, dostanete se na 10 000 Kč. Ale je vstupní investice opravdu vysoká? Z hlediska technického vybavení je kin-ball
jednoduchá hra, která se dá hrát na každé rovné ploše. Nedochází k žádnému „stěhování“, prostě vezmete vyfouknutý míč,
který váží a zabere asi tolik místa jako chlapecká letní bunda bez podšívky, pumpu (elektrickou nebo ruční na lehátka) a můžete
vyrazit. Podívejte se do metodických Newsletterů, které vycházejí na pokračování a jsou ke stažení ve formátu pdf na stránkách
Českého svazu kin-ballu. Neobsahují jen nácvik technických prvků a strategií kin-ballu, v každém čísle najdete hry jak
strategické, tak skutečné hry pro děti od 6 let, které již svými názvy rozněcují dětskou fantazii a jejichž účinek je vždy zaručený.
Kin-ball je projekt, který začal iniciativou kanadské vlády a postupně se rozvíjí do samostatného kulturně-sportovního odvětví.
V jednom zápase na ploše 12 hráčů (dalších 12 je na střídačce a pravidelně střídá hráče na ploše). Například když spočítáte
náklady na 12 hráčů florbalu, 12 hokejek po 800 Kč, dvě branky každá za 800 Kč, vyjde vám cena 11 200 Kč. A to je skutečně
základní vybavení, se kterým nebudou chtít hrát hráči vyšší úrovně. Nemusíme už počítat míčky, výstroj brankáře nebo snad
i mantinely, což je zásadní investice.
Kin-ball má ještě jednu výhodu: náklady nerostou spolu s tím jak se zlepšujete. Existuje jediný soutěžní míč, když začnete hrát
s šestiletými dětmi, budou již hrát se stejným míčem s jakým se hraje mistrovství světa.
U nás ještě na mistrovské úrovni nejsme. Nicméně, díky rychlému rozvoji kin-ballu v ČR jsme také mohli, ještě v roce 2011,
zahájit Pohár základních a středních škol v Kin-ballu. Generální sekretář AŠSK Ladislav Petera nám vyšel vstříc a kin-ballová
soutěž byla zařazena do veřejně prospěšných programů pro rok 2011/12. Na podzim proběhla oblastní kola a 25. a 26. dubna
proběhne v Hradci Králové, v hale ZŠ Kukleny, finále prvního poháru základních a středních škol v kin-ballu.
Martin Paur, předseda ČSK
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Nabídka zájezdů
V rámci spolupráce AŠSK ČR a cestovní kanceláře BK Tour s.r.o.
mají členové AŠSK ČR nárok na mimořádnou slevu 10 % při výběru zájezdů
či pobytů pořádaných cestovní kanceláří B&K Tour. Na pobyty v chatách
a chalupách v ČR a na Slovensku je výše poskytnuté slevy omezena maximální
částkou 900 Kč na pobyt. Tato sleva je kombinovatelná se všemi slevami
uvedenými v katalogu BK Tour. Slevu nelze uplatnit prostřednictvím provizního
prodejce. Nárok na slevu je nutno doložit (doklad se přikládá k přihlášce).
B&K Tour je cestovní kancelář se sídlem v Hradci Králové a více než dvacetiletou tradicí na českém trhu.
Na www.bktour.cz naleznete pobyty v chatách a chalupách v České republice a na Slovensku i pestrou nabídku
apartmánů a hotelů po celém Chorvatsku a v Itálii.Nejen pro skupiny, sportovní i zájmové organizace nabízí pobyty
ve slunné italské Kalábrii - Village Due Elle či hotel ALEM** v letovisku Baško Polje na Makarské riviéře. Ubytování
je 50 m od nádherných pláží s cenou od 1250 Kč za osobu a týden včetně polopenze a autobusové dopravy.

Informace o zájezdech naleznete na stránkách AŠSK ČR www.assk.cz odkaz na cestovní kancelář BK Tour.

Projekt - PODPORA UPLATNĚNÍ OSOB VE FITNESS PROFESÍCH
Využijte možnost vyškolení ZDARMA v oblasti fitness !
FISAF.cz byl udělen grant z Evropského sociálního fondu v oblasti podpory posílení aktivních politik
zaměstnanosti z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro osoby pečující o děti do 15 let věku
nabízíme možnost rekvalifikace pro obor - aerobik instruktor, bodystyling instruktor
a instruktor dětského aerobiku.
PŘIHLÁŠKY NA MOŽNOST VYŠKOLENÍ ZDARMA STÁLE OTEVŘENY
INFORMACE NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 777668213 Jana Hubačová
603274350 Katka Bímanová.
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FOTOREPORTÁŽ - RF Orion florbal Cup
BRNO 22.-24. 3. 2012

