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POHÁR JOSEFA MASOPUSTA
NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

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...
Malé ohlédnutí
Mùj pøíspìvek k pøipomenutí dìní v AŠSK ÈR
(dále jen Asociace) v minulých dvaceti letech se
opírá o mé osobní vzpomínky, které se k tomuto
období vážou. Nesouvisí se vznikem tohoto
dobrovolného sdružení obèanù z roku1992,
protože jsem se stal èlenem až v roce 1994.
Neznamená to, že bych se aktivnì nepodílel
na organizování sportovních soutìží v pøedcházejícím období, v osmdesátých letech jsem
byl metodikem TV pro okres Dìèín a mìl jsem
na starosti poøádání støedoškolských her v tomto okrese. Krajské soutìže
mìl v té dobì na starosti metodik Krajského pedagogického ústavu v Ústí
n. L. Zdenìk Øáda, který v dobì založení Asociace souèasnì zastupoval
Severoèeský kraj ve výkonném výboru. V r. 1994 s obìma aktivitami konèil
a požádal mne, abych zastoupení našeho kraje v Asociaci pøevzal.
POKRAÈOVÁNÍ NA STR. 5

Z obsahu tohoto èísla
20 LET AŠSK ÈR
STR. 4-5
• AŠSK a František Táborský
STR. 6-7
• Jak jsme zaèínali
- vzpomíná Petr Vykoukal
STR. 8

• Èinnost AŠSK
oèima Jana Bìlohlávka
Z REDAKÈNÍ POŠTY
STR. 8
• Úspìch košíkáøù

Gymnázia Matyáše Lecha
RF AŠSK ÈR v plavání
STR. 10-11
• RF hostil Jindøichùv Hradec
• Zrcadlo výsledkù
RF AŠSK SŠ v basketbalu
STR. 12-13
• Basketbalová sezóna
vyvrcholila v Klatovech
• Zrcadlo výsledkù
SILOVÝ ÈTYØBOJ
ZŠ a víceletých gymnázií
STR. 14-15
• Miroslav Holomek nás
informuje o podrobnostech
ze soutìže v Brnì
• Zrcadlo výsledkù
• Pøihlašte se do soutìže
POZVÁNKA na finále
Poháru ÈR v Kin-ballu
STR. 15
• Studenti Základních
a Støedních škol se utkají
17. a 18. dubna v Praze
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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Proè AŠSK ÈR ?
Úvodem
Nehodlám psát své pamìti. O starých se mimo jiné øíká: „Mají spoustu
zkušeností, ale žádné posluchaèe“. Mými bývalými spolupracovníky jsem však
byl požádán, abych zavzpomínal na zaèátky AŠSK ÈR. Použiji trochu osobní
náhled a pokusím se být struèný. Snad se tedy objeví alespoò nìkolik ètenáøù.
Jak to bylo
Ke sklonku minulého tisíciletí jsem pracoval v malém mìsteèku belgické
provincie Limburg. Trénoval jsem všechna družstva handbalového klubu bez
ohledu na vìk a pohlaví. Hráèi družstva mužù byli døíve jako støedoškoláci
vesmìs fotbalisty. Zúèastòovali se sportovních soutìží s pøíhranièními školami
v Nizozemsku a Nìmecku inspirovanými filosofií ISF (International School Sport
Federation), ve kterých byl na programu také turnaj v házené.
V této høe, ve vlámské oblasti tehdy témìø neznámé, nalezli mnozí z povinných úèastníkù trvalejší zalíbení. Úspìchy
pøilákaly další zájemce, pøíznivce a podporovatele a tak si pozvali zahranièního profesionálního trenéra. Podruhé
jsem se nepøímo setkal se soutìží ISF, když mi nìkteré z mých mladých hráèek hlásily, že vyhrály belgickou školní
soutìž a jedou na mistrovství do Portugalska. A do tøetice to, co mne nejvíce bezprostøednì ovlivnilo: Zástupci
BLOSO, polostátní organizace podporující sportování mládeže ve vlámské komunitì, mne angažovali pro vedení
dobrovolných kurzù házené pro uèitele tìlovýchovy. V každé z pìti vlámských provincií (v nìkterých pro velký zájem
opakovanì) jsem vedl školení vždy v rozsahu deseti sobotních pùldnù. Pozdìji jsem zjistil, že vìtšina kontaktních
osob z BLOSO pùsobila rovnìž v ISF (Raymond Defever, Johan Favere, Willy Seppion). Pøedmluvu do mé uèebnice
napsal tehdejší generální øeditel BLOSO a v té dobì též president ISF pan Armand Lams.
Zaèátkem devadesátých let jsem informoval o mých zkušenostech z Belgie zástupce MŠMT. V tehdejším státním
uspoøádání však existovala jakási dohoda mezi obìma federativními republikami o „dìlbì kontaktù“ na mezinárodní
instituce. ISF pøipadla Slovensku. Situace se zmìnila v roce 1992, jakmile bylo zøejmé, že se Èeskoslovensko rozdìlí.
Námìstek MŠMT Jan Bìlohlávek mne doporuèil do pøípravného výboru AŠSK ÈR (dále jen AŠSK) a na ustavujícím
Snìmu jsem byl zvolen do Výkonného výboru. Byly mi svìøeny zahranièní kontakty. První návštìva spoleènì
s presidentem AŠSK Janem Frimlem a sekretáøem Janem Pyšem u tehdejšího generálního sekretáøe ISF pana
Norberta Bayera ve Vídni pomohla odpovìdìt na øadu otázek a nastartovat budoucí bohaté a rùznorodé
mezinárodní aktivity.
V roce 1997 jsem byl osloven Janem Frimlem, abych kandidoval na funkci prezidenta AŠSK. Po dlouhém rozvažování
jsem svou kandidaturu potvrdil a po zvolení jsem pak vykonával prezidentskou funkci po tøi dvouletá volební období.
Organizaèní výhodnou bylo, že se sekretariát AŠSK usídlil na stejné adrese jako má domovská fakulta. Pomohlo zajisté
také moje pøedchozí tøíleté pùsobení ve funkci vedoucího Oddìlení sportovních sdružení a státní reprezentace
na MŠMT. Handicapem byla jen nepøímá zkušenost se støedoškolskou výukou. Vìtšinou jsem pøipravoval budoucí
tìlocvikáøe. Souèasnì jsem byl témìø po celou svou pracovní kariéru v úzkém kontaktu s výkonnostním a vrcholným
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sportem. Proè tedy AŠSK? Jako vysokoškolský pedagog jsem pocioval spoluzodpovìdnost za celou populaci a ne
pouze za její z rùzných dùvodù vyvolený malý díl. Kde jinde než ve školách lze na dìti a mládež pùsobit a to po vìtšinu
roku a prostøednictvím vzdìlaných uèitelù. Tìlesná výchova a sportovní soutìže jako nedílná souèást prostøedkù
harmonického všestranného rozvoje osobností, jejich individualizace, socializace a internacionalizace. Vždy
základní motiv loga ISF se dvìma postavami podávající si ruce a symbolizující tak fair play a most ke vzájemnému
mezinárodnímu setkávání a porozumìní byl pøenesen též do znaku AŠSK.
Zámìr a smìr
Byl jsem tedy osloven, rozhodl jsem se a dostal mandát. Mou první snahou bylo formulovat dlouhodobou pracovní
koncepci AŠSK. Tento programový materiál nazvaný „AŠSK – náš zámìr a smìr“ obsahoval vymezení cílových skupin
dìtí a mládeže, popis možností a potence naší organizace, návrh organizaènì metodických pracovních forem, trvalý
cíl a postupné úkoly. Nebudu se zaobírat detaily. Pokud by se o nì nìkdo zajímal, jistì si najde cestu. V tehdejší dobì
mne však nejvíce zamìstnávaly dva významné strategické cíle, které nebyly v materiálu z taktických dùvodù pøímo
formulovány: Prosadit zaèlenìní práce pro AŠSK do úvazku uèitelù a získat akciový podíl ve spoleènosti Sazka.
To druhé je již v „propadlišti dìjin“ a to první a nejpodstatnìjší èeká na politickou vùli a ekonomické možnosti.
Mnohé se podaøilo, ale více je pøed námi. Zkušenost z minulosti má sloužit budoucnosti. Pøeji naší mladé generaci,
aby mìla možnosti svou budoucnost aktivnì, smysluplnì a hodnotnì prožívat a naplòovat. A všem, kteøí se na tom
budou jakkoliv pozitivnì spolupodílet, pøeji úspìchy a potìšení z jejich úsilí.
František Táborský
Pokraèov?n?ze str. 3
Zaèátkem 90. let jsem nejdøíve pracoval ve vedení Asociace
uèitelù TV (AUTV), jejíž cíle a poslání detailnì popisuje ve
svém pøíspìvku Petr Vykoukal. V okamžiku, kdy již nebyla
legislativní oblast pøedmìtem zájmu tìlocvikáøù a ti se
zamìøili pøedevším na organizování školních sportovních
soutìží, došlo k zaèlenìní AUTV do Asociace pod názvem
Profesní klub uèitelù TV (PKUTV), který definitivnì ukonèil
svoji èinnost v r. 2000.
Od r. 1994 jsem tedy v Asociaci pracoval jako pøedseda
školního sportovního klubu pøi Gymnáziu Dìèín, dále po
dva roky jako pøedseda okresní rady asociace v Dìèínì,
pøedseda krajské rady Severoèeského kraje, kterou jsem
souèasnì zastupoval ve výkonném výboru asociace. Po linii
sportovních soutìží jsem byl jmenován garantem
basketbalu, tím jsem dostal na starost školní basketbalové
soutìže v ÈR.
Množství školních sportovních soutìží na základních
a støedních školách se postupnì zvyšovalo a èinnost s tím
spojená znaènì narùstala, takže výkonný výbor Asociace
zøídil od záøí 1997 pracovní pozice sekretáøù krajských rad
Asociace, což pro mne znamenalo, že jsem se stal
sekretáøem krajské rady Severoèeského kraje. Po dobu
následujících ètyø let jsem, s výjimkou období od dubna
1999 do bøezna 2000, zastával jak funkci pøedsedy, tak i post
sekretáøe krajské rady nejdøíve Severoèeského, po r. 2000
Ústeckého kraje.
Na snìmu Asociace jsem byl v dubnu 2001 zvolen do funkce
viceprezidenta, práci pøedsedy krajské rady Ústeckého
kraje jsem v tomto roce pøedal V. Pìknému.
František Táborský se rozhodl skonèit ve funkci prezidenta
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Asociace v r. 2003 a navrhl mne jako kandidáta
na uvolnìnou pozici pro další dvouleté funkèní období.
Žádný jiný kandidát nebyl snìmem v dubnu 2003
navržen, byl jsem tedy zvolen prezidentem asociace
a tuto funkci zastávám až do souèasnosti. Volbì
pøedcházela Valná hromada Mezinárodní organizace
školního sportu (ISF), která se konala v r. 2002
ve francouzském Caen, na níž jsem byl zvolen èlenem
výkonného výboru ISF a v této funkci pracuji i nadále.
Moje osobní vzpomínky jsou spojeny se jmény kolegù,
kteøí se mnou spolupracovali na všech úrovních.
Pøipomínají rovnìž, že jsem po pracovní stránce prošel
prací na všech pozicích v Asociaci, což s odstupem èasu
hodnotím jako velkou výhodu.
Nezapomenutelná pro mne vždy zùstanou jednání
sekretáøù, která se konala v rùzných místech naší
republiky, zrovna tak jako první mezinárodní soutìže
ISF, které jsme u nás zaèali organizovat v r. 1997.
V letošním roce bude ISF atletika v Karlových Varech již
desátou akcí s mezinárodní úèastí, kterou naše
Asociace poøádá.
Zodpovìdnost za èinnost celé Asociace byla, pøedevším
v období mého „prezidentování“, spojena s celou
øadou úkolù, jednání a zmìn, které se v prùbìhu
posledních deseti let udály a které patøí spíše do zprávy
pro snìm, nebo v ní je zpracováno hodnocení
pøedcházejícího období. Jak se nám ve výkonném
výboru Asociace naše úsilí o zajištìní chodu naší
organizace daøí nechávám na posouzení našich èlenù.
Václav Lešanovský
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Jak jsme zaèínali
Pøipomínáme-li si letos 20. výroèí vzniku Asociace školních sportovních klubù
(dále jen AŠSK), musíme se vrátit do 80. let minulého století, od kterých se
vznik této organizace odvíjel.
Konec 80. let se s odstupem èasu jeví jako období, kdy se školní tìlesná
výchova a školní sportovní aktivity dostaly do popøedí celospoleèenského
zájmu.
Postavení uèitelù tìlesné výchovy (dále jen Tv) na školách bylo mimoøádné,
stejnì jako zvyšující se úèast žákù na sportovních akcích a soutìžích. Tomuto
stavu napomohly tak èasto kritizované Spartakiády, které dokázaly aktivovat
jak uèitele, tak i vìtší poèet žákù, kteøí se jinak sportem nezabývali.
Vzhledem k politickému tlaku, aby akce dopadla dobøe, byla soustøedìna pozornost jak na nácvik, tak i uèitele
a vedení škol. Pozitivním jevem tohoto tlaku byla stoupající prestiž jak uèitelù Tv na školách, tak i uèitelù Tv jako
profesní skupiny, která z toho profitovala. V té dobì velmi dobøe fungoval profesní systém dalšího vzdìlávání, plošnì
se provozovaly a podporovaly sportovní aktivity jako byly lyžaøské, sportovnì turistické a plavecké kurzy, fungoval
systém školních sportovních her a soutìží vèetnì ekonomického zabezpeèení. Výsledkem tìchto aktivit byl r. 1989,
kdy došlo k pøijetí historicky prvního Usnesení vlády è. 49 k dalšímu rozvoji školních sportovních aktivit. Unikátní bylo
toto usnesení i v tom, že bylo souèasnì ekonomicky pokryto ze státních prostøedkù. Bylo rozhodnuto, že mimoøádné
finanèní prostøedky ve výši 30 mil. Kè, které byly vynakládány na pøípravu Spartakiád, zùstanou novì v rozpoètu
školství jako úèelové na rozšíøení sportovních aktivit žákù a s tím spojených mzdových nákladù na uèitele Tv. Jen
v prvých 2 letech stoupl poèet žákù zapojených do sportovních kroužkù na školách na 380 000. Školní Tv, která se
rozšíøila na 3 hodiny týdnì a další aktivity plnily stránky novin a èasopisù. Byla nastavena kvalitativnì nová
spolupráce s tehdejším tìlovýchovným hnutím reprezentovaným pøedevším ÈSTV a Svazarmem, ale i s Národními
výbory, které øídily školy a spravovaly školní sportovní zaøízení. Byl kladen velký dùraz na bezplatné celodenní
využívání tìchto zaøízení, bezpeènost práce, na výrobu náøadí a sportovních potøeb. Nejvìtším handicapem té doby
byl stav a množství školních tìlocvièen a høiš a nedostatek nabídky sportovních potøeb v obchodech.
Zlom v tomto pozitivním vývoji nastal poèátkem 90. let pøijetím tzv. ekonomických balíèkù, které se rozpoètovì dotkly
i MŠMT, které vzniklo na základì Kompetenèního zákona v r. 1990. Pøi úsporných opatøeních stanovených
jednotlivým rezortùm rozhodl tehdejší ministr Vopìnka, aby úèelové prostøedky ve sportu na školách byly pøevedeny
do celkového rozpoètu ministerstva bez náhradního øešení. Veškeré novì vznikající aktivity, ale i dlouholeté tradièní
zabezpeèení školního sportu se ocitlo ve vzduchoprázdnu a v okamžité likvidaèní fázi.
Na tehdejším odboru sportu, který vedl dr. Jan Šorf a který spadal do kompetence námìstka ministra Jana
Bìlohlávka, se hledalo øešení jak z této situace. Problém byl v tom, že jednotlivé skupiny ministerstva, mezi které
patøila mládež a tìlovýchova, mìly dle metodiky Ministerstva financí nastavena pravidla používání finanèních
prostøedkù zcela novì a nedaly se smìšovat. Ve sportu bylo zavádìno programové financování a dotace již nešlo
poskytovat pøímo školám. Finanèní prostøedky na sport se daly poskytovat pouze na základì vyhlášených programù
obèanským sdružením ve sportu s celorepublikovou pùsobností. Takovéto sdružení však na školách neexistovalo.
V oblasti školní Tv vznikla v té dobì profesní skupina Asociace uèitelù Tv (dále jen AUTV), kterou postupnì vedli Jirka
Holeèek z Karlových Varù, Jiøí Matìjka z Prahy a Pavel Janík z Èeského Brodu. Uvedená asociace se profilovala v této
dobì na silném lobistickém základu a na odborovém zamìøení. Bojovala za postavení uèitelù Tv na školách, iniciovala
nìkteré návrhy legislativního charakteru a pomáhala ve vybraných distribuèních aktivitách centrálních nákupù
urèitého sportovního zboží do škol. Jejím prostøednictvím vznikla logistická sí a informaèní kanály pøímo
na jednotlivé okresy a školy v celé Èeské republice.
Øešení nové situace spojené s financováním sportu na školách nastalo pøíchodem dr. Jana Pyše z Bratislavy, kde
doposud pùsobil, do Prahy. Jeho návrh, který pøednesl námìstku ministra Bìlohlávkovi, se kterým se znal, padl
na úrodnou pùdu a zaèal se realizovat.
Slovensko, u nichž bylo školství v národní kompetenci, muselo øešit stejný problém jako u nás a nechalo se inspirovat
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v zahranièí. Školní sportovní kluby již v té dobì existovaly v zemích západní Evropy i jinde ve svìtì a sdružovaly se
v mezinárodní školní federaci ISF, do které jsme pozdìji vstoupili my i Slovensko.
Jan Pyš, který se aktivnì zúèastnil zakládání této organizace na Slovensku, seznámil se svými zkušenostmi pracovníky
odboru sportu a vedení MŠMT byl pøedložen návrh na založení této organizace u nás. Projekt mìl plnou podporu jak
námìstka ministra, tak øeditele odboru Jana Šorfa a jeho realizací bylo povìøeno tehdejší oddìlení školní tìlesné
výchovy. Jelikož v tomto oddìlení neexistovala žádná systematizace na obdobnou tematiku, dostal jsem tento úkol
do pøímé gesce ve spolupráci s dr. Mûllerem z našeho oddìlení. Jan Pyš pùsobil jako ústøední postava celého
projektu, mìl pracovištì pøímo na MŠMT a v náplni pøipravit základní agendu spojenou se zaèátkem èinnosti této
nové organizace. Celý projekt se podaøilo prosadit ve vedení a nic nebránilo tomu, aby se ve sportovním prostøedí ÈR
objevil nový subjekt.
Po pøípravném období administrativního charakteru nastala propagaèní práce mezi uèiteli, øediteli škol a pracovníky
školských úøadù v krajích a na okresech. Hledaly se vhodné osoby pro personální zbezpeèení chodu Asociace
a vhodného místa pro chod sekretariátu.
Bylo využito logistiky stávající struktury AUTV, jejímž prostøednictvím byla svolána první celostátní valná hromada
která se uskuteènila na MŠMT dne 2.10 1992. Prvním prezidentem AŠSK by zvolen Jan Friml z Prahy, místopøedsedou
Václav Mûller, který zpracoval první stanovy a generálním sekretáøem Jan Pyš. Byl to první krok k zahájení èinnosti
AŠSK, stanovení základních úkolù a cílù a vlastní prezentace.
Založení AŠSK se nesetkalo s pozitivní reakcí ze sportovního prostøedí. Nová asociace byla vnímána jako subjekt, který
odebírá z celkového dotaèního koláèe finanèní prostøedky na úkor jiných. Hlavním zdrojem financování sportovních
sdružení byly a jsou státní finance rozdìlované pøes MŠMT a které byly zejména v poèáteèním období i díky pøíznivé
konstelaci tehdejších vedoucích pracovníkù pro AŠSK pomìrnì štìdré a v oblasti pøímých dotací na èinnost stále jsou.
Naopak nejvìtší výhodou AŠSK bylo a je, že nepotøebuje dotace na investice, údržbu a provoz sportovních zaøízení,
které tvoøí nejproblémovìjší výdajovou položku všech sportovních organizací.
Nejvìtším handicapem pro AŠSK ale i pro nìkteré organizace, které byly založeny po r.1990, bylo to, že nemohly
získávat finanèní prostøedky ze spoleènosti SAZKA, která se již v r. 1990 transformovala na akciovou spoleènost bez
úèasti státu, a tudíž bez jeho vlivu. V prvé etapì èinnosti SAZKY sice došlo k dohodì akcionáøù se státem, že cca 2%
ze zisku mùže být prostøednictvím MŠMT na základì doporuèení odborné komise pøerozdìleno ve prospìch
neakcionáøù, mezi nìž patøila i AŠSK. Ta takto získávala navíc roènì 2-3 mil. Kè. Tyto peníze mìly tu výhodu, že byly
na základì rozhodnutí vedení organizace k použití k rùzným úèelùm, což u státních dotací vzhledem k nastaveným
pøísným pravidlùm nebylo možné. Tato praxe, pøíznivá i pro AŠSK, skonèila v r. 1998, kdy pøi pokusu o vìtší vliv
v a.s. SAZKA došlo k úplnému odtržení akcionáøù od státu. Snaha o získání pevného postavení ve sportovním
prostøedí ÈR trvá již 20 let a je úspìšná. Daøí se to pøedevším díky výkonnému výboru Asociace, jehož úsilím a èinností
na celostátní úrovni, ve státní správì a v mezinárodních organizacích je vnímána jako pevná souèást sportovní
struktury ÈR. Stále se však plnì nedaøí toto postavení plnì obhájit na úrovni regionální, ve mìstech a obcích. Na tom
a na práci jednotlivých sportovních klubù s dìtmi a mládeží je a bude založena budoucnost Asociace a je na nás všech
jak se nám to spoleèným úsilím bude daøit.
PaedDr. Petr Vykoukal
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SERIÁL – 20 LET AŠSK ÈR
K dvacetiletí AŠSK ÈR
Letošní 20. výroèí vzniku Asociace školních sportovních klubù je pøíležitostí jednak k bilancování výsledku tìchto
dvaceti let, jednak k zamyšlení, jak to všechno zaèalo.
To bilancování ponechám tìm, kteøí se po celou dobu kolem AŠSK pracnì lopotili, nebo ti nejlépe vìdí, jaký význam
jejich práce v AŠSK mìla a má. Z mého pohledu diváka, který již pøes patnáct let stojí v ústraní a vše sleduje jen
ze sdìlovacích prostøedkù, bylo založení AŠSK dobrým poèinem, který hned zpoèátku své existence mìl ty nejlepší
pøedpoklady pro významný pøínos v oblasti sportovního vyžití školní mládeže. Byl to obrovský potenciál
vysokoškolsky vzdìlaných odborníkù-tìlocvikáøù, které bylo možno do celé organizace zapojit. Na druhé stranì
materiální vybavení sportovním náèiním a náøadím - to vše v takových rozmìrech, jakými se nemohla pochlubit
žádná organizace této zemì. Bylo však nutné to vše umnì využít jednáním s vedením škol, zapojit tìlocvikáøe do této
práce vìtšinou v dobrovolném vztahu, ale na druhé stranì pøesvìdèit subjekty tìlovýchovného a sportovního
prostøedí, že se nejedná o konkurenci jejich práce. To se ukázalo jako nepøekroèitelný balvan (krátkodobá možnost
èerpání prostøedkù ze SAZKY). I pøes mnohé obtíže se podaøilo životaschopnost AŠSK udržet a prokázat, že tato
organizace má svoje významné místo ve sportovním životì školní mládeže.
Co jí pøát do dalších let? Trvalý vývoj, zájem mládeže, pochopení školských pracovníkù všech stupòù a trochu i tìch
nezbytných finanèních prostøedkù pro soutìže a turnaje.
PhDr. Jan Bìlohlávek
jeden z „fandù“ AŠSK

Z redakèní pošty
Vítìzné Brno
Cesta k navázaní na výsledky brnìnských košíkáøù let
šedesátých a sedmdesátých vede jistì i pøes práci
s talentovanou mládeží. S nadìjným pohledem do let
pøíštích mùžeme proto vnímat vynikající úspìch studentù
Gymnázia Matyáše Lercha, kteøí zvítìzili v republikovém
finále støedoškolských her v košíkové ve dne 12. - 14.
února v Klatovech. Po vítìzství v mìstském, krajském
a mezikrajovém kole této soutìže si pøi finálových kláních
nejdøíve snadno poradili s týmy Prostìjova a Klatov a podobnì jasný prùbìh mìlo i semifinále s Prahou.
Vyvrcholením celého turnaje bylo utkání se silným týmem Nymburka, který v èele s nejlepším èeským hráèem
roèníku 1996 Matìjem Svobodou nekompromisnì válcoval všechny své dosavadní soupeøe. Rozjetí a v pohodì hrající
Bròané si však pøes ubývající síly nenechali celkové vítìzství vzít a svého soka porazili. Chlapci z Gymnázia Matyáše
Lercha se tak stali støedoškolskými mistry republiky v kategorii do sedmnácti let a zároveò si vybojovali úèast
na Mistrovství svìta støedních škol, které se uskuteèní na pøelomu bøezna a dubna tohoto roku na Kypru.
Pøi závìreèném ceremoniálu byli navíc dva reprezentanti Brna Martin Vyroubal a Jakub Jokl zaøazeni do nejlepší
pìtky turnaje a Jakub Jokl byl ještì navíc vyhodnocen jako nejužiteènìjší hráè turnaje. Sestavu týmu Gymnázia
Matyáše Lercha tvoøili borci Jakub Jokl, Martin Barák, Marek Líèeník, Boris Vítkoviè, Jan Èerný (hrají též za JBC Brno),
Kryštof Bambušek, Jan Vyskok, Jáchym Vanìk, Martin Vyroubal (hrají za BŠM Brno) a David Živný (z BK Prostìjov).
Trenérem byl Mgr. Petr Kubù.
Text a foto: GML
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Republikové finále AŠSK ÈR
støedních škol v plavání

JINDØICHÙV HRADEC
28. 1. 2013

pøivítání a pøíjemné posezení a popovídání.
Od pondìlního rána dojíždìla postupnì k prezentaci
další družstva, pøi níž byl bohužel diskvalifikován tým
chlapcù SPŠ Na Tøebešínì z Prahy 10 pro nesplnìní
vìkové kategorie jednoho èlena družstva. Po krátké
technické poradì a rozplavání bylo republikové finále
slavnostnì zahájeno metodikem AŠSK ÈR Josefem
Hostinským.
V kategorii chlapcù i dìvèat soutìžilo o titul
„Pøeborníka republiky“ 12 školních týmù, vèetnì pøátel
z nìmeckého Münchbergu, kteøí však byli hodnoceni
mimo soutìž. Od první štafety bylo jasné, že o titul budou
Perla jižních Èech – Jindøichùv Hradec, kde se mimo
jiné nachází 15. poledník východní délky, úžasný zámek,
unikátní úzkorozchodná dráha èi nejvìtší lidový
mechanický betlém, hostil 28. ledna tohoto roku výkvìt
støedoškolské plavecké mládeže.
Témìø sto padesát nejlepších plavcù a plavkyò z celé
Èeské republiky si dalo dostaveníèko v novém
aquaparku ve mìstì na Vajgaru. Jihoèeský kraj má úzké
kontakty s nìmeckou stranou, konkrétnì Bavorskem,
proto se republikového finále v rámci èesko-nìmeckých
vztahù zúèastnili studentky a studenti z mìsteèka
Münchberg. Koordinátorem této spolupráce je již øadu
let dlouholetý spolupracovník AŠSK Miroslav Smažík.
bojovat minulí vítìzové a úèastníci mezinárodního
støetnutí ISF v plavání na Maltì chlapci z Nového Jièína
s chlapci z Gymnázia Ústí nad Labem. V kategorii dìvèat
byla situace ještì vyrovnanìjší a o vítìzství bojovala hned
tøi družstva: Gymnázium Zlín, SOŠ a Gymnázium Karlovy
Vary a Gymnázium Karviná. O vyrovnanosti soutìže
svìdèí i fakt, že v individuálních disciplínách byl každý
vítìz i vítìzka z jiné školy.

Pravda, v tento povánoèní èas a v zimních mìsících
neprojdou ulicemi mìsta a zámku stovky a tisíce lidí jako
v létì, o to rušnìji bylo v plaveckém bazénu. Pod svá
køídla vzala celorepublikové klání plavcù agentura Skok
spoleènì s Okresní radou AŠSK zastoupenou Otakarem
Kinštem, v èestném pøedsednictvu zasedl místostarosta
Jindøichova Hradce Ing. Pavel Vejvar a další hosté.
Nìkterá družstva, zvláštì z moravských krajù,
dorazila do dìjištì republikového finále již v nedìli
v podveèer, také nìmeètí hosté pøijeli v nedìli
a po ubytování v hotelu Perla probìhlo vzájemné
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Republikové finále AŠSK ÈR
støedních škol v plavání

JINDØICHÙV HRADEC
28. 1. 2013

O zajímavý a v žádném pøípadì ne nudný prùbìh
šampionátu se staral originální moderátor Jan Šimek,
který byl ochotný vlézt za plavci až do vody, aby získal
nejbezprostøednìjší dojmy po doplavání závodníkù
do cíle. K originalitám RF patøil i start kouèù a uèitelù
ve smíšených štafetách. Bavili se nejen závodníci,
ale i pøihlížející.
Pøed závìreènou štafetou byla situace velmi napínavá
a všichni netrpìlivì èekali na rozluštìní tajenky. Zatímco
v jindøichohradeckém aquaparku se voda pøímo vaøila,
za prosklenými okny panovala paní Zima.

Poslední závod nakonec rozhodl, že republikové
prvenství v kategorii chlapcù obhájili studenti
z Gymnázia Nový Jièín pøed gymnazisty z Ústí nad Labem
a prùmyslováky ze Zlína. V kategorii dìvèat prvenství
uhájily gymnazistky z Karviné pøed studentkami SOŠ
a Gymnázia Karlovy Vary a studentkami z Gymnázia Zlín.
Poháry, medaile i diplomy byly rozdány, modravé
vody v bazénu se pomalu zklidnily a všichni se rychle
ubírali na cestu ke svým domovùm do všech koutù Èech,
Moravy i Bavorska. A rybník Vajgar jim k tomu zamával.
Tak, støedoškoláci, šastnou cestu a nashle v roce 2015!
Karel Chotovinský, garant plavání
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Republikové finále støedních škol
v basketbalu 2013 zná své vítìze

Vyvrcholení letošní støedoškolské basketbalové sezony probìhlo v rámci republikového finále ve dnech
12. – 14. února v Klatovech.
Svátek Svatého Valentýna tedy nemìl na programu jen zamilované, ale také 2 basketbalové finále nejlepších
støedoškolákù. Nejlepší týmy z Èeské republiky se sjely do Klatov v úterý 12.2., kde je èekal tøídenní nejen
basketbalový program. Souèástí turnaje byla i spoleèná veèere a spoleèenský program v Kulturním domì Družba.
Vítìzství v turnaji bylo navíc odmìnìno i postupem na svìtové støedoškolské hry, které se budou konat v dubnu
na Kypru. Právì z tohoto dùvodu startovali v letošním finále hoši a dívky s omezením vìku do 17 let.
V obou kategoriích se turnaje zúèastnilo šest týmù, 5 postupujících z kvalifikací a družstvo poøadatelského
Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy. V roce 2011 mìsto pod Èernou vìží hostilo stejný turnaj, ze kterého vítìz
postoupil na svìtové finále do Èíny. To se podaøilo týmùm hochù z Gymnázia Brno a dívek z Gymnázia Strakonice.
Oba týmy se prodraly i na letošní republikové finále. Celkovì se tedy turnaje zúèastnila tyto družstva z tìchto
støedních škol: mezi dívkami to byly týmy Gymnázium Jièín, Gymnázium Strakonice, Gymnázium Klatovy, Gymnázium
Svitavy, Gymnázium Kromìøíž a Gymnázium Karlovy Vary. Za hochy Gymnázium Praha, Gymnázium Brno,
Gymnázium Nymburk, Gymnázium Jaromìø, Gymnázium Klatovy a Gymnázium Prostìjov.

12

RF støedních škol v basketbalu 2013
Klatovy 12. - 14. 2. 2013
Sportovní èást turnaje se skládala nejprve ze zápasù ve 2 tøíèlenných skupinách, odkud vítìz a druhé družstvo
postoupilo do semifinále. Favorité turnaje tým Brna a tým Strakonic prošly až do bojù o stupeò nejvyšší. Ve finále
studenty z Brna èekal tým Gymnázia Nymburk. Oba týmy ve svých øadách mìly extraligové a ligové hráèe, kteøí
basketbal ovládají na vynikající úrovni. Tým z Moravy pøedvedl vyrovnaný herní projev a díky tomu si zajistily postup
na Kypr. V dívèí kategorii finále bylo napnuté až do poslední vteøiny. Tým Strakonic a tým Karlových Varù se potkaly
ve skupinì, kde zápas lépe skonèil o pouhé dva body pro lázeòský tým. Scénáø z roku 2011, kdy postoupily Strakonice,
se nekonal. Tým Varù stejnì jako v základní èásti zdolal Strakonice o dva body a stejnì jako Bròané postupuje na Kypr.

ZRCADLO VÝSLEDKÙ

Dívky

Hoši

1.Gymnázium Karlovy Vary
2.Gymnázium Strakonice
3.Gymnázium Klatovy
4.Gymnázium Kromìøíž
5.Gymnázium Jièín
6.Gymnázium Svitavy
All Star
Malá Eliška – Strakonice
Mouèková Eva – Karlovy Vary
Ulrichová Andrea – Klatovy
Symerská Alena – Kromìøíž
Hartmanová Sabina – Svitavy
MVP
Mouèková Eva – Karlovy Vary

1.Gymnázium Brno
2.Gymnázium Nymburk
3.Gymnázium Praha
4.Gymnázium Klatovy
5.Gymnázium Jaromìø
6.Gymnázium Prostìjov
All Star
Svoboda Matìj – Nymburk
Jokl Jakub – Brno
Bìlohradský Tomáš – Praha
Mráz Vojtìch – Jaromìø
Vyroubal Martin – Brno
MVP
Jokl Jakub – Brno
Cena fair play - Jaromìø
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Z redakèní pošty
SILOVÝ ÈTYØBOJ
základních škol a víceletých gymnázií
Stalo se dlouholetou tradicí, že SŠ polytechnická, Jílová v Brnì poøádá v každém roce pøed vánocemi pøebor Brna
a JIM krajského kola v zdatnostní soutìži SILOVÝ ÈTYØBOJ ZŠ a víceletých gymnázií. Soutìž vznikla pøed lety právì
v této škole a nabízí pohybovì nadaným starším žákùm možnost vyniknout v dynamických silových disciplínách,
kterými jsou šplh na lanì 4,5 m bez pøírazu nohou ze stoje, trojskok snožmo z místa, shyby a v sedy-lehy bez opory
nohou na 30 sekund.
Z této soutìže v minulosti i v souèasnosti vycházeli a vycházejí mnozí budoucí skvìlí atleti, lezci na lanì, plavci,
házenkáøi èi vodáci.
Letošní roèník pøeboru Brna a JIM krajského kola mìl vysokou sportovní úroveò a byl v ní dokonce pøekonaný letitý
èeský rekord Tomáše Petra mimoøádným talentem na silové disciplíny Filipem KOKEŠEM v bodovém souètu
jednotlivce a pøekonaná magická bodová hranice 700 bodù vítìzným družstvem ZŠ Šlapanice, což je tøetí nejlepší
výkon družstva v ÈR v historii této atraktivní soutìže.
Soutìž mìla nádhernou kulisu, které vévodilo soutìžní nadšení úèastníkù, jejich týmové soužití a vzájemné
povzbuzování se. Nejlepší výkony v disciplínách byly ocenìny potleskem všech úèastníkù a vedoucích družstev.
Bylo radostí sledovat, s jakým nasazením mladí závodníci soutìžili a jak se radovali z osobních rekordù a úspìchu
svých družstev.

ZRCADLO VÝSLEDKÙ

soutìž družstev (celkem 8 mužstev)
1. ZŠ Šlapanice
724,20 bodù
2. ZŠ Milénova Brno
680,80 bodù
3. ZŠ Jana Broskvy Brno 677,70 bodù

jednotlivci (celkem 36 závodníkù)
Šplh na lanì (s.)

1. KOKEŠ Filip
ZŠ Šlapanice
2. PRAGAÈ M.
ZŠ Horácké n. Brno
3. HANÁÈEK J. ZŠ Milénova Brno

Trojskok snožmo

Shyby

Sedy-lehy

Body

790cm
860cm
700cm

26
13
24

32
30
27

298,80
264,20
259,25

3,72
3,58
4,05

Nejlepší výkony v disciplínách
Šplh na lanì bez pøír.nohou:
Trojskok snožmo z místa:
Shyby :
Sedy-lehy bez opory na 30s.:

KUCHTA Tomáš
PRAGAÈ Martin
KOKEŠ Filip
KOKEŠ Filip
MAHR Marek
MRÁZEK Daniel

ZŠ Jana Broskvy Brno
ZŠ Horácké námìstí Brno
ZŠ Šlapanice
ZŠ Šlapanice
ZŠ Horácké námìstí Brno
ZŠ Horácké námìstí Brno

3,48 s.
860 cm
26 opak.
32 opak.
32 opak.
32 opak.

ZŠ Školní Buèovice
ZŠ Židlochovice
ZŠ Milénova Brno
ZŠ Horácké námìstí Brno
ZŠ Milénova Brno
ZŠ Rousínov

2,52 s.
890 cm
28 opak.
37 opak.
37 opak.
37 opak.

Nejlepší výkony všech dob
Šplh na lanì bez pøír.nohou:
Trojskok snožmo z místa:
Shyby:
Sedy-lehy bez opory na 30s.:

BARTOŠ Dušan
IVIÈIÈ Richard
HANÁÈEK Josef
DÁÒA Michael
HANÁÈEK Josef
KALÁB Jan
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Z redakèní pošty
SILOVÝ ÈTYØBOJ - zapojte se do soutìže
Silová soutìž pro starší žáky v JIM kraji je výzvou a hozenou rukavicí pro žáky v jiných krajích a nabízí se reálná možnost
uspoøádat republikové finále pro nejlepší školní týmy v jednotlivých krajích a v pøípadì neuskuteènìní krajských kol
v jednotlivých krajích je možné posílat výkony jednotlivcù a družstev na mou emailovou adresu holomek@jilova.cz,
tel. 732 751935. Pøípadným zájemcùm pošlu bodovací tabulky disciplín, tabulku pro orientaci uèitelù
pro posouzení výkonnosti závodníkù v jednotlivých disciplínách a další pokyny k soutìži Silový ètyøboj.
Mgr.Miroslav Holomek, autor soutìže
SŠ polytechnická, Jílová 36, 639 00 Brno
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