AŠSK

Èíslo 7-2011/2012

Preventan Cup vyvrcholil
opìt turnajem v Pecce

Kompletní florbalové
vybavení pro školy a organizace

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

za 5480 Kè.
Kvalitní florbalové hokejky Campus 32 jsou nejoblibenìjšími
školními hokejkami!
Florbalový specialista firma Necy s.r.o. provozující e-shop
www.eFlorbal.cz poskytuje kompletní nabídku florbalového
vybavení pro školní zaøízení.
Nabízí zvýhodnìné sady florbalových holí zahrnující - míèky,
vybavení pro brankáøe i sportovní obleèení pro hráèe
a trenéry.
Perfetktní servis, dodání a podpora jsou samozøejmostí.
K objednávce nad 3000 Kè trièko a šortky zdarma!

Trenérská tabule pro pedagogy

za 169 Kè
Kontakt: 777052299 nebo 736434659
www.eflorbal.cz | www.sportobchod.com | economy@eflorbal.cz
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ZAÈÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK...
Vážení ètenáøi a spolupracovníci,
vždy nás velmi potìší, když po rozeslání
Direct-Mailu s avízem, že èasopis právì
vychází, stoupá poèet návštìvníkù webu
(www.assk.cz), kteøí si aktuální èíslo
stahují do poèítaèe.
Pøipomínáme jen, že na webu AŠSK
najdete rovnìž i všechny potøebné
informace pro vaši èinnost, které jsou
prùbìžnì aktualizovány, vèetnì odkazù
na dùležité dokumenty ke stažení.
Byli bychom rádi, kdyby se Zrcadlo
školního sportu stalo i naším aktuálním komunikaèním médiem,
zejména v blížícím se roce 2013, kdy oslavíme dvacáté výroèí
založení naší organizace. Zrcadlo se stává mediálním partnerem
propagace naší èinnosti a mediálním partnerem soutìží s našimi
významnými partnery.
I v posledním èísle školního roku, v nìmž pøedstavujeme úspìšné
akce z jeho závìru, si jistì poètete. Informace pro školní rok
následující a rekapitulaci uplynulého, pøipravujeme do prvního
vydání 2012/2013, stejnì jako zprávy z dìní na školách, v
jednotlivých krajích ÈR a od našich partnerù a spoluorganizátorù
dobrovolné èinnosti ve prospìch dìtí a volného èasu na školách.
Dovolte mi tedy, abych touto cestou popøál redakèní radì hodnì
síly a elánu pøi vyhledávání a zpracování témat a všem ètenáøùm
pak hodnì chuti a nápadù do další práce, vèetnì snahy sdìlit nám
formou pøíspìvkù do Zrcadla školního sportu i postøehy a
informace z praxe.
S pozdravem
Ladislav Petera
generální sekretáø AŠSK ÈR

Z obsahu tohoto èísla
Na návštìvì ve škole
STR. 4-5
• ZŠ Jiráskova Benešov
Preventan Cup
STR. 6
• Zhodnocení akce
STR. 7
• Zrcadlo výsledkù
STR. 8
• Ohlasy úèastníkù
STR. 9
• Z redakèní pošty
Pohár Josefa Masopusta
STR. 10
• RF v Praze na Julisce
RF volejbal SŠ
STR. 11
• Zhodnocení akce
• Zrcadlo výsledkù
RF šplh SŠ
STR. 12
• Zhodnocení akce
• Zrcadlo výsledkù
RF silový ètyøboj SŠ
STR. 13
• Zhodnocení akce
• Zrcadlo výsledkù
Akce AŠSK ÈR 2012/2013
STR. 14-15
• Kalendáø
• Reklama
Z prùbìhu RF
• Fotoreportáž
Nabízíme možnost placené
inzerce firmám, které se chtìjí
prezentovat na stránkách našeho
èasopisu ve všech ZŠ a SŠ v
republice (nabídky sportovního
vybavení, školních pomùcek, míst
pro školní výlety atd...)
KONTAKT:
orblansko@seznam.cz
TELEFON: 776 198 192
Poøádáte zajímavou sportovní
akci a chcete se jí pochlubit
kolegùm v republice? Napište
nám!

Zrcadlo školního sportu, internetový obèasník vydávaný pro potøeby AŠSK ÈR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváèek, Dvorská 90,
Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváèek. Redakèní rada: Mgr. Josef Hostinský, Mgr. Zdenìk Jadvidžák. Grafika: Vladislav
Pokorný. Email:orblansko@seznam.cz. Tel: 776198192.
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Na návštìvì ve škole

Základní škola Benešov,
Jiráskova 888

V rámci naší pravidelné rubriky jsme tentokrát zavítali do Benešova na jednu ze
základních škol. Duší sportovního dìní je zde muž s usmìvavým jménem – Jindøich Sluneèko.
Mùžeš se nám pøedstavit?
Jsem absolventem JU PF v Èeských Budìjovicích. Od roku 1992 pracuji na ZŠ Benešov,
Jiráskova 888, dále již budu øíkat po našem - Jiráskovka. V letech 2002 – 2004 jsem
pùsobil v grafickém studiu Magicseven a poté na ZŠ Poøíèí nad Sázavou. V roce 2005
jsem se vrátil do Benešova na Jiráskovku, kde pùsobím dodnes. Pracuji jako uèitel 1.
stupnì, jsem pøedsedou ŠSK na škole a v AŠSK pùsobím od jejího vzniku. Se svým
kolegou Pravoslavem Novákem koordinujeme sportovní soutìže základních škol v
rámci OR AŠSK Gymnázium Benešov.

Popovídej nám o vaší škole…
Naše škola je jednou ze tøí základních škol v Benešovì.
Svou kapacitou, která je v souèasné dobì v prùmìru
okolo 645 žákù, se øadí mezi nejvìtší v našem mìstì.
Vedení školy je zastoupeno øeditelkou Milenou
Práškovou, Petrem Šedivým, statutárním zástupcem
øeditelky a zástupcem pro 1. stupeò a Jitkou Moosovou,
zástupkyní pro 2. stupeò.
Škola má k dispozici školní budovu, která byla ve
školním roce 2011 – 2012 kompletnì opravena a
zmodernizována, dále budovu školní družiny a v
neposlední øadì sportovní víceúèelovou halu a
venkovní høištì s umìlým povrchem druhé generace a
atletickou dráhou.
Vedení školy podporuje nejen aktivity žákù v
zájmových útvarech, ale i veškeré sportovní aktivity.
Nejsou problémy s uvolòováním žákù na sportovní
akce, která škola poøádá v rámci OR AŠSK. Nejedná se
pouze o kola okrsková èi okresní, ale i o poøádání
krajských finále Støedoèeského kraje ve spolupráci s
OR AŠSK Gymnázia Benešov.
Veškerou tuto èinnost mapují webové stránky školy
www.zsjiraskova.cz .
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Na návštìvì ve škole

Základní škola Benešov,
Jiráskova 888

Co váš ŠSK ?
V rámci ŠSK poøádáme pro žáky 1. – 9. roèníku ranní
sportovní kroužky pro žáky 1. – 9. roèníku – softbal,
florbal, gymnastika, parkour, roztleskávaèky, vybíjená.
Sportovní hala je v provozu každý den, a to od 6 do 23
hodin. Ranní hodiny jsou využívány právì pro zájmové
kroužky žákù školy. Je až neuvìøitelné, jak se každým
rokem rozrùstá poèet žákù, kteøí rádi sportují a nikterak
jim nevadí ranní vstávání. V 8 hodin usedají do svých lavic.
Školní zvonek pak odstartuje bìžné vyuèování.
V rámci mìsta Benešova poøádáme závody na inline
bruslích, gymnastice, atletice, turnaje v malé kopané,
velké kopané, florbalu. V rámci okresu Benešov a

Jakými se mùžete pochlubit úspìchy?
V roce 1998 se naše škola pøedstavila na republikovém finále v
basketbalu v Písku, kde obsadila 5. místo. Rok 2007 pøinesl 3.
místo v malé kopané, kterou jsme v rámci republiky i poøádali.
Úspìchù dosahují i naši žáci ve vybíjené. Za poslední 4 roky
jsme se zúèastnili 3 x celostátního finále s umístìním 8., 9. a 12.
Velký úspìch a radost pøineslo v letošním roce republikové
finále ve florbalu v kategorii 6. – 7. tøíd, které se konalo v Brnì.
Žáci naší školy získali titul mistra republiky. V èeskoslovenském
finále se však museli sklonit pøed kluky z Popradu, kteøí po
samostatných nájezdech zvítìzili o 1 gól, tj. 3:4.
V rámci ÈR jsme nevynechali ani atletické závody v Kinderiádì,
kde jsme získali celkové 20. místo.
Tradiènì se váže k naší škole celostátní turnaj v minikopané
McDonald´s Cup, na kterém se prezentujeme nejen
organizaèním zabezpeèením oblastních, okresních a krajských
finále, ale i úèastí žákù v obou kategoriích. Pøestože jsme vždy v
popøedí, postup na Svátek fotbalu nám prozatím uniká.
Co ještì mùžeš øíct ke sportu na vaší škole?
Kromì této soutìžní èinnosti se snažíme pro naše žáky pøipravovat sportovní kurzy – lyžaøský pro 7. roèník,
turistický pro 8. roèník. V rámci projektù poøádáme plavecký kurz a to v 1. – 5. roèníku. Specialitou naší školy
jsou projekty bruslaøských kurzù, které probíhají ve všech roènících. Vedou je uèitelé školy pod vedením mým
a hokejového trenéra Pravoše Nováka.
Bohumil Hlaváèek

5

AŠSK

Preventan Cup 2012

Pecka 4. - 6. èervna 2012

Republikové finále ve vybíjené základních škol
To byla pecka na kempu v malebném podkrkonošském mìstyse Pecka.
Nejenom sportovní klání dìvèat a chlapcù z 3. a 4. tøíd, ale výlet, na který
nezapomenou. Podaøí se tìmto sportovcùm postoupit nìkdy pøíštì na
celorepublikové finále, po úspìšnì odehraných zápasech v okrskových,
okresních a krajských kolech? Ve vybíjené na Pecku už ne. Budou o rok starší a
ètvráci se už do Pecky jako hráèi vybíjené nedostanou. Ale možná pøijedou s
tøídou nebo se svými rodièi na výlet, dovolenou. Prostøedí kempu je bude lákat,
protože mají vzpomínky na kamarády, s kterými se utkali v zápasech,
vzpomenou, že nìkteøí z nich obdrželi cenu Fair play za své èestné chování,
kterou pøedávala øeditelka ZŠ Pecka Vìra Pavlová a olympijská vítìzka
Kvìtoslava Pecková-Jeriová. Vzpomenou, že èeská hymna, kterou bylo
republikové finále zahajováno, patøila jim. Vzpomenou na rozhodèí, na to, že se
musí poslouchat a respektovat jejich rozhodnutí, na své uèitele, trenéry, kteøí se
jim vìnovali a dovedli je až do nejvyšší soutìže. Mají nezapomenutelné
vzpomínky, aniž si to momentálnì uvìdomují, ale až budou starší, tak se jim
zážitky z Pecky urèitì vybaví. Doufáme, že vìtšina z nich získává vztah ke sportu
a že u sportu zùstanou.
Proto se Asociace snaží vytváøet pro školy, uèitele a trenéry podmínky pro pìstování sportovních aktivit na školských
zaøízeních. Snahou je udržet si generální partnery daných sportù. V pøípadì vybíjené generálního partnera SVUS
Pharma a.s. Hradec Králové, který finanènì podporuje vybíjenou nemalými èástkami. Její zástupkynì ing. Šárka
Suchánková se na nás pøijela podívat. A nejenom na republikové finále, ale i na krajská kola. Zažila na vlastní kùži
atmosféru pøi zápasech, nahlédla do zákulisí, poznala se s organizaèními týmy. Zúèastnila se, z našeho pohledu,
významné schùzky v rámci republikového finále, kde jsme se potkali s 1. námìstkem hejtmana Královéhradeckéh
kraje ing. Josefem Táborským, vedoucí odboru primárního vzdìlávání Mgr. Svatavou Odlovou, zástupci
poøadatelských škol ZŠ Pecky, ZŠ Nová Paka a Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, se starostkou Pecky Hanou
Štìrbovou, øeditelem cestovní kanceláøe BK Tour Hradec Králové, partnerem AŠSK ÈR Michalem Moravcem,
prezidentem AŠSK ÈR Václavem Lešanovským, viceprezidentem Lubošem Strakou a generálním sekretáøem
Ladislavem Peterou. Pøi pøátelském posezení jsme se pochlubili svými aktivitami v rámci celé Asociace a myslím si,
že se nám podaøilo tyto významné osobnosti pøesvìdèit, že je nutné sport dìtí podporovat, a to již na prvním stupni
základních škol. Protože pøíští rok se bude konat 5. republikové finále 6. roèníku Preventan Cupu opìt na Pecce, byla
nám pøislíbena pomoc pøi organizaci Královéhradeckým krajským úøadem.
Organizaèní výbor RF pøipravil celou akci, nejenom zahajovací ceremoniály, na kterých se pochlubily mažoretky ze ZŠ
Pecka svými vystoupeními, ale i vyhlášení republikového finále na jednièku. Akce nemìla chybu a za to všem
organizátorùm moc dìkujeme. Za klidnou a pøátelskou atmosféru, kterou vytvoøili. Je to sehraný tým, se kterým
poèítáme i na pøíští rok. Se Zdeòkem Burkertem, Vìrkou Šmidrkalovou, Jiøím Zadrobílkem a všemi, kteøí nám budou
chtít pomoci.
Pozvaní hosté stihli shlédnout obì kategorie. Pøedali ceny vítìzùm kategorie dìvèat a zahájili kategorii chlapcù
a dívek. Dìkujeme jim, že nám vìnovali svùj èas.
Všichni úèastníci si odvezli trièka s logem republikového finále, na které vìnovala Rada Královéhradeckého kraje
finanèní prostøedky, vítìzná družstva na 1. – 3. místì kromì diplomù, medailí a pohárù od generálního partnera
SVUS Pharma a.s. dostala plné tašky dárkù od sponzorù, vèetnì publikací o Mìstyse Pecka , které vìnovala starostka
Hana Štìrbová.
Ani bychom nevìøili, že dìti budou mít chu, elán a sílu v podveèerních hodinách šlapat na hrad Pecka, kam jsme mìli
vìnován vstup zdarma. Celkem došlo na hrad 180 dìtí se svými uèiteli. A co je ještì pobavilo? Pøíjezd dobrovolných
hasièù z Nové Paky. Dìti si vyzkoušely hašení, støíkání na terè, ale také pokropení do vlastních øad. A vùbec jim
nevadilo, že poèasí nebylo letní. To bylo to jediné, co jsme nedokázali. Poruèit vìtru, dešti. Ale nikomu to nevadilo,
všichni zvládli pøeháòky i pøi zápasech. Nìkteré dìti mluvily do mikrofonu a byly natáèeny kamerou redaktorù, kteøí
pøijeli zaznamenat atmosféru republikového finále do on-line televize. Záznam rozhovorù byl zveøejnìn na webové
stránce Preventan Cupu. Vysílalo o nás Hitradio Magic. Píše se o nás v místním tisku a mluví se o nás v celé republice.
Co øíci závìrem? Že máme radost. Ze sportovních výkonù, chování dìtí, uèitelù. A máme chu uspoøádat na stejné
úrovni další roèník Preventan Cupu 2013! A možná pøipravit i pøekvapení.
Naïa Prokùpková
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Preventan Cup 2012

Pecka 4. - 6. èervna 2012

Republikové finále ve vybíjené základních škol

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
Místo konání:

Pecka

Datum konání:

Dívky:
Poøadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název školy, ulice, mìsto
ZŠ Dobiášova, LIBEREC
ZŠ Dukelská BENEŠOV
ZŠ Felberova SVITAVY
ZŠ Oèovská, HODONÍN
ZŠ a MŠ Helsinská, TÁBOR
ZŠ Rokytnice, VSETÍN
ZŠ R. Frimla, TRUTNOV
ZŠ Palachova, ÚSTÍ NAD
LABEM
ZŠ Školní, PØÍBRAM
ZŠ a MŠ PECKA
ZŠ Dr. Horáka, PROSTÌJOV
ZŠ Školní, MIROŠOV
ZŠ a MŠ Dolákova, PRAHA 8
ZŠ Žižkova, KRNOV
ZŠ Krásovy domky PELHØIMOV
ZŠ Švábinského, SOKOLOV

4. - 6. 2012
Chlapci:

Kraj

Poøadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název školy, ulice, mìsto
5. ZŠ CHEB
ZŠ Záreèná, TACHOV
ZŠ Zámoraví, KROMÌØÍŽ
ZŠ Nábøežní, JESENÍK
ZŠ Sv. Èecha, CHOCEÒ
ZŠ Jiøího z Podìbrad,
STRAKONICE
ZŠ V Sadech, HAVLÍÈKÙV
BROD
ZŠ Jiráskova, BENEŠOV
ZŠ Prokopa Diviše a MŠ,
ZNOJMO - PØÍMÌTICE
ZŠ Prokopa Holého, LOUNY
ZŠ Námìstí Jiøího z Podìbrad,
PRAHA 3
ZŠ Rýnovice, JABLONEC NAD
NISOU
ZŠ a MŠ PECKA
ZŠ Komenského, ZDICE
11. ZŠ FRÝDEK - MÍSTEK
ZŠ Nádražní, OPOÈNO
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Preventan Cup 2012

Pecka 4. - 6. èervna 2012

Republikové finále ve vybíjené základních škol
Zdenìk Burkert, sportovní øeditel: Myslím, že jsme to opìt zvládli. Náš
organizaèní tým je sehraný, každý ví pøesnì, co má dìlat. Trošku nás zlobilo poèasí,
bylo pomìrnì chladno, ale to nemùžeme ovlivnit. Rád bych vyzvedl pracovitou
vèelièku Vìrušku Šmidrkalovou, studenti z gymnázia nám také moc pomohli. Asociace,
která vše zaštiuje, pracovala na jednièku. Již nyní se tìšíme na další roèník, který v
Pecce rádi uspoøádáme.

Josef Mooz, hlavní rozhodèí: Jaké jsou problémy souèasné školní vybíjené? Ten
základní spoèívá v tom, že se od základních kol nehraje podle správných pravidel. Na
každé škole mají svoje. Chce to jednoznaènì sjednotit, jestliže to je soutìž s
republikovým vyvrcholením. V souèasné dobì se vytváøí taková pracovní skupina lidí,
která pøipraví doplòky k základním pravidlùm, aby byla všem srozumitelná a
jednoznaèná. Aby se to pískalo skuteènì všude úplnì stejnì, jak je tomu tøeba ve
fotbale, basketu èi jiných sportech. Navíc to chceme doplnit metodikou hodu, aby se
dìti nauèili správnì házet, hýbat, chytat míè. Je tøeba, aby to všichni vstøebali a
nedocházelo ke sporùm. Preventan Cup je pro dìti úžasná akce, díky patøí generálnímu
sponzorovi, že ji podporuje a bude i nadále.
Pavel Filipín, uèitel 5. ZŠ Cheb: Na akci jsme podruhé. Pøed dvìma roky jsme byli
s dìvèaty tøetí. Na rozdíl od letoška poèasí zlobilo jinak, bylo hrozné vedro. Doprava
pìšky do kempu byla pro všechny nepøíjemná. To už poøadatelé díky svozu autobusy
napravili, patøí jim za to dík. Je to zde zcela perfektní, republikové finále tak, jak má
být. Spokojeni jsou uèitelé i dìti, to mùžu zodpovìdnì podpoøit. Doufám, že se
budeme moci v budoucnu sem vrátit.

Vojta Konvièka a Patrik Vašíèek, žáci ZŠ Jiøího z Podìbrad
z Frýdku-Místku: Tak cesta sem byla trochu dlouhá, máme to daleko.
Doma budeme až pozdì veèer. Moc se nám tu líbí, i když sportovnì se
nám moc nedaøí. Ale to nevadí, užíváme si to tu. V kraji jsme byli
nejlepší, to staèí. Na nìèem podobném jsme poprvé, líbilo se nám tøeba
na hradì Pecka.
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Z REDAKÈNÍ POŠTY
Krajské kolo Preventan Cupu 2012, Ústecký kraj
ZŠ Zahradní, Chomutov oèima žákynì 9. tøídy M. Charvátové
Dne 3.5 se uskuteènilo krajské kolo ve vybíjené na Základní škole v Chomutovì. Cesta byla sice dlouhá, ale za
ten zážitek to stálo. Pøekvapila nás mrštnost, stejnì tak jako rychlost hry. Zároveò nás potìšilo, že žáci naší školy
fandili všem bez rozdílu barvy dresu. Zapálení do hry ze strany dìtí bylo pozoruhodné. Nìkteøí trenéøi vložili do
hry více sil než jejich svìøenci a jiní své žáky hlasitì „podporovali“. Nebylo by od vìci, kdyby nechali žáky více se
soustøedit na hru. Líbilo se nám, že do hry byla zapojena i dìvèata, která dost èasto excelovala více než nìkteøí
chlapci. Férová hra nás doprovázela po celou dobu utkání. Avšak v jedné z tìlocvièen bylo velké vedro, tudíž
není divu, že žáci udìlali sem tam pár chybièek. Hru zpestøovaly pøestávky, které byli sice krátké, ale zato v
pøátelském duchu, a doprovázeli je devááci tamní školy. Naši žáci bojovali jako o život, což však neocenila paní
uèitelka, která poslala žáky zpátky na výuku, jakmile se dozvìdìla, že se žáci nedostali ani do finále.

Krajské finále Preventanu v Královéhradeckém kraji, Kostelec nad Orlicí
Vítìzové okresních kol se koneènì doèkali!
Krajské kolo Preventan Cupu Královéhradeckého kraje se konalo 25. kvìtna 2012 v Kostelci nad Orlicí.
Poøadatelem byla OR AŠSK Rychnov n. Kn. Za pìkného páteèního dopoledne se utkali mezi sebou vítìzové
okresních finále družstva dívek i družstva otevøená. Protože družstva svou úrovní byla hodnì vyrovnaná,
rozhodoval o vítìzi každý pokažený míè a vybitý hráè.
V pøátelském duchu a v poctivé herní atmosféøe uteklo dopoledne jako voda. Po bezproblémových
utkáních a za skvìlé herní atmosféry nakonec o vítìzi skuteènì rozhodovalo i štìstí. To se usmálo na dívky
ze ZŠ R. Frimla v Trutnovì a první místo v kategorii otevøených družstev se podaøilo vybojovat dìtem ze školy
v Opoènì z poøadatelského okresu Rychnov n. Kn.
Všechna družstva dostala diplomy za umístìní. Na stupních vítìzù dostaly dìti poháry a medaile od
generálního partnera SVUS Pharma a.s. Hradec Králové a od poøadatele ceny ve formì hodnotných a chutných
cukrovinek.
V Kostelci se všem líbilo, celý hrací areál všem ukazoval prostøednictvím vyvìšených bannerù, kdo je
hlavním partnerem celé soutìže. Dokonce z úst dìtí zaznívaly melodie z reklamy na podpùrný vitamínový
prostøedek Preventan.
Dìkujeme tímto panu Josefu Hostinskému, metodikovi AŠSK, za úèast po celou dobu turnaje a za slova
podìkování, kterými nás poøadatele potìšil.
Jana Hartmanová, øeditelka soutìže a pøedsedkynì OR Rychnov n. Kn.
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Pohár putoval do Hradce Králové

První roèník projektu Pohár Josefa Masopusta je za námi. Po bojích, které
probíhaly po celé Èeské republice, se nejlepších šest školních týmù utkalo na
stadionu Na Julisce o putovní pohár. Turnaj probìhl v kvìtnu v Praze za
krásného sluneèného poèasí za úèasti zástupcù partnerù projetku - Lenky
Bogrové, zástupkynì generálního partnera Èeské spoøitelny a.s., Roberta
Sklenaøíka, zástupce CTS, Jean - Marie Conze, zástupce FIFA, který na pozvání
poøadatelù pøiletìl z Curychu. Nechybìli ani zástupci FAÈR, èlen VV FAÈR,
odpovìdný za mládežnický fotbal Josef Tancoš a øeditel Oddìlení
neprofesionálního a mládežnického fotbalu FAÈR Otakar Mestek.
Armádu ÈR, majitele sportovního areálu Na Julisce, reprezentovali zástupci ASC Dukla v èele s øeditelem Jaroslavem
Prišèákem. Za AŠSK byl kromì poøadatelského týmu, vedeného Josefem Èurdou, pøítomen i generální sekretáø
Ladislav Petera. Kraje zastupoval hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Možná i díky jeho úèasti se
hradeètí studenti vybièovali k vynikajícímu výsledku. Klub pøátel Josefa Masopusta reprezentoval pøedseda
výkonného výboru Jiøí Hora. Všechna utkání sledoval osobnì i Josef Masopust.
/Fotoreportáž na str. 16/

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
Skupina A: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara - SOŠP a SOU Prostìjov 4:1, SPŠS Hradec Králové - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 0:1,
SOŠP a SOU Prostìjov - SPŠS Hradec Králové 2:4.
Skupina B: SOU U Krbu - SŠ Bohemia Chrudim 1:3, SPŠ Tábor - SOU U Krbu 2:1, SŠ Bohemia Chrudim - SPŠ Tábor 1:2
Semifinále: SPŠS Hradec Králové - SPŠ Tábor 3:2, SPŠS a SOŠ prof. Švejcara - SŠ Bohemia Chrudim 3:0.
O 5.-6. místo: SOU U Krbu - SOŠP a SOU Prostìjov 2:5.
O 3.-4. místo: SPŠ Tábor - SŠ Bohemia Chrudim 0:3.
Finále: SPŠS Hradec Králové - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara 1:1 (3:1 pk).
Nejlepší hráè: Petr Drahoš (SŠ Bohemia Chrudim).
Nejlepší brankáø: Josef Rozsíval (SOŠP a SOU Prostìjov).
Nejlepší støelec: Filip Šimerda (SPŠS Hradec Králové).
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE
VE VOLEJBALE STØEDNÍCH ŠKOL

Z povìøení VV AŠSK ÈR uspoøádal Školní sportovní klub pøi VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí dne 10. kvìtna 2012 Republikové
finále Poháru ve volejbalu støedních škol, kategorie V, dívky a hoši. Nad touto sportovní akcí pøevzal záštitu hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a podporu vyjádøili svou úèastí pøi slavnostním zahájení Mgr. Yvona Bùžková øeditelka školy, Ing. Jiøí Bartoš - starosta mìsta, Mgr. Josef Hostinský - metodik AŠSK, Mgr. Zdenìk Jadvidžák – garant sportu
AŠSK a Mgr. Jiøí Krauskopf – za klub Fair – play pøi èeském olympijském výboru. Organizace se ujal – a svými letitými zkušenostmi
zaštítil – Mgr. Zdenìk Alt. Finále probìhlo ve sportovní hale školy. Hrálo se zároveò na tøech høištích , systémem každý s každým
na dva vítìzné sety, což bylo velmi nároèné nejen pro hráèe, ale i pro rozhodèí a další úèastníky. Hráèi prokázali sportovní
zdatnost a fyzickou výdrž a udrželi vysokou úroveò zápasù po celý den. Nadšení fandové zas vyzkoušeli odolnost rozhodèích,
trenérù a ostatních úèastníkù vùèi nárazùm decibelù z potlesku, trumpetek a bubínkù. Pro krátký relax mezi zápasy byla
k dispozici spoleèenská místnost školy. Pøedání pohárù a diplomù probìhlo v podveèerních hodinách. Vítìzství týmu dívek
z Gymnázia a SOŠ z Nového Jièína a chlapcù ze SPŠSE a VOŠ z Liberce bylo zcela zasloužené. Nejužiteènìjší hráèkou byla
vyhodnocena Markéta Uhrová z Gymnáia a SOŠ Nový Jièín, z chlapcù Petr Vièar ze SPŠSE a VOŠ Liberec.
Podìkování za bezproblémový prùbìh skvìlého
sportovního dne patøí všem hráèùm, trenérùm,
rozhodèím i organizátorùm, stejnì tak jako
pracovníkùm VOŠ, SOŠ a SOU za skvìlé zázemí,
které pøispìlo k hladkému prùbìhu nároèného
dne.
Zdena Svobodová

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
Konecné poradí chlapci:

Konecné poradí dívky:
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium

a SOŠ Nový Jièín
a SOŠPg Liberec
J. V. Jirsíka È.Budìjovice
Tø. kpt. Jaroše Brno
Litomìøická Praha

1.
2.
3.
4.
5.

SPŠSE a VOŠ Liberec
Gymnázium Dr. Polesného Znojmo
Gymnázium Jírovcova È. Budìjovice
SPŠ a VOŠ Chomutov
Mendelova SŠ Nový Jièín
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE
STØEDNÍCH ŠKOL VE ŠPLHU

Jablunkov

Organizátorem republikového finále Poháru AŠSK ÈR ve šplhu byla SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkovì.
A musím øíct, že na nováèka si vedli velmi zdatnì, protože organizace v jejich podání vyznìla výteènì. Všichni
úèastníci si pochvalovali skvìlou pøipravenost a srdeènost všech èlenù týmu kolem pana Eugeniusze Taciny, skvìlého
ubytování v Horní Lomné a bezvadného stravování. Soutìž mìla vysokou sportovní kvalitu a vyhrála nejlépe
pøipravená družstva. Soutìž byla pìtikolová (dva pokusy se šplhaly první den a druhý den tøi pokusy). Chlapci šplhali
na lanì 4,5 m bez pøírazu nohou ze sedu a dívky šplhaly na tyèi 4,5 m s pøírazem nohou ze stoje. Do soutìže
jednotlivcù se sèítali dva nejlepší èasy ze všech pokusù a do soutìže družstev se sèítaly souèty dvou nejlepších èasù tøí
lepších závodníkù družstva. V kategorii chlapcù spolu svedly boj o zlato dva momentálnì nejlepší týmy – SPŠ Pøíbram
a Gymnázium a SOŠ Pg Nová Paka, jejichž èasy mìly vynikající kvalitu. V kategorii dívek bez úèasti loòského zlatého
týmu Gymnázia Bøeclav, které bylo pùvodnì pøihlášeno, ale do Jablunkova nakonec nepøijelo, vyhrál dobøe pøipravený
tým ze SOŠ ochrany osob a majetku Brno.

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
družstva chlapci
1. SPŠ Pøíbram
2. Gymnázium a SOŠ Pg Nová Paka
3. SŠ polytechnická, Jílová, Brno

22,61
23,11
27,20

jednotlivci chlapci
Poø.

Pøíjmení, jméno

Škola

Nejlepší èasy

Souèet

1.
2.
3.

GEIGER Petr
ŠINDELÁØ Jan
HANUS Jiøí

G. a SOŠ Pg Nová Paka
SPŠ Pøíbram
SPŠ Pøíbram

3,56 3,65
3,58 3,67
3,70 3,71

7,21
7,25
7,41

družstva dívky
1. SOŠ ochrany osob a majetku Brno
2. Gymnázium Vyškov
3. SPŠ, OA, JŠ Frýdek – Místek

19,24
20,38
21,33

jednotlivci dívky
Poø.

Pøíjmení, jméno

Škola

Nejlepší èasy

1.
2.
3.

NAVRÁTILOVÁ Tereza SOŠ OOM Brno
2,85 3,10
TOBIÁŠOVÁ Petra
SPŠ, OA, JŠ Frýdek-Místek 2,90 3,05
ŠVECOVÁ Kateøina
Gymnázium Vyškov
3,04 3,06

12

Souèet
5,95
5,95
6,10
Miroslav Holomek
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Holešov

STØEDNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ÈTYØBOJI
Nejlepší siláci z øad chlapcù a dívek si dali dostaveníèko v
tradièní baštì zdatných chlapcù a dívek v Holešovì, kde
poøadatelská škola SPŠ a VOŠ MV poøádala ve dnech 26. a
27.dubna republikové finále Poháru AŠSK ÈR v silovém ètyøboji.
Chlapci soutìžili ve shybech, v tlaku s èinkou 75% hmotnosti
závodníka, v trojskoku snožmo a ve svisech vznesmo. Dìvèata
závodila ve šplhu na tyèi 4,5 m, v trojskoku snožmo, v hodu
medicinbalem a v sedu –lehu s oporou nohou na 60 sekund. Je
dobøe, že se výkonnost úèastníkù republikového finále neustále
zlepšuje a to je radost k pohledání. Velké podìkování patøí
tradièní poøadatelské škole VPŠ a SPŠ MV Holešov, kde s
nadšením pracuje obìtavý øeditel soutìže Daniel Koláø se
svými spolupracovníky.

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
družstva chlapci
1. Gymnázium F. Živného Bohumín
2. SŠPHZ Uherské Hradištì
3. Gymnázium Šumperk

710,50 bodù
681,00
663,00

jednotlivci chlapci
Poø. Pøíjmení, jméno

Škola

1.
2.
3.

SPŠ Ústí nad Labem
22
Gymnázium Bohumín 21
VPŠ a SPŠ MV Holešov 28

Vanìk Lukáš
Gyure Radek
Phi Viet Duc

Nejlepší výkony v disciplínách
Shyby: Phi Viet Duc
Tlaky: Gyure Radek
Trojskok snožmo: Hampl Ondøej
Svisy vznesmo: Vanìk Lukáš

shyby tlaky trojskok svisy
43
52
47

VPŠ a SPŠ MV Holešov
Gymnázium Bohumín
Gymnázium Šumperk
SPŠ Ústí nad Labem

900cm 46
850
43
730
40

BODY
264,50
260,50
247,50

28 opakování
52 opakování
920 cm
46 opakování

družstva dívky
1. SOŠ ochrany osob a majetku Brno
2. Gymnázium Šumperk
3. Gymnázium Arabská Praha

748,00 bodù
713,00 bodù
692,00 bodù

jednotlivci dívky
Poø. Pøíjmení, jméno
1. Hanzlíková Adéla
2. Bøezinová Pavlína
3. Opekarová Petra

Škola
SOŠ OOM Brno
G. Šumperk
G. Šumperk

Nejlepší výkony v disciplínách:
Šplh na tyèi:
Bøezinová Pavlína
Hanzlíková Adéla
Trojskok snožmo:
Hanzlíková Adéla
Hod medicinálním míèem: Hanzlíková Adéla
Sedy-lehy:
Kvartová Lucie

šplh trojskok hod míèem sedy-lehy
3,3
790 cm 900 cm
61
3,3
700
840
62
4,2
730
780
64

Gymnázium Šumperk
SOŠ OOM Brno
SOŠ OOM Brno
SOŠ OOM Brno
SOŠ OOM Malé Svatoòovice
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BODY
272,0
249,0
242,0

3,3 s
3,3 s
790 cm
900 cm
68 opak.
Miroslav Holomek
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Kalendáø akcí AŠSK ÈR 2012/2013
Typ
soutìže

Sport - soutìž

B 45 - P
B 47 - P
B 41
B 43
B 52
B 51
B 46
B 46
B 42
B 50 - P
B 44 - P
B 49 - P
B 48

Corny – støedoškolský atletický pohár
Pøespolní bìh - Bìhámé s BK Tour
Fotbal
Stolní tenis
Plavání
Basketbal
Florbal - Orion Florbal Cup (kat. III)
Florbal - Orion Florbal Cup (kat. IV)
Volejbal
Vybíjená - Preventan Cup
Pohár rozhlasu v atletice s ÈS (org. ÈAS)
M inifotbal - M cDonald´s Cup - kat. B
Atletický ètyøboj

C
C
C 35
C
C
C
C 34 - P
C-P
C
C
C
C
C
C-P
C-P
C
C
C

TEAMGYM Junior – P ohár AŠSK ÈR (III,IV,VI.A,VI.B ,I-V. D)

Kategorie

OF
probìhnou do:

V.
IV., V.
VI.A
V.
V.
VI.A
III.
IV.
V.
II.
III., IV.
II.
IV.

21.9. 2012
5.10.2012
27.9.2012
31.10. 2012
30.11.2012
30.11.2012
21.12.2012
21.12.2012
21.12.2012
26.4.2013
16.5.2013
20.5.2013
17.5.2013

8.-9.10. 2012
19.10.2012
2.11.2012
15.-16.11. 2012
28.1. 2013
12.-14.2. 2013
19.-20.3. 2013
21.-22.3.2013
19.-20.3. 2013
4.-6.6. 2013
4.6.2013
10.-11.6. 2013
18.-19.6. 2013

Bøeclav
Hradec Králové
Jièín
Holice
Jindøichùv Hradec
Klatovy
Kopøivnice
Kopøivnice
Jindøichùv Hradec
Pecka
Litomyšl
Jihlava
Kolín

20.11.2012
1.2.2013
21.12.2012
1.3.2013
8.3.2013
23.3.2013
31.10.2012
27.3.2013
21.3.2013
26.4.2013
30.4.2013
30.5.2013
…
16.3.2013
8.4.-17.5.2013
20.5.2013
XI. - XII.
XI.,XII.,I.

7.-8.12.2012
19. - 21.3.2013
26.-27.3.2013
3. - 4.4.2013
13.4.2013
25. - 26.4.2013
22.-23.5. 2013
14.-16.5. 2013
31.5.-1.6.2013
22. - 24.5.2013
5.6.2013
13.6.2013
19.6.2013
7.-8.6.2013
19.-22.9.2013
14.6.2013
duben 2013
duben 2013

Tøebíè
Jièín
Jedovnice
Pøíbram
Liberec
Holešov
Praha
Klatovy
Praha
Výbìrové øízení
Planá nad Lužnicí
Plzeò
Praha
bude urèeno
Praha
bude urèeno
Hradec Králové
Praha

IV., V.
Házená – Pohár AŠSK ÈR V.
V.
Florbal
V.
Šplh - Pohár AŠSK ÈR
V.
Sportovní gymnastika - Pohár AŠSK ÈR
IV., V.
Silový ètyøboj - Pohár AŠSK ÈR
V.
Fotbal V. Pohár Josefa M asopusta
V.
Basketbal AND1CUP
III.
O nej. pohybovou skladbu - Pohár AŠSK ÈR
1.,2.ZŠ a SŠ
Házená – Novináøský kalamáø (org. ÈSH)
III.
Orientaèní bìh – organizuje ÈSOB
IV., V.
Plážový volejbal
V.
Kinderiáda (kat. 2. - 5.tø.)
ZŠ
M inivolejbal (kat. III)
III.
Odznak všestrannosti olympijských vítìzù
III.
Triatlon (Aquatlon)
II.,III.,IV.,V.
Kinball
III., IV., V.
Halový fotbal (ZŠ a SŠ futsalová liga - org. ÈM FS) III.IV.V.

Termín
RF

Místo konání
RF

AREX

florbal pro každého
florbalové hole a doplòky do škol a klubù zdarma

www.arex-floorball.eu/akce
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STØEDOŠKOLSKÁ
LIGA V ULTIMATE
FRISBEE
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telefon:
fax:
e-mail:
adresa:

516 428 918 (recepce non-stop)
516 428 912
ubytovna@blansko.cz
Služby Blansko, s.r.o., Mlýnská 17, 678 01 Blansko
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Ubytovna s kapacitou 66 lùžek s dvou a ètyølùžkovými pokoji s vlastním sociálním zaøízením. Pro hosty je zajištìna úschovna kol
a bezplatné parkování. V tìsné blízkosti ubytovny je nepøeberné množství sportoviš všeho druhu.
Restaurace, která je soèástí objektu ubytovny pøímo propojuje areál aquaparku a zimního stadionu. Kapacita restaurace je 90 míst.
Souèástí je letní zahrádka pro 60 hostù s výhledem na aquapark. Poskytuje možnost snídaní, obìdù a veèeøí vèetnì obìdových menu.

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA

AŠSK

FOTOREPO

Preventan Cup

