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Asociace školních sportovních klubů České republiky
KDO JSME ? KAM KRÁČÍME ? JAK TO ZVLÁDÁME?
Na tyto otázky jsme si vzájemně
odpovídali a dále se ptali hned na
několika úrovních, my všichni, kteří
jsme přijeli na seminář OR/KR do
Brna, 6.-7. listopadu 2009.
Na první otázku si můžeme formálně
odpovědět: „Asociace je
multisportovní občanské sdružení,
které se zabývá organizací volného
času mládeže na základních a
středních školách v ČR. K tomu
využívá spektrum činností a různých
organizačních forem. Zdrojem aktivity
a práce pro aktivní naplnění volného
času dětí jsou učitelé na školách a
podporu jim vytváří organizační
struktura Asociace od školních
sportovních klubů (cca 2800) přes
okresní a krajské rady až k ústředí a
mezinárodnímu zastoupení ČR
školního sportu v Evropě a ve světě.
Asociace je důležitým partnerem
MŠMT, má svoji váhu a kredit i u
ostatních partnerů, zejména v krajích
a obcích, který neustále roste. Spolu
s úspěchy, kterými na poli TV a sportu
na školách dosahujeme jsme
nepřehlédnutelní, jedineční a
spolehliví partneři pro kohokoliv, kdo
má zájem školnímu sportovnímu
prostředí pomoci.
Asociace je však především velká
parta lidí, co táhnou za jeden provaz,
vkládají do činnosti nové a pozitivní
podněty, včetně toho, že práce pro
Asociaci je rovněž srdeční záležitost
pro nás všechny. Tím se jasně
odlišujeme od všech
dalších organizací, které
suplují úlohu státu
v oblasti školního sportu.
Mimoškolní sportovní aktivita, ta
prvotní - se musí stát nedílnou
součástí školy, pak na ní mohou
navazovat aktivity na výkonnostní
úrovni (v oddílech a klubech), včetně
podpory státní reprezentace.
Ale pokud na školách v přirozeném a
organizovaném prostředí nevytvoříme
počáteční podněty přiměřené věku a
schopnostem dětí, těžko můžeme
později navazovat na aktivity
složitější, koordinačně a obsahově
náročnější, ale hlavně nevštípíme
žákům zásady zdravého životního
stylu s pozitivním vlivem sportovní
aktivity na naše „JÁ“.
A tak jsme to v této fázi především
„MY“ členové Asociace, parta
organizovaných nadšenců, kteří se

snaží o podporu mimoškolních
sportovních aktivit ve školních
sportovních klubech a v systému
školních sportovních soutěží. Jsme
to opět „MY“, kterým opravdu, ale
opravdu není jedno, kde skončí děti
po vyučování, že nám není lhostejné
co se naučí děti („naše i cizí“), a co
se děje v Asociaci („naší“). A proto
se také scházíme na takovýchto
neformálních setkáních ve stále
větším počtu, abychom si „své“ i
„naše společné“ věci probrali, sdělili,
připomínkovali, rozhádali se a poté
se zase spojili.

Toto souznění je naprosto jedinečné
a neopakovatelné, působí jako
fluidum, které se dívá, číhá a
vstupuje pod kůži, aby nás celé
uchvátilo a popohnalo zase o kousek
kupředu.
A na čem, že jsme se to vlastně
rozpovídali a poté snad shodli?
Na tomto místě musíme předeslat,
že jsme určitě nestihli probrat,
připomínkovat a zodpovědět
spoustu otázek, které byly
vysloveny, nebo jen visely ve
vzduchu. Nicméně naše společná
sdělení měla směr a cíl, a určitě
nezapadla nikam, kde bychom je
opět nenašli a znovu neotevřeli.
Naopak s odstupem času dozrávají,

upřesňují se formulace a nabývají na
důležitosti a významu. Na čem jsme
se však shodli především? Že jsme
schopni tyto otázky řešit v rámci
„naší“ Asociace ve prospěch dětí
„našich i cizích“ a za pomoci a
podpory „ostatních“, které
prostřednictvím výsledků naší
činnosti trvale oslovujeme.
Určitě jsme se až dosud shodli na
tom, že Asociace je akceschopné
občanské sdružení, s pevnou
organizační strukturou, aktivními
lidmi, jsme garantem mimoškolní
sportovní činnosti, důležitým a
respektovaným partnerem ostatních
institucí a subjektů a v neposlední
řadě i vzdělávací a odbornou
institucí pro oblast školního sportu.
Pokud však nebyly ještě nějaké
otázky, či připomínky vysloveny,
nezbavujte se jich a sdělte nám je,
abychom je mohli připravit pro
přenos nám všem ostatním a
následně je vyřešit. Ostatně jsem
přesvědčený, že na otázky v úvodu
článku jsem schopni si všichni
odpovědět sami i bez této právě
sdělené inspirace. Na tu základní
však odpovědět již umíme. Je to
práce, kterou nikdo další za nás
neudělá, je to soustavné a časově
náročné, ale také spojující a
smysluplné. Nejkrásnější však na
tom je, že „MY“ se sami
rozhodujeme, zda to budeme, či
nebudeme vykonávat.
Dovolte, abych Vám všem
poděkoval za Váš přístup k semináři,
omluvil se za to, že jsme nestihli, vše
co jsme chtěli (jako obvykle) a že se
zase brzy a průběžně uslyšíme a „na
e-mailujeme“. Jestli příští naše
setkání (tradiční na podzim) bude
opět v Brně, spojené s případnou
účastí na výstavišti v rámci
SportLife, a nebo i někde dříve či
jinde, teď záleží jen a jen na nás
samotných. Budeme se těšit na další
plodná jednání.
Ladislav Petera
generální sekretář AŠSK ČR

Asociace školních sportovních klubů je
především velká parta lidí, co táhnou za jeden
provaz, vkládají do činnosti nové a pozitivní
podněty, včetně toho, že práce pro Asociaci je
rovněž srdeční záležitost pro nás všechny.

OTÁZKA PRO...
Zdeňka Jadvidžáka,
hlavního organizátora Světového finále ISF
ve stolním tenise v Brně
Jak pokročily přípravy akce?
Už máme přihlášeno devatenáct zemí světa.
Kromě Číny, Tchajwanu, Izraele, Anglie, Itálie
a dalších zemí se nám přihlásilo i Kongo a
nedávno Portoriko.
Máme tedy již zástupce čtyř kontinentů, což
jsme si přáli. Nahlášen byl také Nový Zéland,
následně ale svoji účast hned zrušil. Uzávěrka proběhla, ale protože
můžeme vzít až čtyřiadvacet zemí, jsme připraveni ještě někoho
přijmout. Jen tak pro zajímavost se jedná o plný počet školních
družstev a po deseti do soutěže výběrů. Čekat budeme do konce
prosince.
Losování proběhne v polovině ledna, ještě
nevíme, jestli to bude patnáctého nebo
šestnáctého. Zda proběhne nějak oficiálně
za účasti partnerů, sponzorů, médií a
podobně? To ještě zvažujeme, bude se to
řešit. Pokračujeme samozřejmě intenzivně v
přípravách, věříme, že akce bude připravena
precizně. Zkušenosti, myslím, máme, rádi
bychom je zúročili. (bh)

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: assk@zrcadlo.net, TELEFON: 776 198 192
Pořádáte zajímavou sportovní akci a chcete se jí
pochlubit kolegům v republice? Napište nám!
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Na návštěvě ve škole
Funguje u vás i Centrum
sportu…
Od roku 2002. Jsme tedy již
venku z přímé podpory ze stran
AŠSK. Finanční prostředky ale
dostáváme dál díky zřizovateli.
Kroužky máme nyní jen čtyři,
není jich moc. Míčové hry,
pozemní hokej - zhruba čtyřicet
dětí.

Jsme v hlavním městě. Základní
škola Praha 10, Hostýnská. Věra
Lažánková (na snímku dole),
předsedkyně místního školního
sportovního klubu povídá o místě,
které i díky ní žije sportem.

Nacházíme se v Malešicích. Jste
tedy sídlištní škola?
Ano. Žáci nám však rapidně
ubývají, chodí jich k nám
momentálně tři sta šedesát.
Sídliště stárne. Na prvním stupni
je dětí ještě dost, na druhém díky
gymnáziím ubývá. Jen v šestém
ročníku máme dvě třídy, jinak po
jedné.
Kolik z tohoto počtu je členů
školního sportovního klubu?
Oficiálně dvaačtyřicet, ve
skutečnosti vlastně celá škola. V
současnosti spolupracujeme
hodně s obvodní radou AŠSK,
možná proto, že jsem její
předsedkyní (smích). Velkou
výhodou je samozřejmě to, že náš
ředitel Albert Hotový je sportu
nakloněn, bez toho by to asi nešlo.
Začínal jako tělocvikář, od roku
1994 je ve funkci. Díky němu
máme pro tělocvik velmi dobré
zázemí. Vychází nám maximálně
vstříc.

Kolik škol sdružuje vaše
obvodní rada?
Dvacet jedna. Střední jsou z toho
dvě. Ne všechny ve spádovém
obvodu jsou ale v asociaci. Je to
závislé na tělocvikářích. V řadě
zařízení jsou to již důchodci.
Pochlubte se, jaké akce
pořádáte…
Třeba Hry třetího tisíciletí. Ty
jsme uspořádali již pětkrát. Teď
už na to nemám tolik síly,
poslední čtyři roky jsme je již
nedělali. Byli v tom i soutěže pro
první stupeň. Využili jsme třeba
sportoviště v Hostivaři, kde je
lezecká stěna. Dva roky jsme to
nazývali Sídliště na kolečkách,
závodilo se na inline bruslích,
kolech a koloběžkách. Nechyběly
tradiční disciplíny, nebo i ty méně
běžné. Protože jsem pozemní
hokejistka, nemohlo se to obejít
bez tohoto sportu. Díky Heleně
Sukové byly k vidění také
tenisové ukázky. Vždy to byly
jednodenní akce. Vlastně ne,
jednou to bylo i dva dny.
Jaká byla největší účast?
Odhadem tak dvě stovky dětí. To
bylo tehdy, kdy byla k dispozici
zmíněná horolezecká stěna.

Mluvíte o pozemním hokeji.
Není florbal velkým
konkurentem?
Samozřejmě. Kolega ho s dětmi
dělá, hraje i v klubu. To je asi
podobné jako jinde. Byli jsme
jedni z prvních, kteří florbal na
území Prahy začali hrát. Jeden
bývalý tělocvikář, který u nás měl
syna, přivezl kdysi dávno
florbalky ze Švédska. Pro můj
sport, tedy pozemní hokej, je to
opravdu velká konkurence.
Pokoušela jsem se pozemák hrát
v hodinách tělocviku, ale když
děti dostali míčkem nebo
hokejkou, bylo zle. Florbal je teď
jedním ze základních sportů,
který na škole děláme.

A další sporty?
Zapojujeme se třeba do volejbalu.
Děláme i Nestle Basket Cup.
Pořádali jsme v této soutěži první
republiku. Okresní kola pořádáme
v mnoha sportech, podmínky

ZŠ PRAHA 10, HOSTÝNSKÁ

máme dobré. Vlastníme i
florbalové mantinely. Máme je od
AŠSK, z krajské rady na výpůjčku.
Teď jsme dostali i ukazatel skóre.
Tělocvikáři z jiných škol, když k
nám přijdou, někdy trochu tiše
závidí.
Centrum sportu tedy splnilo
svůj účel?
Určitě, plně zájemcům, kteří mají
podmínky a chuť, zapojení do
tohoto projektu doporučuji. Teď byl
schválen pro další školu v našem
obvodu, budeme mít tedy dva. V
Uhřiněvsi, právě začínají. Celkem
jsou v Praze podle mne čtyři,
takže jsme asi šikovní.
Mluvíte o akcích, které
pořádáte. Jak jste v soutěžích
vy sami úspěšní?
Začnu jedinou republikou, na
kterou jsme se kvalifikovali.
Ve volejbale 3+3, při prvním

ročníku této soutěže. Byl to pro
nás ale tak trochu hrozný zážitek.
Skončili jsme totiž poslední.
Přitom, těšili jsme se moc.
Nastoupili ale proti nám děti ze
škol s rozšířenou výukou tohoto
sportu. Ta úroveň byla pro nás
nedostižná. Bylo to pro naše
žáky trochu rozčarování. Uhráli
jsme jeden set. Trenér soupeřů
nás utěšoval. Nic si z toho
nedělejte, my trénujeme každý
den, říkal.
Volejbal tedy u vás děláte
trochu víc?
Kolega se o to pokouší. Se
založením kroužku ale neuspěl,
nebyl zájem. Přesto nepolevuje a
věří, že se mu se současnými
sedmáky podaří dostat dál než
do krajského kola. Pokud se však
zapojí teď do soutěží AŠSK i
sportovní třídy, budeme bez

šance. Já osobně od začátku
proti tomu brojím. Ale marně.
Na mnoha školách protestují
rovněž proti tomu, že nemohou
děti z kategorie III startovat za
IV…
Tak u nás jsme se s tím zatím
nesetkali. Tělocvikáři toto
pravidlo, tak trochu jako ovce,
přijímají. Tedy aspoň u nás na
Praze 10. Ale vím, že tento
problém existuje.
Vraťme se ještě k vašim
startům na soutěžích…
Máme velkou konkurenci v ZŠ
Vladivostocká. Ta sdružuje
fotbalisty a hokejisty, hrají často
na republikách. Děti od nich
dochází na Slavii, škola leží
přímo u areálu. Takže moc těžko
teď postupujeme, jsou hodně
dobří. Žáci jsou z toho často
zklamaní, ale to je sport.
Postoupili jsme do kraje jen v
Nestle. Snažíme se ale o účast v
maximu soutěží, co je to možné,
docela se to daří. Znovu musím
zdůraznit, že velkou úlohu v tom
má podpora našeho pana
ředitele.

Je ještě něco, čím byste se
chtěli pochlubit a zapomněli
jsme na to?
Možná to, že velmi dobrou
spolupráci máme s Domem dětí a
mládeže Dům UM. Rozdělování
finančních prostředků přes ně je
velmi funkční. V současné době
je to výborné. Oni podávají
projekty za celou městskou část a
bývají úspěšní. Co si budeme
říkat, je to vše o financích, to je
asi všude stejné.

STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETICE
REPUBLIKOVÉ FINÁLE HOSTILA POČTVRTÉ BŘECLAV
Na slovíčko s ředitelem závodu
Již počtvrté bylo finále Corny v Břeclavi. Vždy u toho byl jako ředitel soutěže Zbyněk Chlumecký.
Za rok nashledanou?
Nevím, jestli to u nás nebylo naposledy. Je vždy kolem toho velká spousta práce. Uvidíme. Bereme si
čas na rozmyšlenou, ještě nevím, jak se rozhodneme.
Není to jediná velká školní atletická akce vámi zaštiťovaná…
Ne. V rámci Jihomoravského kraje pořádáme i finále atletického čtyřboje a Poháru rozhlasu, Corny
samozřejmě také. Od roku 2004. Republiku jen v Corny. Jinak pořádáme soutěže pro atletický svaz
a není jich málo. Letos dorostenecké mistrovství republiky družstev, příští rok v kategorii do 22 let.
Jak hodnotíš letošní ročník středoškolského poháru?
Je to stále složitější, co se týče financí. Peníze na ubytování a stravu jsou nedostačující, nedá se to utáhnout, je to těžší něco v této
relaci zajistit. Na některé věci musíme shánět prostředky sami a není toho málo.
Účast na letošním ročníku?
Šestnáct dívčích družstev, stejný počet chlapeckých. Jednotlivců kolem tři sta dvaceti. Patronem je již tradičně Bára Špotáková.
Potřetí. Její účast je velkou motivací pro všechny zúčastněné, těší se na ni.

CELKOVÉ POŘADÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
CHLAPCI

12.-13.10.2009
NEJLEPŠÍ VÝKONY JEDNOTLIVCŮ

DÍVKY

JUNIOŘI
100 m: 1. Maslák (Havířov) 11,04, 2. Šťastný
(Arabská) 11,09, 3. Lichý (Opava) 11,27. 400 m: 1.
Lichý (Opava) 49,04, 2. Maslák (Havířov) 49,82, 3.
Živec (Litoměřice) 50,76. 1500 m: 1. Živec
(Litoměřice) 4:10,84, 2. Zimola (Jihlava) 4:16,18, 3.
Kuf (Arabská) 4:24,97. Štafeta (100, 200, 300, 400
m): 1. Opava (Čarný, Pomp, Honka, Lichý) 2:00,90, 2.
Liberec (Novotný, Vašátko, Havel, Barák) 2:03,26, 3.
Olomouc (Koutný, Nevtípil, Buklo, Falta) 2:04,97.
Skok daleký: 1. Šimon (Arabská) 685, 2. Nevtípil
(Olomouc) 680, 3. Barák (Liberec) 650. Skok vysoký:
1. Koutný (Olomouc) 192, 2. Hostonský (Mladá
Boleslav) 188, 3. Hrubý (Tábor) 184. Vrh koulí: 1.
Prášil (Olomouc) 19,37, 2. Novák (Olomouc) 17,04, 3.
Laštůvka (Šumperk) 13,60.
JUNIORKY
60 m: 1. Domská (Šumperk) 7,75, 2. Tamchynová
(Pardubice) 7,92, 3. Hánová (Arabská) 8,00. 200 m: 1.
Domská (Šumperk) 26,00, 2. Koudelová (Uh.
Hradiště) 26,66, 3.-4. Pechočiaková (Cheb), Brusová
(Tábor) 27,02. 800 m: 1. Janoušová (Bystřice n/P)
2:26,50, 2. Rousková (Náchod) 2:28,24, 3. Hlavatá
(Arabská) 2:30,97. Štafeta (100, 200, 300, 400 m): 1.
Náchod (Vejpravová, Loudová, Vlčková, Rousková)
2:27,92, 2. Bystřice n/P (Cacková, Vášová,
Janoušová, Brázdová) 2:28,09, 3. Břeclav
(Ošmerová, Pappová, Štáhlová, Grotová) 2:29,67.
Skok daleký: 1. Tamchynová (Pardubice) 543, 2.
Štáhlová (Břeclav) 534, 3. Uhlířová (Nový Jičín) 532.
Skok vysoký: 1. Uhlířová (Nový Jičín) 164, 2.
Kohoutová (Nový Jičín) 160, 3. Hrubá (Náchod) 156.
Vrh koulí: 1. Valtová (Louny) 12,69, 2. Galertová
(Arabská) 11,98, 3. Bartošová (Jičín) 11,30.

Překvapení na čtyřstovce: Lichý porazil Masláka
Petr Lichý z opavského gymnázia v prvním nasazeném rozběhu na 400 m
porazil svého velkého rivala Pavla Masláka z Havířova. „Pevně věřím, že
mne již nikdo nepřekoná, neměl by,“ oddychoval v cíli. Měl pravdu, lepší
výkon nikdo nepředvedl. Jak řekl bezprostředně po doběhu, vítězství si
nesmírně cení. „Jsem sice mistr republiky, ale tam Pavel nestartoval, je to
cenný skalp. Porazil jsem ho poprvé,“ váží si prvenství. Čas pod padesát
sekund v mrazivém počasí špatný nebyl. „To je pravda, ale chtěl jsem to dát
ještě rychleji. Osobák mám totiž 48,48,“ pochlubil se. Jak si věří družstvo?
„Chceme medaili, máme vyrovnaný tým“ přál si Lichý. Povedlo se, opavské
gymnázium nakonec dosáhlo na bronz.
(bh)

Chlapecká dálka přinesla nebývalé drama
Velkým favoritem dálky byl
olomoucký Tomáš Nevtípil.
Opravňoval ho k tomu osobní rekord
v hodnotě 715 centimetrů. Jak před
závodem přiznal, pro něj magickou
sedmimetrovou hranici již navíc
překonal těsně několikrát. Věřil, že
se mu to povede i v Břeclavi. První
pokus se mu podařil, rozhodčí však
zvedl červený praporek. Přešlap.
Pak se dalším pokusem ujal vedení
a věřil, že bude dostačující. Po třetí
sérii ale byl na vedoucí příčce jeho
největší soupeř Jan Šimon z Prahy.
Trefil 670 centimetrů.
V posledním čtvrtém pokusu dolétl
Nevtípil na hranici 680. „To by mohlo
stačit. A navíc věřím, že vyhrajeme
i jako družstvo jako loni. A pokoříme
hranici deseti tisíc bodů,“ doufal
Nevtípil. Druhé přání mu nakonec
vyšlo, to osobní ale nikoliv. V
dramatickém závěru skončil druhý.
Šimon (foto dole) se po dynamickém
rozběhu odrazil až na 685
centimetrů a bral zlato. „Se štěstím.
Tomáš byl dnes lepší. Povedlo se mi
to trefit, zatímco on skočil jen těsně
míň bez prkna, s velkým
nedošlapem,“ pochválil sympaticky
poraženého soupeře. „Já už bych se
nezlepšil, on, kdyby se skákalo šest
pokusů, myslím ano. Mám z výhry
ale samozřejmě radost, nemůžu říct,
že ne,“ přijímal gratulace. (bh)

1. Jan Šimon - 685 cm

2. Tomáš Nevtípil - 680 cm

Vítězka nebyla spokojena s časem

LUCIE UHLÍŘOVÁ
KRALOVALA VÝŠCE

Na dívčí osmistovce doběhla v
nejrychlejším rozběhu jako první do
cíle Radka Janoušová z Bystřice nad
Pernštejnem. Spokojená ale nebyla.
„Osobák mám o šestnáct sekund
lepší, běželo se pomalu,“ kroutila
hlavou při pohledu na časomíru v cíli.
Jak přiznala, bála se kvůli větru jít
dříve do čela a vymstilo se jí to. „Byla
to chyba. Aspoň mi zbyly síly na dálku,
na kterou ještě jdu,“ oddychovala. Na
otázku, jestli její body nebudou
družstvu chybět, se zasmála. „Aspoň
to bude na koho svést. Jeli jsme sem s
pátým nejlepším bodovým ziskem.
Jedna kamarádka ale nemůže
startovat, takže to budeme mít těžší.
Musíme se snažit,“ uvedla. A jak to
dopadlo? V družstvech skončila
Bystřice oproti předpokladům o příčku
hůř na šestém místě.

Jakub Živec kontroloval závod
Běh na 1500 m měl jasného favorita v Jakubu Živcovi z Litoměřic. Ten od
začátku závod kontroloval a v závěru se od svých největších soupeřů
odpoutal. „V tomto počasí není vůbec jednoduché běhat rychlé závody. A už
vůbec ne, když fouká. V takových
podmínkách jsem asi ještě nezávodil,“
přiznal se v cíli. Jak řekl, nešlo mu ani
tak o čas. „Chtěl jsem pomoci
kamarádovi Petru Zimolovi k dobrému
výkonu, známe se z reprezentace,“
uvedl. To se povedlo, za svým
osobákem však Živec zůstal skoro o
pětadvacet sekund. „Bylo to v plánu,
pomohl jsem tak trochu jejich družstvu,
které mělo vysoké ambice,“ usmíval se
nadějný vytrvalec.

Na gymnázium v Novém Jičíně
chodí vítězka výšky Lucie Uhlířová.
Na výhru jí stačilo 164 centimetrů,
navíc druhou příčku obsadila
studentka stejné školy Kateřina
Kohoutová. Uhlířová netajila radost.
„Jsem spokojená. Letos to byl můj
nejlepší výkon. Osobák ne, ten mám
o osm centimetrů lepší. V tomto
počasí určitě dobré,“ pokyvovala
hlavou.

ZLATO DÍKY LUCII DOMSKÉ PUTOVALO DO ŠUMPERKA
Čas 7,75 patřil Lucii Domské ze
šumperského Gymnázia v cíli
prvního rozběhu na 60 m. Jak se
později ukázalo, byl to čas nejlepší.
„Svůj osobní rekord mám ještě o
šest setin lepší. Ale za takové
povětrnostní situace je to super,“
zářila sprinterka bezprostředně v
cíli, kde na ni čekali kolegyně z
družstva i s vlajkou. Podle ní to
nebylo vůbec jednoduché.
„Soupeřky byly silné. Ale vyšlo to.
Soutěž družstev se zatím pro nás
vyvíjí dobře, jeli jsme si pro
medaili,“ věřila. Právem. Po
sečtení výsledků se ukázalo, že
právě Gymnázium Šumperk má
pro tento rok nejlepší atletky.
Texty a foto (bh)

Barbora Špotáková v Břeclavi zavzpomínala na svoje roky ve škole.
Určitě bude studenty i učitele zajímat období školní docházky olympijské
vítězky…
Chodila jsem na sportovní základní školu v Jablonci nad Nisou, kde mne trénovala moje
maminka. Učila tam. Nutit mne k ničemu nemusela, chtěla jsem vždy sportovat
závodně. Tím jsem to měla nalajnovaný. To bylo nejdůležitější, ta moje vůle. Že bych
měla nějak ambiciózní rodiče, to ne. To mi u jiných bylo vždycky dost odporný.
Jaké sporty u tebe v té době vítězily?
Atletika byla vždycky číslo jedna. Zkoušela jsem ale všechno možný a to je určitě dobře.
Člověk si vyzkouší různý pohybový dovednosti, který se můžou hodit. Hrála jsem třeba
basket, plavala jsem. Baví mne i fotbal. Atletika ale zvítězila.
A na střední škole?
To už jsme chodila do Prahy na sportovní gympl na Přípotoční. Takže soutěží AŠSK
jsem se nemohla účastnit. Měli jsme jiný závody. Trénovala jsem tehdy hlavně překážky,
víceboj, chodila jsem do atletické třídy. Tréninky už byly na profesionální úrovni. Pak
přišel oštěp. (bh)

VÍTĚZNÁ DRUŽSTVA CORNY 2009
Církevní Gymnázium NR Olomouc

Foto Ondřej Diviš

Gymnázium Šumperk

Foto Ondřej Diviš

Bohumil Adamec
povede českou
výpravu do Kataru
Garanta atletiky Bohumila Adamce, stejně
jako ostatní účastníky břeclavského
mítinku, trápila zejména zima.
Jak vypadá zatím letošní republikové
finále Corny?
Zmrzle (smích). Teplo sice obvykle
nebývá, ale letos je to hodně extrémní.
Třeba při úplně prvním ročníku svítilo
sluníčko od rána až do konce.
Jak vidíš letošní závod po organizační
stránce?
Dobře. Je vidět, že místní získávají stále
další a další zkušenosti, je to cítit.
Všechno klape. V Břeclavi je to, myslím, již
počtvrté. Zkušenosti z předcházejících let
se zúročují.
Před tím?
Předcházel Jablonec. Došlo zde však k
rekonstrukci haly. Hledali jsme proto nové
místo, nejlépe někde na jihu. Břeclav se
ukázal jako ideální místo. Proč? Kvůli
klimatickým podmínkám. Termín je stejný,
půlka října, těžko by to mohlo být třeba v
Liberci. Sice je zde dnes také hrozná zima,
ale tam by to bylo asi ještě horší.
Jak to vypadá s případnou českou
účastí na soutěži ISF?
Letos byla v estonském Tallinu. Problém je
stále stejný věkové kategorie. U nás jsou
jiné než ve světě, družstvo, které vyhraje,
ve stejném složení nejede. Sestava je
úplně jiná. Družstva jsou pak odsouzená
být v druhé polovině startovního pole.
A katarské Dohá?
To bude Gymnaziáda, což je soutěž
jednotlivců a ne družstev. Ve spolupráci s
atletickým svazem tam vysíláme jakousi
reprezentaci. Podmínkou bylo, aby
startovali v některém z kol Corny, nemuseli
se probojovat sem, do Břeclavi. Uspět
bychom tam mohli. Na posledních
závodech jsme byli v Aténách, tam jsme
dosáhli na dva bronzy.
Kolik vás tedy pocestuje?
Závodníků šest, tři kluci a tři holky. Výběr
provedl svaz. Pojedu s nimi jako vedoucí
výpravy, odlétáme začátkem prosince.
Rád se po návratu se čtenáři Zrcadla
školního sportu podělím o zážitky. (bh)

REPUBLIKOVÉ FINÁLE SŠ V PŘESPOLNÍM BĚHU
Žďár nad Sázavou / Nové Město na Moravě
Ředitel závodu Luboš Straka: Povedlo se to, jsme spokojeni
Doběhli poslední závodníci, výsledky jsou spočítány, čekáme na slavnostní vyhlášení
a ukončení letošního republikového finále v přespolním běhu středních škol. Ředitel
závodu Luboš Straka si může oddychnout.
Kolikátou republiku jsi uspořádal?
V přespolním běhu šestou. Celkem jedenáctou, protože jsme dělali ještě basket,
volejbal a cyklistiku. Běhá se tradičně v areálu v Novém Městě, jenom jednou se to
uskutečnilo přímo ve Žďáru, kde to bylo jako předpremiéra mistrovství světa. Počasí se
vydařilo, před týdnem to bylo o dost horší.
Sníh?
Ano. Při krajském finále zde bylo půl metru. Dnes nám nakonec vykouklo i sluníčko.
Výkony perfektní. Vítězná družstva zaslouží hluboký obdiv. Přespolák je vždy
přehlídkou těch škol, kde se dělá sport dobře. Objevují se zde lyžaři, atleti, florbalisté, široké spektrum hodně
zajímavých sportovců.
Vzpomeneš si na někoho z nedávné minulosti? Startovala zde třeba
Martina Sáblíková, steeplař David Holuša, triatlonistka Frintová. Myslím, že o
letošních vítězech asi také ještě uslyšíme. Jsme rádi, že všichni odjíždí
spokojeni. Potěšila mne pochvala Stanislava Frühaufa, podle něj jsme měli
akci perfektně zorganizovanou. Taková slova jsou pro nás odměnou.

23.-24.října
2009

VÝSLEDKY DRUŽSTVA
CHLAPCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gymnázium a SOŠe Vimperk Pivovarská 69, Vimperk
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, Teplice
G. a SG. Vincence Makovského, L. Čecha 152, Nové Město na Mor.
VSŠ a VOŠ MO Mor. Třebová, Jevičská 7, Mor. Třebová
Gymnázium Žďár nad Sáz., Neumannova 2, Žďár nad Sázavou
SPŠ Ostrov, Jáchymovská 1363, Ostrov
SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Dukelská 1240, Jeseník
Gymnázium a SG, Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou
SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4
Gymnázium Trutnov, Jiráskovo nám. 325/3, Trutnov
Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
SPŠ strojnická Plzeň, Klatovská 109, Plzeň
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž
Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, Palackého 2111

DÍVKY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gymnázium a SOŠe Vimperk Pivovarská 69, Vimperk
G. a SG. Vincence Makovského, L. Čecha 152, Nové Město na Mor.
Gymnázium a SG, Dr. Randy 13, Jablonec n. N.
Slovanské gymnázium Olomouc, Tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Gymnázium Bruntál, Dukelská 1, Bruntál
Gymnázium Jar. Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5
Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, Boskovice
Gymnázium Dr. J. Pekaře Ml. Boleslav, Palackého 211, Ml. Boleslav
Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, Žďár nad Sázavou
SOŠ prof. Švejcara, Majerova 1, Plzeň
VSŠ a VOŠ MO Mor. Třebová, Jevičská 7, Mor. Třebová
SŠ zem. a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm
Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, Teplice
Gymnázium Sokolov, Husistká 2053, Sokolov

JEDNOTLIVCI
Chlapci: 1. Rypl Mir. (Vimperk) 15:41,
2. Frühauf (Vimperk) 15:48, 3.
Trávníček (Nové Město na M.) 15:50,
4. Štochl (Teplice) 15:55, 5. Hladík
(Žďár n/S) 16:05, 6. Čadek (Mor.
Třebová) 16:11, 7. Hron (Teplice)
16:15, 8. Adamec (Teplice) 16:19,
9. Skalka (Mor. Třebová) 16:20, 10.
Žák (Nové Město na M.) 16:23, 11.
Edlman (Praha) 16:36, 12. Chráska
(Trutnov) 16:39, 13. Zapalač (Jeseník)
16:39, 14. Rypl Mich. (Vimperk) 16:40,
15. Rádl (Ostrov) 16:41, 16. Czirik
(Vimperk) 16:42, 17. Bidmon (Nové
Město na M.) 16:42, 18. Hlouch (Brno)
16:52, 19. Melichar (Vimperk) 16:54,
20. Knop (Jablonec) 16:56.
Dívky: 1. Kuříková (Jablonec) 10:30,
2. Maki (Žďár n/S) 10:33, 3. Hnátková
A. (Vimperk) 10:36, 4. Tlustá (Nové
Město na M.) 10:45, 5. Klaclová (Nové
Město na M.) 11:15, 6. Miličková (Žďár
n/S) 11:22, 7. Ostrejšová (Nové Město
na M.) 11:32, 8. Samadovská
(Vimperk) 11:41, 9. Předotová
(Vimperk) 11:42, 10. Knopová Kamila
(Jablonec) 11:44, 11. Hnátková T.
(Vimperk), 12. Klímová (Vimperk)
11:46, 13. Györgyová (Bruntál) 11:49,
14. Škodová (Ml. Boleslav) 11:51,
15. Řečinská (Olomouc) 11:52,
16. Maštalířová (Jablonec) 11:55,
17. Čachotská (Boskovice) 11:55,
18. Kamínková (Olomouc) 11:56,
19. Kamínková (Olomouc) 12:00,
20. Nováková (Ml. Boleslav) 12:03.

KVĚTA PECKOVÁ-JERIOVÁ
Děti potřebují pozitivní příklad. Snažíme se o to v klubu Fair Play
Čestným hostem republikového finále v
přespolním běhu v Novém Městě na
Moravě pořádaného DDM Žďár nad
Sázavou byla předsedkyně Klubu fair play
Českého olympijského výboru, bronzová
olympijská medailistka Květa PeckováJeriová. V předvečer závodu jsme si
trochu popovídali.
Používáte stále obě příjmení?
V běžném životě jsem jen Pecková. Při
kontaktu s médii se stále uvádí moje
dívčí jméno, které mne asi proslavilo
více. Nevadí mi to, nijak to neřeším. Ale
dnešní děti, včetně těch, které učím, moji
závodnickou kariéru nepamatují, pro ně
jsem Pecková automaticky…
Zítra budeme svědky republikového
finále. Asi málokdo z jeho aktérů
dosáhne na medaili z olympiády, jako
se to povedlo vám. Přesto, co byste
jim vzkázala?
Začínala jsem podobným způsobem. Je
ale důležité mít vůli. Mít kolem sebe
kvalitní trenéry. Dále velkou trpělivost. Ta
je naprosto nutná. Teprve po nějaké
době, když dotyčný jedinec poctivě trénuje,
a má aspoň nějaké fyzické předpoklady, pak
se začnou dostavovat výsledky. Rychlost se
dá získat celkem rychle, ale získání
rychlostní vytrvalosti, to chce čas. Chce to
tedy kombinaci toho, co člověk dostane od
Pánaboha, toho co natrénuje a také, jak si
dokáže vše srovnat v hlavě.
Tedy psychiky…
Jasně. Jsou lidé, kteří dokáží
natrénovat strašně moc,
ale nedokážou to prodat v
závodě.
Kdy podle vás dostane
po Jeriové a
Neumannové naše
lyžování třetí běžkyni
světového formátu?
Přiznám se, že nemám
teď takový přehled o
mládežnických
kategoriích. Podle toho,
co zaslechnu, to nijak
růžově zatím nevypadá.
Dobrý závodník ale může
vykrystalizovat během
jediného olympijského
cyklu. Jestliže se někdo
takový neobjevil loni v Liberci,
zázraky se v dohledné době
zatím asi nestanou. Myslím
tedy do Vancouveru. Věřím, že
ale nová generace může
nastartovat, asi i právě proto,
že teď má takové volné pole
působnosti. Žádné jméno
konkrétně ale zatím neznám.

Přespolák se zítra poběží na tratích
Zlaté lyže Vysočiny. Určitě máte na
toto místo vzpomínky…
Samozřejmě. Jezdili jsme sem na
soustředění, na závody. Poprvé jsem
zde vyhrála i seniorský republikový titul.
Už je to ale třicet let. Tyto tratě jsou
mimořádně pestré, pěkné. Kdo na nich
dobře dokáže běžet v létě, je to dobrý
předpoklad, že se mu zde bude dařit i
na sněhu. Byly zde vždy problémy s
mazáním, závody ale Novoměšťáci
vždy dokázali udělat úžasné, s
neopakovatelnou atmosférou.

Pracujete jako učitelka…
Začínala jsem na základce, teď působím
na střední škole na Gymnáziu Josefa
Jungmanna v Litoměřicích. Je to velká
zkušenost. Se vztahem žáků k pohybu je
to stále horší a horší. Kromě těch, kteří
dělají sport v nějakém oddílu. Třeba
atletický oddíl v městě není. Naopak
basket má u nás tradici, funguje judo
nebo veslování. Příležitostí pro sportovní
vyžití je podle mne málo.
Jaké je to konkrétně u vás?
Přímo u nás ve škole stále více přibývá
dětí, které nezvládají třeba základní
gymnastické prvky. V tom dělal vždy
velkou práci Sokol. A tam se mi zdá, že
jeho činnost slábne. Asi začínají chybět
dobrovolní cvičitelé. Měli v této jednotě
vždy základ už jako předškoláci a když
teď přicházejí k nám na víceleté
gymnázium, mají problém třeba s
obyčejným přeskokem přes kozu.
Strašně těžko se mi to v tomto věku už
učí. Nechci to svádět na základky, jsou i
takové, které podobné nářadí ani nemají.
Je to těžké. Společnost obecně si příliš
neláme hlavu s tím, že k životnímu
režimu patří pohyb. Zakopaný pes je v
rodině. Buď jsou děti ve dvanácti na
pohyb zvyklí a nebo je to pro ně všechno
nové, a to je zlé. Navíc se rozšiřují
civilizační choroby obezita nebo
alergie, bolí je záda, klouby, nabalují
se další problémy.
Jste ještě v nějakém konkrétním
vztahu k vrcholovému sportu?
Se svazem lyžování ne. Jsem v
Českém olympijském výboru,
předsedkyní Klubu fair play,
úzce spolupracujeme třeba
právě s AŠSK. Pro letošní
rok se zaměřujeme na
atletiku, stolní tenis
Nestle Basketbal
Cup, Preventan Cup
a č á s t e č n ě
házenkářský
Novinářský
k a l e n d á ř .
Nemůžeme
objíždět všechny
sporty, je nás v
klubu málo. Ale
snažíme se. Děti
potřebují pozitivní
příklad. Chceme
mladé generaci
naznačit, že vše
není tak špatné
a že budoucnost je
především v jejich rukách.
Věřím, že si to uvědomí.

Stanislav Frühauf má možná na škole novou Neumannovou
V předvečer závodu se v kuloárech
špitalo. Je zde Standa Frühauf!
Ano. Legendární trenér Kateřiny
Neumannové na akci AŠSK
opravdu přijel. V nové roli. Ihned byl
vyzpovídán…

Foto Bohumil Hlaváček

Stanislave, v jakých barvách jste
se zde ocitl?
Gymnázia Vimperk. Zakládal jsem
Ski klub Šumava, který je s tímto
městem neodmyslitelně spojen. Na
škole jsem nově, druhý školní rok.
Manželka mi přepustila svoji
polovinu úvazku. Sedí vedle mne,
seznamte se.
Děkuji, těší mne…
Má žena gymnázium vytáhla na
solidní sportovní úroveň. Když jsem
skončil s vrcholovým lyžováním,
řekl jsem si, že to zkusím s ní.
Nestíhala, dostala se již na vyšší
úroveň. Spojili jsme příjemné s
užitečným.
Jste tady tedy s týmem lyžařů?
A lyžařek. Je zde ale ještě jeden
biker.
Musím se zeptat. Je ve vašem
týmu nová Katka Neumannová?
No… Nebudu zatím prozrazovat
jméno, je jí sedmnáct. Zda bude
zítra na stupních vítězů? Netroufám
si říct (jak se druhý den, ukázalo,
byla, pozn. bh). Z hlediska jejího
biologického vývoje má ještě čas.
Ale je to talent.

Podobný jako Kateřina v jejím
věku?
To nevím. Já jsem s Katkou přišel
do styku, až jí bylo osmnáct. Takže
srovnání chybí. Katka předtím
dělala vodu, jiný sport. Byla brzy
fyzicky vyspělá. Ta naše holčina je
ještě takové tintítko. Během dvou
let ale o ní uslyšíme.
Jste připraven se jí potom
věnovat stejně jako naší zlaté
olympioničce?
Asi ne, rád ji předám. Já jsem si
velkých závodů užil dost. Pokud
reprezentaci povede slušný člověk,
s charakterem, klidně. Uvidíme,
kdo to bude. Já už bych se do té
mašinérie nerad znovu zapojoval.
Po MS v Liberci jsem byl opět
osloven. Já si ale potřeboval
odpočinout.
Je tím odpočinkem působení na
gymnáziu ve Vimperku?
Je, je. Já jsem v roce 1980 začínal
v lesích na Šumavě. Teď jsem se
tam vrátil. Strašně mne to baví. Byl
jsem hrozně unaven.
Podmínky na škole?
Jsou samozřejmě skromnější, než
na jaké jsem byl zvyklý. Na
Šumavě se dá jezdit na kole nebo
na běžkách. Jiné sporty nemají
perspektivu, sportoviště jsou
zanedbaná, nejsou prachy.
S manželkou máme klub. Sokol
Stachy. Je dobře sponzorsky
zabezpečen. Skoro jako na
vrcholový sport. Peníze jsme
sehnali.

Foto Bohumil Hlaváček
Petra Frühaufová žene vimperské borce
vpřed. S číslem 62 nakonec druhý její syn
Petr, za ním budoucí vítěz Miroslav Rypl.

Není to díky vašemu jménu?
To je jiná věc. Ne, že by jsme byli
bohatí. Přispívají rodiče a i díky
tomu jsme schopní náš sport dělat.
Momentálně má oddíl sto padesát
osm členů, z toho kolem šedesáti
jsou děti. Vyloženě naši
tréninkovou skupinu tvoří třináct
dorostenců a jeden junior. Ti dělají
výsledky. Zbytek tvoří základna
pod nimi.
Z jak velkého regionu k vám
mládež jezdí?
Tak do patnácti kilometrů. Máme i
internetové stránky, zkuste se na
ně podívat. Dá se říci, že jsme
trochu rodiče zbláznili. Dávají děti
k Petře na gymnázium, jsou tam
skoro všichni, to je důležité. Vtiskli
jsme do toho trochu odbornější
metodiku. Budeme rádi, když se
nám podaří ještě nějaké
reprezentanty vychovat. Máme
samozřejmě i slabší ročníky, ale
základ je dobrý. Sokol Stachy je
slušný oddíl, možná o nás
uslyšíte…

Foto Bohumil Hlaváček
O svěřencích Stanislava Frühaufa ještě asi uslyšíme.
Vítěz mezi chlapci Miroslav Rypl s dvojčaty Hnátkovými.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU V OBRAZECH

Foto: Bohumil Hlaváček

Webové stránky Asociace a projektů
Na semináři předsedů okresních a krajských rad AŠSK ČR byly 7.11. 2009 představeny nové webové
stránky Asociace. Sekretariát je strukturoval tak, aby byly co nejpřehlednější a graficky zajímavé. Za
zmínku ještě stojí, že jejich průběžná aktualizace je díky důmyslnému redakčnímu systému velmi snadná i
pro počítačové začátečníky. Naleznete je na vám známé adrese WWW.ASSK.CZ .
I soutěže, které se pořádají ve spolupráci s partnery mají své oficiální webové stránky. Na těchto
stránkách se dozvíte nejaktuálnější informace o projektu. Jejich smyslem je dobrá informovanost
po celé republice. U některých projektů je v provozu on-line registrace do soutěže, která pak
následně značně usnadňuje práci okresní a krajským radám AŠSK ČR.
Webové stránky projektů s partnery jsou:
McDonald´s Cup - www.mcdonaldscup.cz
Nestle Basket Cup - www.nestlebasketcup.cz
Preventan Cup - www.preventancup.cz
Orion Florbal Cup - www.orionflorbalcup.cz
Na semináři byla také představena nová trika
AŠSK ČR (viz foto vpravo). Jsou z kvalitního
materiálu a v moderním střihu. Máme k dispozici
dámské a pánské modely ve všech velikostech.
Pro členy Asociace byla stanovena výhodná
cena 125 Kč za kus.Pokud budete mít zájem si
nová trika objednat napište nám na emailovou
adresu obchod@assk.cz .
Ondřej Diviš, metodik AŠSK

Foto: Ondřej Diviš

Jednání se slovenskými kolegy

INZERUJTE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO ČASOPISU
e-mail:assk@zrcadlo.net, tel. 776 198 192

Zástupci výkonného výboru v čele s prezidentem
AŠSK ČR se sešli se svými protějšky ze Slovenské
asociácie športu na školách. Na základě pozvání
slovenské strany vyrazila česká delegace v pátek 13.
listopadu do Piešťan. Sobotní výměna zkušeností z
organizování soutěží v obou zemích proběhla v
přátelské atmosféře. Prezident AŠSK ČR a zástupce
Výkonného výboru ISF v jedné osobě, Václav
Lešanovský, poděkoval ještě jednou SAŠŠ za
organizaci mezinárodních soutěží v posledních letech
a rozhodnutí hostit jednání Výkonného výboru ISF na
podzim 2010.
Jednající se krom jiného dohodli na styčných
plochách možné spolupráce, zejména na možnostech
vzájemné účasti na odborných i vzdělávacích
aktivitách, výměně informací a metodických
materiálů, a koordinované spolupráci v rámci ISF. V
oblasti soutěžních aktivit byly předběžně dojednány
možnosti vytvoření mezinárodních soutěží pro žáky
základních škol. Prvním sportem, ve kterém by mohla
být uspořádána, bude florbal. SAŠŠ se ujme
pořadatelství prvního ročníku. Pozvánku k účasti
obdrží kromě České republiky i ostatní školní
sportovní asociace ve středoevropském regionu.
Další společné
jednání na
úrovni obou
výborů je
naplánováno
na podzim 2010.
Tomáš Veselý
sekretář AŠSK

PATRONKOU RF CORNY BYLA BÁRA ŠPOTÁKOVÁ

Foto Bohumil Hlaváček

„Dobrý den, chtěla bych všechny pozdravit a přivítat. Snad vám není zima, snad se dostatečně hejbete.
Myslím, že za to, že v takovém počasí zde závodíte, zasloužíte všichni nějakou odměnu. Chci vám popřát,
aby se vám dařilo, nic jste si neudělali a zůstali po tomto závodě zdraví,“ pozdravila olympijská vítězka
Barbora Špotáková účastníky letošního republikového finále CORNY středoškolského poháru v atletice
v Břeclavi. Patronka závodu na snímku s jeho ředitelem Zbyňkem Chlumeckým.

STANISLAV FRÜHAUF PŘIPRAVIL STUDENTY SKVĚLE

Foto Bohumil Hlaváček

V obou kategoriích na RF v přespolním běhu v Novém Městě na Moravě vyhrálo Gymnázium Vimperk.
Studenty zaměřující se na běh na lyžích dlouhodobě připravují manželé Frühaufovi. „U kluků jsem zlato tak
trochu očekával, dívky mne příjemně překvapily. Bylo zde hodně lyžařů, že jsme byli nejlepší, to je pro mne
berná mince,“ byl spokojený Stanislav Frühauf (nahoře druhý zleva), ještě nedávno trenér zlaté olympioničky
Kateřiny Neumannové.

STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETICE

