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RF Corny se uskuteènilo
tradiènì
v Bøeclavi
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Dálku ovládly dcery Tomáše Dvoøáka.

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 nejoblíbenìjšími
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.
Perfektní servis, dodání a podpora jsou samozøejmostí.
K objednávce nad 3000 Kè trièko a šortky zdarma!

Brankáøské kalhoty, dres a maska

za 2990 Kè
Kontakt: 777052299 nebo 736434659
www.eflorbal.cz | www.sportobchod.com | economy@eflorbal.cz
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AŠSK pracuje dvacátým rokem...
Vážené kolegynì, vážení kolegové,
zaèal nám další školní rok a to pro nás
tìlocvikáøe znaèí další období pøíprav
a realizace rùzných forem sportovních
a pohybových aktivit, organizace a úèasti na
sportovních soutìžích. Naše Asociace
školních sportovních klubù oslaví právì
na podzim 2012 dvacel let od svého založení.
Za tuto dobu jsme se stali uznávaným a
respektovaným realizátorem sportovních a
pohybových aktivit na základních a støedních
školách v celé Èeské republice.
Dvacet let organizujeme sportovní soutìže od školních po
republiková kola a tím jsme významným partnerem
pro Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy. Vìøím, že vstup
do dalšího desetiletí naší èinnosti se nám spoleènì s Vámi vydaøí
a nadále budeme usilovat o co nejvìtší zapojení dìtí a mládeže do
sportovních a pohybových aktivit. V tom je hlavní smysl naší
spoleèné práce. Jedním z prostøedkù naplnìní tohoto cíle je projekt
Sportující škola, který od tohoto školního roku pøipravujeme.
Neménì významným úkolem je i organizace sportovních soutìží
na všech úrovních. Øadu z nich, jako napø. Mc Donald´s Cup,
Preventan Cup, Orion Cup, Pohár Josefa Masopusta a další,
poøádáme s významnými partnery. Pro letošní školní rok jsme
získali partnera pro pøespolní bìh a pøipravili projekt
„Bìháme s BK Tour“, který vrcholí republikovým finále právì
v tìchto dnech. Na mezinárodní úrovni soutìží pøipravujeme
Svìtové finále ISF v atletice - Pohár Jeana Humberta, které se
uskuteèní koncem èervna 2013 v Karlových Varech.
Úkolù, které pøed námi stojí, je pro letošní školní rok velmi mnoho.
Vìøím, že se jich zhostíme stejnì tak úspìšnì, jako
v minulých letech. K tomu Vám pøeji hodnì elánu, aktivity
a následnì radosti z dobøe vykonané práce.

Z obsahu tohoto èísla
Na návštìvì ve škole
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Z èinnosti AŠSK
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• Vítìzné krajské rady
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Luboš Straka
viceprezident AŠSK ÈR

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 Tachov,
Záreèná 1540

Základní škola Tachov Záreèná 1540 – vìtšinou se používá zkrácenì „Zárka“
má v èele øeditele Zdeòka Hnáta.
Mùžeš se krátce pøedstavit?
Vystudoval jsem PF Plzeò. První pedagogickou štací byl Chodov u Karlových Varù.
Od roku 1987 pùsobím na Tachovsku. Kromì let 1991 – 1996 jsem vždy pracoval jako uèitel.
Od roku 2003 jsem øeditelem „Zárky“. V AŠSK pùsobím od roku 1996. V roce 2000 jsem byl
zvolen pøedsedou OR AŠSK Tachov a krajským úøadem jmenován garantem sportovních
soutìží našeho okresu.
Jak lze charakterizovat vaši školu?
Jsme typicky sídlištní škola postavená v roce 1974. V tomto školním roce k nám chodí 480 žákù. Jsme modernì vybaveni
se školní jídelnou a družinou.
Do konce osmdesátých let jsme mìli tøídy s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy. Po dvaceti letech jsme na tuto tradici navázali
a od letošního školního roku jsme otevøeli od prvého roèníku takové tøídy dvì.
Pro sport a tìlesnou výchovu máme velmi dobré podmínky – dvì tìlocvièny, školní høištì a víceúèelové høištì s umìlým
povrchem. Není ani problém využívat mìstská sportovištì – zimní stadión, krytý bazén, mìstský stadión a sportovní halu.
Co nám øekneš o vašem ŠSK
Školní sportovní klub je stejnì stár jako AŠSK – 20 let. Od roku 2005 bylo na škole zøízeno Centrum sportu AŠSK, které pracuje
i v letošním školním roce. V souèasné dobì je zamìøeno pøedevším na minibasketbal a basketbal. Ostatní sportovní kroužky
(pohybové hry, vybíjená, florbal, zumba) jsou na škole organizovány ve spolupráci s DDM Tachov a vedou je uèitelé naší školy.
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Na návštìvì ve škole

Sport je nedílnou souèástí školního života. Pravidelnì se
zúèastòujeme okresních kol sportovních soutìží. Èasto jsme
v nich úspìšní a reprezentujeme okres v krajských kolech
a nechybí nám ani naše úèast v kolech republikových.
V posledních tøech letech jsme byli na republikových kolech
Poháru rozhlasu (2011 - mladší žáci 8. místo), Odznaku
všestrannosti olympijských vítìzù- OVOV (2010 – 5 místo, 2011
– 3. místo a letos opìt úèast v záøijovém finále), Preventan Cup
(2012 kategorie A – 2. místo) a Kinderiády (2011 – 20. místo).
Soutìží se nejen zúèastòujeme, ale také je organizujeme. Pod
dvaceti akcemi je jako organizátor podepsána ZŠ Tachov
Záreèná. Žádná jiná škola okresu se tomuto poètu ani
nepøibližuje. Nejsou to však jen okresní kola, ale i kola krajská.
Každoroènì to jsou: Pøespolní bìh družstev, Preventan Cup,
Atletický ètyøboj a OVOV. Výborný a sehraný tým kantorù a žákù
školy tyto akce zvládá ve velmi dobré kvalitì. Jsou to
pøedevším uèitelé tìlesné výchovy - na I. stupni Helena
Muchová, Václav Mužík a Vratislav Bambas a na II. stupni
Radovan Friedel a Vladimír Pintíø. Bez pochopení a pomoci
i ostatních pedagogù by se ale škola tolika úspìchy nemohla
prezentovat.
Pro širokou veøejnost mìsta a okolí pravidelnì pøipravujeme
dvì akce – vždy v záøí závody na in-linech, kolobìžkách,
tøíkolkách a odrážedlech „Václav na koleèkách“ a v èervnu
„Tachov Streetball Cup“ – turnaj v basketbalu tøi na tøi, na který
si našly cestu týmy nejen z Plzeòského kraje.
Bohumil Hlaváèek
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Základní škola Tachov,
Záreèná 1540

RF Corny se uskuteènilo
tradiènì v Bøeclavi
Republikové finále øídil Zbynìk Chlumecký
Rok se sešel s rokem a opìt jsme se v Bøeclavi potkali se Zbyòkem Chlumeckým, hlavním
organizátorem RF CORNY Støedoškolského poháru a garantem atletiky AŠSK ÈR.
V èem je letošní roèník jiný?
Já myslím, že nièím, je to stejné. Poèasí ze zaèátku chladné, pak parádní. Hlavnì,
že neprší, na to, že je øíjen, skvìlé. Jsem rád, že se sešlo tolik lidí.
Tradièní patronce Barboøe Špotákové pøibyla další zlatá olympijská medaile…
To jsem rád, že dorazila. Dìti jsou nadšené.
A objevily se zde úplnì jiné talenty…
Ano. Na startu se prezentovaly dcery Tomáše Dvoøáka v barvách pražského gymnázia.
Dìlají, jak jinak, víceboj. A opanovaly mimo jiné skok daleký. Jdou evidentnì v jeho
šlépìjích.
Loni byl problém s elektronickou èasomírou. Letos OK?
Ano. Vše funguje.
Takže pøíští rok zase na shledanou?

Barbora Špotáková znovu patronkou bøeclavské akce
Je již tradicí, že na bøeclavské finále zavítá atletická hvìzda Barbora Špotáková.
Letos v nové roli, dvojnásobné olympijské vítìzky…
Ano, je to pøíjemné, nestìžuju si, byl to výborný rok. Cíle, které jsem mìla a nebyly nízké, jsem splnila. Jsem
se sezonou maximálnì spokojená. Tøešnièkou na dortu by bylo ještì to, kdybych pøehodila tu sedmdesátku. To se
nepovedlo, ale nevadí.
Sedm let vozíte medaile ze svìtových akcí a sedm let jste patronkou støedoškolského poháru. Vidíte
v tom nìjakou souvislost?
Je to takové zajímavé. Je to opravdu šòùra, která se váže na sebe. Když jsem zaèala být patronkou, zaèalo se mi daøit.
Stávala jsem se známìjší. Èlovìk pak mùže více motivovat mladé talenty. Dnes asi zná Báru Špotákovou docela dost
lidí. Je to dobré, že si mladí mohou uvìdomit, že když se budou opravdu snažit, mùže to jít až hodnì vysoko. V tom
vidím svoji roli.
I díky vám atletika zažívá boom. Èím to je?
Jsem ráda, že se daøí i dalším. Daøí se novým mladým atletùm, èeská atletika je vidìt. Tøeba Pavel Maslák, který zde
v Bøeclavi ještì pøed tøemi roky startoval na ètyøstovce, byl vyhlášen evropským talentem roku. Hodnì malých dìtí
tøeba zaèalo házet oštìpem. Je to olympiádou i dlouhodobou prací atletického svazu. Patøí k tomu i CORNY. Mám
z toho radost, je to pøíjemné.
Bohumil Hlaváèek

Barbora Špotáková
* 30. èervna 1981 v Jablonci nad Nisou
Èeská atletka závodí v hodu oštìpem, dvojnásobná olympijská
vítìzka z letních olympijských 2008 v Pekingu a 2012 v Londýnì,
èlenka armádního sportovního centra Dukly Praha. Od 13. záøí
2008 je držitelkou svìtového rekordu v hodu oštìpem v ženské
kategorii s výkonem 72,28 metru. Døíve se vìnovala také
víceboji. Mistrynì svìta 2007, dvakrát støíbrná na MS (2009,
2011), støíbrná na ME 2006, bronzová 2010. Vítìzka
Diamantové ligy 2010 a 2012.

6

RF Corny - Bøeclav

ZRCADLO VÝSLEDKÙ - družstva
dorostenci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mendelovo gymnázium Opava
Církevní gymnázium Nìmec. øádu Olomouc
Gymnázium Domažlice, J.Š.Baara
Gymnázium Uherské Hradištì
Støední prùmyslová škola stavební Opava
Gymnázium Arabská Praha 6
Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaøe
Prùmyslová støední škola Letohrad
SŠP Jílová Brno
SOU nábytkáøské a SOŠ Liberec
Gymnázium Šumperk
Gymnázium F.M.Pelcla Rychnov nad Knìžnou
Gymnázium Cheb
Støední škola stavební Jihlava
SPŠ Tábor

dorostenky
9837
9630
9200
8965
8744
8642
8628
8550
8532
8524
8493
8315
8209
8159
8154

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

Gymnázium Šumperk
Gymnázium a OA Hodonín
Gymnázium Hády Brno
Gymnázium Arabská Praha 6
Obchodní akademie a VOŠE Tábor
Gymnázium Tøebíè
Gymnázium Vysoké Mýto
Gymnázium Tøinec
Gymnázium a støední škola pedag. Liberec
Gymnázium Bøeclav
Gymnázium Støíbro, Sobìslavova 1426
Gymnázium Jablonec nad Nisou
Gymnázium Ostrov
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám.
Gymnázium Louny, Václava Hlavatého
Gymnázium Joachima Barranda Beroun

ZRCADLO VÝSLEDKÙ - jednotlivci
dorostenci
100 m:
400 m:
1500 m:
Štafeta:
Dálka:
Výška:
Koule:

1. Gerlický (Domažlice) 11,54, 2. Falta (Letohrad) 11,55, 3. Rusek (Opava) 11,60.
1. Vystrk (Opava) 49,69, 2. Moštìk (Uh. Hradištì) 50,40, 3. Gerlický (Domažlice) 51,00.
1. Nìmec (Opava) 4:07,59, 2. Gregor (Cheb) 4:09,19, 3. Svítek (Ústí n. L.) 4:12,36.
1. Opava (Adametz, Rusek, Tesaø, Vystrk) 2:00,44, 2. Domažlice (Pivoòka, Gerlický, Tauer, Váchal) 2:02,39,
3. Uh. Hradištì (Moštìk, Palièka, Janèa, Podškubka) 2:05,09.
1. Klapil (Olomouc) 6,69, 2. Rusek (Opava) 643, 3. Klinger (Opava) 640.
1.-2. Stoklasa (Opava), Klukan (Domažlice) 184, 3. Klinger (Opava) 184.
1. Koudela (Olomouc) 16,20, 2. Èernovský (Mladá Boleslav) 15,06, 3. Bejèek (Ústí n. L.) 14,87.

dorostenky
60 m:
200 m:
800 m:
Štafeta:
Dálka:
Výška:
Koule:

1. Palièková (Hodonín) 7,69, 2. Domská (Šumperk) 7,77, 3. Seidlová (Vysoké Mýto) 7,83.
1. Palièková (Hodonín) 25,08, 2. Domská (Šumperk) 25,12, 3. Seidlová (Vysoké Mýto) 25,84.
1. Ulrichová (Trutnov) 2:17,85, 2. Kolajová (Hodonín) 2:17,99, 3. Hrubá (Støíbro) 2:19,32.
1. Hodonín (Palièková, Žurková, Sedláøová, Kolajová) 2:20,38, 2. Šumperk (Opekarová P., Opekarová V., Domská,
Bøezinová 2:20,83. 3. Jablonec (Vélová, Balousová, Bièianová, Höferová) 2:26,11.
1. Dvoøáková B. (Praha) 555, 2. Dvoøáková K. (Praha) 552, 3. Svobodová L. (Brno) 539.
1. Paøilová (Brno) 172, 2.-3. Roháèková (Brno), Bøezinová (Šumperk) 164.
1. Sedláèková (Tøebíè) 11,86, 2. Bzirská (Bøeclav) 11,62, 3. Dvoøáková B. (Praha) 11,04.
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9120
8661
8616
8571
8283
8235
8049
7917
7886
7807
7644
7627
7623
7429
7323
7273

Tìlo Praha 2012
Na sklonku mìsíce srpna uspoøádala AŠSK ÈR ve spolupráci s UK FTVS
v Praze odborný semináø pro uèitele TV i ostatní tìlovýchovné
pracovníky TÌLOPRAHA. Již 9. roèník tohoto semináøe byl opìt plný
praktických lekcí i pøednášek.
Pro 127 úèastníkù z celé Èeské republiky bylo pøipraveno 51 praktických lekcí a 4 odborné pøednášky, které byly rozdìleny
do dvou dnù. Plavecké lekce, které se nemohly z technických dùvodù uskuteènit, byly nahrazeny konzultacemi s lektory
na katedøe plavání. Program byl doplnìn jako obvykle Kulatým stolem TÌLOPRAHA 2012, kde se diskutovalo na téma "Jak vrátit
mládeži v 21. století pøirozenou potøebu pohybu". Této debaty se mimo jiné zúèastnila také pøedsedkynì výboru pro vzdìlání,
kulturu, mládež a tìlovýchovu Parlamentu ÈR Anna Putnová.
Spoleèenský veèer ve ètvrtek oživil vìdomostní kvíz z oblasti olympismu. Úèastníci potvrdili výborné znalosti. Své vìdomosti
na nìkterých otázkách, které se v kvízu objevily, si mùžete otestovat níže.
Páteèní ráno pøivítalo úèastníky vydatným deštìm, a tak byly nìkteré lekce pøesunuty do haly nebo zkráceny, tak aby byl
pùvodní program v co nejvyšší míøe zachován.
Vysokou úroveò a široký výbìr aktivit TÌLOPRAHA se budeme snažit udržet i v dalších roènících.
Tomáš Veselý
Vyzkoušejte si kvízové otázky olympismu na TÌLOPRAHA 2012.
1. Kdo jako jediný vyhrál na LOH bìh na 200 a 400m?
2. Ve kterém mìstì probìhla LOH již tøikrát?
3. Kolik støíbrných medailí jsme získali na LOH 2012?
4. Jmenujte spoleèné disciplíny moderního a starovìkého pìtiboje.
5. Kolik zlatých medailí získal Emil Zátopek celkem na LOH?
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FOTOREPORTÁŽ
SEMINÁØ ORGANIZÁTORÙ McDONALD´S CUPU
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MIMOØÁDNÝ ÈIN FAIR PLAY
ZAÈAL DRUHÝ ROÈNÍK POHÁRU JOSEFA MASOPUSTA
Na okresním kole v Blansku (19.øíjna 2012) se zrodil mimoøádný skutek Fair Play.
Josef Masopust, vzor èestného sportovce, by musel zatleskat, kdyby se zúèastnil
okresního kola v Blansku. Speciálnì ve fotbale se zrovna èiny Fair Play pøíliš nenosí.
A mladý borec z Boskovic Pavel Blaha, který mimo jiné již obléká dres tamního
prvního mužstva mužù, udìlal bìhem dopoledne hned dva.
Jsi takový opravdu a nebo to bylo momentální hnutí mysli?
Pøiznám, že kdyby se jednalo o mistrovské utkání, nevím, jestli bych to udìlal, to øíkám upøímnì. Ale na školní akci
mi to pøipadlo normální.
Mùžeš popsat o co šlo?
Byl na mne odpískán faul a naøízená penalta. Nebyl jsem tak úplnì pøesvìdèen, že to bylo tak tvrdé, spíše jsem spadl
sám. Vzal jsem míè, šel pokutový kop zahrávat a úmyslnì to dal vedle.
Co na to øíkali spoluhráèi? Bylo to 0:0 pìt minut pøed koncem…
Nic, vìdìli, že jsme si takto vyhrát nezasloužili.
Ale hned v následujícím utkání jsi udìlal opìt nìco mimoøádného…
Dorážel jsem míè. Rozhodèí odpískal branku, ale já jasnì vidìl, že míè nepøešel brankovou èáru. Pøiznal jsem mu to
a on gól odvolal.
Vrame se zpìt. Jak by zareagovali spoluhráèi, kdybys se takto zachoval v mistráku?
Tìžko øíct. Ale myslím, že jsme tak vedení od žákù a že by to pochopili. Neøíkám, že jsem nìjaký svatý, ale asi bych
to tak udìlal znovu.
Bohumil Hlaváèek
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OVOV VYVRCHOLIL OPÌT NA STRAHOVÌ
21. - 22. 9. 2012
Celkový souèet bodù družstva
(3 nejlepší dívky a 3 nejlepší chlapci)

ZRCADLO VÝSLEDKÙ - družstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZŠ ENGLIŠOVA OPAVA
ZŠ CHOMUTOV, AK. HEYROVSKÉHO
ZŠ EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
2.ŽS J.A.KOMENSKÉHO, MILEVSKO
ZŠ ROŠICKÉHO JIHLAVA
ZŠ OSKOL KROMÌØÍŽ
ZŠ VYHLÍDKA, VALAŠSKÉ MEZIØÍÈÍ
ZŠ ZÁREÈNÁ Tachov
ZŠ BØECLAV Slovácká 40
ZŠ PROKOPA DIVIŠE a MŠ, Znojmo - Pøímìtice

44091
43452
42999
42841
42696
41273
41150
40895
40387
40333

Nejlepší výkony jednotlivcù - dìvèata
Disciplína

Pøíjmení, jméno

Roèník

Škola

Výkon

Body

Sprint na 60 m
Skok daleký
Medicinbal
Shyby
Švihadlo
Plavání
Trojskok
Kliky
Leh-sedy
Hod míèkem
Dribling
Bìh na 1000 m

Záhorová Adéla
Hromadníková Tereza
Dostálová Veronika
Tomášková Karolína
Hladíková Tereza
Furješová Nina
Kozelská Petra
Seemanová Barbora
Svìtnièková Monika
Èechová Hana
Škorpilová Markéta
Tomášková Karolína

1999
1999
1997
1999
2000
1998
1998
2000
1998
1998
1998
1999

2. ŽS J.A.KOMENSKÉHO, MILEVSKO
ZŠ EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
ZŠ EDVARDA BENEŠE OPAVA
ZŠ ŠTEFCOVA, HRADEC KRÁLOVÉ
ZŠ ZÁREÈNÁ Tachov
ŠG Košice
SG D. a E. ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA
FZŠ BRDIÈKOVA, PRAHA
ZŠ ŽIDLOCHOVICE
ZŠ ZÁTOR
ZŠ CHOMUTOV, AK. HEYROVSKÉHO
ZŠ ŠTEFCOVA, HRADEC KRÁLOVÉ

8,26 s
5,06 m
15,95 m
80
400
175 m
7,22 m
107
110
57,75 m
330 m
3:27 min.

928
748
873
760
1 243
1 010
782
1 467
1 010
713
885
942

Nejlepší výkony jednotlivcù - chlapci
Disciplína

Sprint na 60 m
Skok daleký
Medicinbal

Pøíjmení, jméno

Aulický David
Dlabaja Daniel
Šruma Dominik
Frnoch Daniel
Shyby
Valenta Lukáš
Švihadlo
Šandera Josef
Plavání
Hubík Jan
Trojskok
Aulický David
Kliky
Hálek Vojtìch
Leh-sedy
Wendl Miroslav
Hod míèkem
Lojška Erik
Dribling
Doležal Ondøej
Bìh na 1000 m Vizina Robin

Roèník

Škola

Výkon

Body

1997
1998
1997
1997
1998
1998
1999
1997
2001
1998
1997
1997
1997

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

7,57 s
5,71 m
19,65 m
19,65 m
89
390
170 m
8,32 m
91
124
87,50 m
370 m
3:05 min.

1 066
866
1 120
1 120
850
1 210
976
951
1 238
1 150
1 110
1 051
1 030

PROKOPA HOLÉHO LOUNY
EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
VARNSDORF
Prachatice
ZÁREÈNÁ Tachov
Prachatice
EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
PROKOPA HOLÉHO LOUNY
DR.FR.L.RIEGRA, SEMILY
ROŠICKÉHO JIHLAVA
EDVARDA BENEŠE OPAVA
VARNSDORF
EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
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Z REDAKÈNÍ POŠTY
OVOV - REPUBLIKOVÉ FINÁLE
Ve školním roce 2011/2012 plnila dìvèata v hodinách Tv podmínky OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítìzù). Jedná se
o deset disciplín, které pro žáky základních škol pøipravili 2 olympijští vítìzové – desetibojaøi Robert Zmìlík a Roman Šebrle.
Do tabulky na webových stránkách OVOV jsem zapsala výsledky dívek v tìchto disciplínách: 60 m, skok daleký, hod míèkem, hod
medicinbalem a trojskok z místa. Další výkony bylo tøeba plnit po dobu 2 minut- shyby na šikmé lavièce, kliky, pøeskoky švihadla
ètyømi zpùsoby, sedy-lehy a dribling s basketbalovým míèem. Nejvíce bodù a zlatý odznak získala Aneta Blahová z IX.A. Umístila
se na 14. místì v republice a byla pozvána k úèasti na republikovém finále.
Finále se konalo ve dnech 20.-23.9.2012 v Praze. Jednotlivé disciplíny všichni úèastníci plnili ve dvou dnech. Závodilo cca 650
dìtí z ÈR, Polska, Maïarska a Slovenska. Do Prahy pøijelo 40 družstev a 300 jednotlivcù ve vìku 10-15 let. Po oba dva dny byly
na stadionì Evžena Rošického pøítomni naši bývalí úèastníci OH, kteøí byli patrony družstev. Dìti si mohly popovídat
napø. s J. Kratochvílovou, I. Bugárem, P. Bencem, J. Dalerem, O. Svojanovským, ale i s D. Svobodou a J. Kudlièkou.
Autogramiády se zúèastnilo cca 40 olympionikù.
Soutìž zahájila Vìra Èáslavská a ministr vnitra Alexandr Vondra. Dìní na stadionì komentovali výborní sportovní komentátoøi Š. Škorpil a J. Smetana. Dva nároèné dny soutìžícím zpestøili zpìváci O. Lounová, M. Agrebi, D. Dejl, kouzelník
a nìkolikrát si mohli všichni pøítomní zatanèit zumbu spoleènì s èlenkami Zumba Flasch Mob. V sobotu veèer se v hodinové
exhibici pøedstavili autoøi projektu R. Zmìlík a R. Šebrle, se svými sportovními hosty. Tribuny osvìtleného stadionu zaplnili mladí
sportovci a všem úèastníkùm hlasitì fandili. Porovnávali si své výkony s výkony tìch, kteøí jim jsou sportovním vzorem. Ve 22.00
hod. skonèilo pøedávání cen vítìzným družstvùm a jednotlivcùm. Na stupnì vítìzù vystoupili i nejlepší sportovci z exhibice
a nejlepší uèitelé a uèitelky, kteøí si zde také mohli zazávodit ve stejných disciplínách jako jejich žáci.
Aneta Blahová v Praze obsadila 17. místo a strávila zde dny plné sportu. Našla zde nové kamarády, setkala se s významnými
sportovci., vyfotila se s Romanem Šebrlem i s Šárkou Kašpárkovou (patronkou projektu OVOV). V nedìli nám ještì zbyl èas
na procházku Prahou. Na tuto zdaøilou akci budeme urèitì obì dlouho vzpomínat.
Mgr. Jaroslava Strouhalová
pøedsedkynì ŠSK pøi ZŠ Bosonožská 9, Brno
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Z èinnosti AŠSK
Nejlepší krajské rady vyrazili do Kalábrie
Asociace vyhlásila soutìž "Nejaktivnìjší krajská rada
AŠSK ÈR v období let 2009 - 20012". Tøi vítìzné krajské
rady (KR Moravskoslezského kraje, Jihomoravského
kraje a Ústeckého kraje) vybraly zástupce svých okresù,
kteøí se zúèastnili zájezdu do letoviska Due Elle v italské
Kalábrii. Za organizaèního i finanèního pøispìní partnera
Asociace - cestovní kanceláøe B&K Tour prožili všichni
úèastníci zájezdu krásný týden pøi pobøeží Jónského
moøe.
V areálu kempu jsme bydleli v mobilhomech 50 m od pláže. Nìkteøí výhodné polohy využili k rannímu plavání
a fotografování východu slunce. Kemp mìl k dispozici bazén, fotbalové høištì, volejbalové høištì i tenisové kurty.
Vzhledem k tomu, že úèastníky zájezdu byli uèitelé tìlocviku, tedy sportovci tìlem i duší, všechna sportovištì byla
dostateènì využívána.

Obchodní centrum (2 km od kempu – „malý Zlièín“), kam jsme mohli jet místním mikrobusem nebo jít pìšky, jsme
využívali k nákupùm.
Probìhla tøi mezinárodní sportovní klání. Nejdøíve Italové, místní animátoøi a studenti, vyzvali naše muže
k fotbalovému utkání s tím, že dosud v kempu s nikým neprohráli.
Nastoupila proti sobì mužstva, mezi kterými byl rozdíl jedné až dvou generací. Italští chlapci byli natìšeni na
vítìzství, ale samozøejmì nemìli na techniku èeských tìlocvikáøù. Ani energie mládí nestaèila na dobrou fyzièku
døíve narozených. Èeši vyhráli 3:2.
Dalším mezinárodním utkáním byl zápas ve volejbale. Po dramatickém a vyrovnaném boji zvítìzilo opìt èeské
družstvo.
Všichni jsme se tìšili na plánovaný štafetový závod krajských rad v plavání v místním bazénu. Když se o závodu
dozvìdìli Italové, chtìli se hned také zúèastnit. Chtìli asi koneènì vyhrát.
Zástupci krajù vybrali šestièlenná družstva, po prezenci nastoupila družstva vèetnì italského na bloky a závod zaèal.
Do vedení se dostala štafeta Ústeckého kraje, která celý závod vyhrála, na druhém místì skonèila italská štafeta
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následovaná jihomoravskou štafetou, na posledním místì se umístili plavci ze severní Moravy.
Italové se zase nespokojili s druhým místem a vyzvali ke štafetì Èesko - Itálie. Na družstvo z Ústí, které nyní
reprezentovalo Èesko, však nemìli a opìt prohráli. Ale kupodivu tentokráte jim to radost nezkazilo a po závodì se
radovali, jako by jej vyhráli.
Organizace závodu se ujali Ústeèáci vèetnì kulturní vložky. Po závodì Dana a Iveta pøedvádìly aerobic, ke kterému
se pøidali další úèastníci, strhly k tanci i Italy.

Tak jako na každém správném zájezdu nechybìly ani výlety. Vìtšina lidí se zúèastnila pùldenního výletu
do mìsteèka Corigliano Calabro. Po prohlídce historické èásti, která byla velmi zajímavá, jsme si mohli nakoupit
italské speciality na místním trhu. Ten byl trochu zklamáním, protože nad stánky s místními potravinami, ovocem
a zeleninou pøevažovaly stánky pøipomínající naše "vietnamská" tržištì s cetkami a obleèením.
Pomìrnì dost lidí neodradila ani delší vzdálenost na Sicílii a pøihlásili se i na tento výlet. Autobusem jsme se po dálnici
pøepravili do Reggia Calabria, kde jsme se nalodili na trajekt a pøepluli do sicilské Messiny. Odtud jsme pokraèovali
do malebného turistického mìsteèka Taormina. Zde jsme strávili cca 4 hodiny procházkou historickou ulièkou,
návštìvou místních obchùdkù a nakupováním. Mohli jsme se také pokochat pohledem na dýmající sopku Etna. Mìli
jsme štìstí, protože ne vždy se Etna turistùm ukáže. Bývá zahalena mraky nebo mlžným oparem. Zajímavé bylo
posedìt v místních hospùdkách, dát si pivo èi kávu a nìjakou sicilskou dobrotu. Chloubou Taorminy je zachovalé
øecko-øímské divadlo, kde se dodnes hrají hry a odkud se naskýtají krásné výhledy na moøe a na Etnu.
Tøetího výletu do blízkých bahenních lázní se zúèastnili asi jenom dva zájemci, nikomu se už pøed odjezdem nechtìlo
nikam jezdit.
Pátek a sobotu jsme využili k posledním nákupùm dáreèkù pro rodiny, koupáním a slunìním na pláži nebo u bazénu.
V sobotu v podveèer jsme se vydali na cestu domù, kam jsme se dostali v nedìli odpoledne a veèer.
Zájezd jsme si všichni užili. Pokud bychom se chtìli podívat na hodnocení zúèastnìných krajských rad v duchu
soutìže o nejaktivnìjší krajskou radu, oproti oficiálním výsledkùm by zvítìzila Ústecká krajská rada – byla sportovnì
nejaktivnìjší a nejúspìšnìjší (volejbal a plavání, byli i èleny fotbalového mužstva) a nejzábavnìjší - èlenové bavili
sebe i ostatní.
Dana Soukupová
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ŠKOLA HROU 2012
7. - 9. 12. 2012
Asociace školních sportovních klubù Èeské republiky spoleènì s Univerzitou Karlovou - Fakultou tìlesné
výchovy a sportu poøádají praktický semináø Škola hrou.
Semináø je urèen pedagogickým pracovníkùm I. stupnì základních škol, pøípadnì škol mateøských. Výbìrem
témat a metod se zamìøuje zejména na školní tìlesnou výchovu a mimoškolní pohybové aktivity. Výuka probíhá
praktickou formou v tìlocviènách, a pokud poèasí dovolí, mùže probíhat i venku.
Každý úèastník obdrží po skonèení semináøe "Úèastnický list"

Místo: Areál UK FTVS, José Martího 31, Praha 6. Výuka mùže probíhat i mimo areál UK FTVS
Organizátor: AŠSK ÈR
Ubytování: Hostel UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6
Pro zajištìní ubytování je nutné zaslat pøihlášku co nejdøíve
Poplatky:

Ubytování: 440,Strava: 360,Úèastnický poplatek: 740,-

Celkem:

1540,- Kè

rekapitulace plateb:
úèastnický poplatek s ubytováním a stravou - 1 540,- Kè
úèastnický poplatek jen se stravou - 1 100,- Kè
úèastnický poplatek jen s ubytováním - 1 180,- Kè
úèastnický poplatek bez ubytování a stravy - 740,- Kè
Akreditace MŠMR è.j.: 28 173/2011-25-558

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.
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