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křest školní sportovní hymny „Sportuj ve škole“
i zavedení plavání do Sportovní ligy základních
škol o Pohár ministryně v roce 2016 byly výrazně
přínosnými a motivujícími událostmi sportu ve
školách. I proto byl loňský rok pro školní sport
velmi úspěšný. Ráda bych na jeho „výhry“ spolu
s vámi na malou chvíli zavzpomínala a také
připomněla, co nás v novém roce čeká.
Když jsem poprvé na křtu slyšela zmiňovanou
hymnu, popřála jsem jí, aby zněla v každé škole. Jsem ráda, že se mé přání vyplnilo
a že Asociace školních sportovních klubů iniciovala vytvoření písničky, která děti
podporuje v tom, aby spolu se svými spolužáky ve škole sportovaly, a pomáhá jim,
si pohyb v tělocvičnách i na hřištích užívat. Zároveň přináší uznání pro tělocvikáře,
další učitele a trenéry, kteří si to opravdu zaslouží. Doufám, že dětem v tomto roce
přinese spoustu radosti i závodního štěstí.
Jednou z mých priorit v oblasti sportu je podpora školních aktivit dětí. Velmi si
tudíž cením činnosti AŠSK, která umožňuje dětem sportovat v jejich důvěrně
známém prostředí – přímo ve škole a pod vedením jim nejbližších pedagogů
a odborníků. Zároveň věřím, že společné sportovní aktivity pomáhají ještě více
utužit kolektiv ve třídách, což pro šťastné dětství považuji za zásadní.
Pro letošní rok se mi podařilo výrazně navýšit finanční částku určenou k podpoře
školního a univerzitního sportu. Věřím, že tyto peníze povedou k podpoře projektů,
jakým je Sportovní liga základních škol či k rozvoji školních sportovních kroužků.
Velice totiž fandím tomu, aby nebyl pohyb ve škole pouze součástí povinné tělesné
výchovy, ale volnočasovou aktivitou.
V tomto roce stojí před Asociací školních sportovních klubů úžasná pořadatelská
výzva – středoškolské fotbalové mistrovství světa. AŠSK se už organizačně podílela
na deseti světových šampionátech v sedmi různých sportech, věřím, že květnové
mistrovství světa bude stejně úspěšné. I proto jsem této výjimečné sportovní akci,
které se zúčastní sedm set studentek a studentů z 26 zemí světa, udělila záštitu.
Oceňuji, že tento šampionát není pouze o sportovních výkonech a společných
zážitcích na hřišti, ale svým mezinárodním rozměrem pomáhá mládeži poznávat
své vrstevníky z celého světa a umožňuje jim dozvědět se více o životě v různých
zemích.
Závěrem bych ráda poděkovala těm, co se na organizaci školního sportu podílejí
a také všem, co se o sportovce školou povinné po celý rok starají, vzbuzují v nich
radost z pohybu a učí je věcem, které je ani jejich rodiče naučit nemohou.
Vážení učitelé, trenéři, funkcionáři a všichni ostatní, kteří se angažujete v ASŠK,
byť třeba nejste tolik mediálně známí, jste pro naši společnost skutečnými hrdiny,
a za to vám nesmírně fandím a děkuji.

HVĚZDA

PRVNÍ TROJKU
JSME OSLAVILI

diče. Všechny nás baví se neustále vzdělávat.
Ukecávat jsem je ale často musela a dodnes
musím, protože mi vyhazujou učebnice
z tašek, když jedeme na prázdniny. Nebo
když jedu na závody a řešíme nadváhu v letadle, nevím proč, moje knihy letí jako první!
Víte jak to myslím? Přitom táhnu 20 párů lyží
a těch snowboardů a tyčí... a encyklopedie
vesmíru je najednou moc těžká...

Lyže, nebo snowboard? To je otázka, kterou jedenadvacetiletá
Ester Ledecká slyší často. Ale vždyť je to vlastně jedno.
nučka hokejového mistra světa
z roku 1972 Jana Klapáče a dcera
zpěváka Janka Ledeckého, je totiž
výjimečná. Nejenže je tahle dívka
světovou šampionkou na prkně, ale ona také
prohání ve Světovém poháru elitní lyžařky.

V

Špindlu, ale asi ve druhý třídě rodiče požádali
o individuální studijní plán. Pro mě a pro brášku. Po doporučení ze školy, to nebyl problém, protože jsme se vždycky dobře učili, jsme
ještě museli absolvovat psychologický testy,
což byla děsná legrace.

ník) strom dokonce i zakořenil a nakreslil tisíce větviček a listí. Myslím, že i plody, protože se nudil, než jsem já dokreslila vyzdobenej vánoční stromek obloženej dárkama.
Maminka obrázky pochválila a čekala na verdikt.

Jaká byla Ester Ledecká školačka?
To se musíte zeptat učitelů. U mě dobrý.

V čem?
Všichni učitelé i osvícená paní ředitelka Perlínová a její zástupkyně Eva Špačková ze ZŠ
Brána jazyků, do které jsme chodili v Praze,
nám napsali doporučení, ale schválit to musela psycholožka z PPP (pedagogicko-psychologické poradny). Spočívalo to v tom, že
jsme museli nakreslit strom. Pak si paní psycholožka pozvala maminku a ukázala jí ten
strom a zeptala se, jak se jí obrázek líbí a co
si o tom myslí. Jonáš (nyní úspěšnej výtvar-

A ten byl jaký?
Dozvěděla se, že nejen já, ale i Jonáš jsme
komplikované osoby, že ani jeden z nás nic
nedokáže, protože jsme asociálové, navíc se
všemi úchylkami, který asociálové můžou
mít, jsme nesebevědomí, úzkostní a oba
v sobě máme zakořeněné výrazné odchylky
od běžné populace. Nejsme schopni samostatného studia, ale to, že ostatně poznáme
brzo sami! Dostali jsme povolení studovat
individuálně jenom rok a pak jsme každý
další podzim museli chodit na přezkoumání
naší psychický kondice. Okamžitě jsme s bráchou pochopili, o co paní psycholožce jde a co
jí asi tak vadí na našich dětských kresbách.
Takže jsme příště »vysmrkli« vzorovej strom
a byl klid. Najednou jsme byli sebevědomí,
úspěšní a lehce vzdělávatelní jedinci, pro
které je hračka navázat kontakt i s mimozemšťanem.

Jak vůbec vzpomínáte na školní léta? V
lavicích jste toho moc nenaseděla, že?
Těžko říct, pořád ještě školní léta prožívám.
Až dostuduju, tak vám řeknu.
V lavici jste toho ale moc nenaseděla, že?
No, ze začátku jsem studovala dokonce dvě
základky naráz. Jednu v Praze a druhou ve

„

ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. března 1995 v Praze
Výška / váha: 173 cm / 68 kg
Disciplíny: snowboarding / sjezdové
lyžování
Klub: Dukla Liberec
Web: facebook.com/esterledecka.cz

ÚSPĚCHY
Snowboarding: zlato z MS 2015 (paralelní
slalom), 2x zlato z MSJ 2013 (paralelní
slalom, obří slalom), OH 2014 – 6. místo
(PS), 7. místo (PGS), SP 2014 – 2. místo
celkově (2. PS, 3. PGS), 1x vítězství (PGS),
SP 2015 – 1x vítězství (PS), 1x vítězství
(PGS), SP 2016 – 1x vítězství (PS),
1x 2. místo (PGS).
Lyžování: vítězka Jihoamerického poháru
2016 (8 výher z 9 závodů), 13. místo (sjezd
2017, Ga-Pa), 19. místě (super-G 2017,
Ga-Pa), 21. místo v závodu SP 2016 v Lake
Louise.
Mnohonásobná mistryně republiky ve
snowboardingu i na lyžích.

Měla jste doma úlevy, co se týká školy?
Nebo vám nikdo nic neodpustil?
Jak jsem říkala. Mě baví se učit. A úlevy ve
škole? No, brzo jsem pochopila, že když se
budu dobře učit, tak že do školy nebudu
muset chodit. To jsme měli s bráchou stejný.
Oba jsme sportovali a to nás bavilo víc, než
sedět ve škole. Jonáš navíc strašně rád
a krásně kreslil, takže věděl, že stačí naučit se
na zkoušky a pak už může kreslit doma a ve
výtvarce a ne ve škole pod lavicí. To, co se
ostatní děti učili ve škole několik hodin, jsme
my doma sfoukli za chvíli. Pak jsme zajeli do
školy na zkoušky. O to víc času jsme měli na
to, co nás teď živí. Od osmnácti let jsme oba
soběstační a na rodičích finančně nezávislí.
Slízla jste někdy pětku, se kterou jste se
bála domů? Jaká byla vysvědčení?
Nevím, jestli jsem měla někdy pětku, ale vím,
že když jsem dostala první trojku, tak mi maminka řekla, že to musíme pořádně oslavit,
protože to se mockrát nestane. A opravdu jsme

si dali dobrou véču a zmrzku a pozvali jsme
i kamaráda, jehož maminka tenhle model
okoukala, a když on dostal pětku, tak si pamatuju, že nás pozval na zmrzlinovej pohár. Původně jsme plánovali, že si zmrzku dáme do
mých vítězných pohárů, protože se nám doma,
uložené na poličce, zdály nevyužité, ale sešlo
z toho. Tu jeho pětku si pamatuju, to jo.
Co gympl, tam jste snad ani nemohla
znát spolužáky, jak jste byla stále na cestách?
Znala jsem jednoho, protože ten byl taky
pořád na cestách. Hrál a hraje senzačně tenis.
Dodnes jsme velký kamarádi.
Prošla jste jím stejně ladně, jako slalomovými brankami?
Zase spíš dotaz na profesory, ale podle známek asi jo.
Dá se při vašem vytížení studovat ještě
i vysoká škola?
Dá.
Dohnala jste vše na VŠ finanční
a správní?
Musím vždycky zároveň dohnat a předehnat.
Učím se na cestách a když jsem na skok
v Praze vychrlím ze sebe vědomosti a zase
zmizím.
Jak se ve vás pere snowboardistka s lyžařkou?
Obě jsou v perfektním souladu.
V čem se nejvíc liší trénink?
No, po pravdě jediný co maj ty sporty společnýho, jsou kopec a sníh.
Chybí vám někdy lyže, jindy zase prkno?
Ano. Proto dělám oboje.
Cítíte se, i díky bratrovi, jako superhrdinka?
Jasná věc.

Které předměty vám šly, v čem jste pokulhávala?
Bavilo mě všechno, kromě dějepisu a literatury. Nejvíc mi šla fyzika, matika a chemie.
Fyzika mě bere dodnes.

Patříte do týmu Atomic, v čem je největší
rozdíl oproti předešlým sezonám? Už
nedědíte lyže…
Naopak můžu si vybrat, takže dědím ty nejlepší a nejrychlejší z nich.

Byli táta s mámou přísnými kantory?
Nebo jste je vždycky nějak ukecala…
Naši se se mnou nikdy neučili. Učivo na všech
stupních jsem zvládala sama. Samozřejmě až
po té, co jsem se naučila číst!! Mám fajn ro-

“

>>>

Jezdit co
nejrychlec
z kopce dolů
a užívat
si to
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Kateřina Valachová
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
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Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
KONEC ROKU VE VODĚ
Závěr minulého roku patřil v harmonogramu sportovních soutěží krajským přeborům v plavání středních škol. Vydařená
akce proběhla na plaveckém bazénu ve Zlíně a zúčastnilo se jí
celkem sedm družstev a padesát závodníků. Plaveckou soutěž
už tradičně uspořádalo Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, pod vedením Pavla Postavy, finančně přebory podpořil Zlínský kraj.
Opětovně se jednalo o postupovou akci, tzn., že vítězné týmy
dívek (SPŠP COP Zlín) a hochů z pořadatelské školy čekalo
v novém roce republikové finále, které proběhlo koncem ledna
v Litoměřicích (o němž si můžete přečíst uvnitř časopisu na str.
10-11).
Svatava Ságnerová

VÍTĚZSVÍ PRO PROTIVÍN
V tělocvičně TJ Slovan Jindřichův Hradec se odehrálo krajské
finále 3. ročníku Sportovní ligy základních škol ve florbalu. Pět
týmů se utkalo systémem každý s každým a nakonec se z vítězství radovala základní škola z Protivína, která si tak vybojovala postup do plzeňské kvalifikace vítězů krajských kol. Zajímavostí turnaje bylo, že třeboňské derby mezi základkou Na
Sadech a Gymnáziem skončilo bezbrankovou remízou 0:0. Konečné pořadí: 1. ZŠ Protivín, 2. ZŠ Malá Strana Týn nad Vltavou, 3. ZŠ a MŠ Borotín, 4. ZŠ Na Sadech Třeboň, 5. Gymnázium Třeboň.
Otakar Kinš

2x V JEDNOM MĚSTĚ
Koncem ledna se v Praze odehrály kvalifikace vítězů krajských
kol krajů Karlovarského, Ústeckého a Prahy o republikové finále ve florbalu a volejbalu. Ve florbalu v kategorii dívek do RF
postoupila ZŠ Komenského Mariánské Lázně (vítězky jsou na
fotu), v kategorii chlapců, kde byly boje rychlejší, útočnější
i hlučnější, vyhráli zástupci pražské ZŠ Eden. Druhý den se
utkala družstva dívek a chlapců ve volejbalu. I tady se velmi
rychle ukázalo, jakou výhodou je ve svém středu mít více těch,
kteří se věnují svému sportu závodně. Oproti předcházejícímu
dni bylo více emocí slyšet v tělocvičně, kde hrály dívky. Postup
do RF si zajistily hráčky pražského Gymnázia Nad Kavalírkou.
V tělocvičně, kde bojovali chlapci, nebylo sice tolik křiku, ale
i tady se bylo na co dívat. Zvítězili zástupci Střední školy ekonomické se sportovním zaměřením z pražských Vinohrad (na
druhém snímku).
Stanislava Dufková

DOUBLE DOMÁCÍCH TÝMŮ
Mezi sportovní soutěže AŠSK patří na začátku kalendářního
roku vždy neodmyslitelně florbal. Letošní školní sezónu zahájila ve Zlínském kraji klání mladších žákyň a žáků o postup do
republikové kvalifikace. Florbalový turnaj se konal koncem
ledna v uherskobrodské sportovní hale a první příčka v obou
kategoriích patřila domácím favoritům – ZŠ Pod Vinohrady
Uherský Brod získala přesvědčivými výkony palmu vítězství
v obou kategoriích. Turnaje proběhly v duchu fair play bez protestů a zranění, Pořadatelům v čele se Zdeňkem Mošťekem
patří poděkování všech účastníků i přihlížejících fanoušků za
bezchybný průběh celé akce.
Svatava Ságnerová
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SEŠLI SE V LITOMYŠLI
Krajské kolo ve florbalu chlapců a dívek kategorie III. proběhlo
v městské sportovní hale v Litomyšli, turnaje se zúčastnila čtyři
dívčí a tři chlapecká vítězná družstva jednotlivých okresů Pardubického kraje. V kategorii dívek se po tuhých bojích a velice
vyrovnaných výkonech nakonec z 1. místa radovalo družstvo
ze ZŠ M. Choceňského z Chocně, na dalších místech se podle
pořadí za sebou poskládala družstva ZŠ Komenského Skuteč,
ZŠ Polabiny III. Pardubice a ZŠ Palackého Moravská Třebová.
Jednoznačně nejlepším týmem kategorie chlapců byl tým ZŠ
Palackého Moravská Třebová, který obě utkání vyhrál, za ním
se seřadila družstva ze ZŠ Jablonné nad Orlicí a ZŠ Komenského Skuteč.
Horymír Kodeš

55 + 66 V AKCI
Koncem minulého roku proběhl již 26. ročník populárního závodu ve skoku vysokém Kopřivnická laťka, konaného již počtvrté jako Memoriál Otakara Michálka, zakladatele a duchovního otce soutěže. Zúčastnilo se celkem 121 zástupců
(pozoruhodně rozdělených na 55 děvčat a 66 chlapců) jedenácti
základních a středních škol z Kopřivnice a okolí, kteří byli rozčleněni do deseti kategorií. Závod byl pořádán ZŠ dr. Milady
Horákové ve spolupráci s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Mezi
základními školami nejvíce trofejí vyskákali reprezentanti ZŠ
Emila Zátopka, a to 4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile,
mezi dorostenci pak ovládli soutěž borci pořádající školy. A pro
zajímavost: v součtu výkonů všech závodníků bylo dosaženo
celkové výšky 149 metrů a 1 centimetr.
Jiří Madecký

FOTBAL V HALE
Populární fotbal se hraje ve školách v každém ročním období –
a v tom zimním přichází na řadu halová kopaná. Vítězové
okresních kol Zlínského kraje se utkali ve sportovní hale v Luhačovicích o titul vítěze našeho regionu – celkem pět týmů
hrálo systémem každý s každým o celkové prvenství. A k vidění
byly napínavé zápasy. Garantem soutěže byla Krajská rada
AŠSK Zlínského kraje, pořadatelem ZŠ Luhačovice v čele s Luďkou Mejzlíkovou, finančně soutěž podpořil Zlínský kraj. Celkovým vítězem se stala ZŠ Komenského ze Zlína, druhý skončil
celek ZŠ Sportovní Uherské Hradiště a třetí místo obsadil tým
domácí luhačovické školy.
Svatava Ságnerová

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Pořádáte nějakou školní sportovní akci, nebo jste se nějaké
zúčastnili? Dejte o tom vědět ostatním! Pište a posílejte fotky na
facebookový profil AŠSK www.facebook.com/asskcr nebo na
e-mailovou adresu redakce magazínu soukupova@assk.cz. Rádi
informace od vás pošleme dál do světa prostřednictvím Facebooku,
webu nebo časopisu. A v případě, že už máte nějakou zajímavou
sportovní zprávičku na vašem školním webu, tak psát ani nic víc
nemusíte – stačí, když nám pošlete odkaz na tu vaši stránku.
Těšíme se na vaše příspěvky!
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z roku 1972 Jana Klapáče a dcera
zpěváka Janka Ledeckého, je totiž
výjimečná. Nejenže je tahle dívka
světovou šampionkou na prkně, ale ona také
prohání ve Světovém poháru elitní lyžařky.

V

Špindlu, ale asi ve druhý třídě rodiče požádali
o individuální studijní plán. Pro mě a pro brášku. Po doporučení ze školy, to nebyl problém, protože jsme se vždycky dobře učili, jsme
ještě museli absolvovat psychologický testy,
což byla děsná legrace.

ník) strom dokonce i zakořenil a nakreslil tisíce větviček a listí. Myslím, že i plody, protože se nudil, než jsem já dokreslila vyzdobenej vánoční stromek obloženej dárkama.
Maminka obrázky pochválila a čekala na verdikt.

Jaká byla Ester Ledecká školačka?
To se musíte zeptat učitelů. U mě dobrý.

V čem?
Všichni učitelé i osvícená paní ředitelka Perlínová a její zástupkyně Eva Špačková ze ZŠ
Brána jazyků, do které jsme chodili v Praze,
nám napsali doporučení, ale schválit to musela psycholožka z PPP (pedagogicko-psychologické poradny). Spočívalo to v tom, že
jsme museli nakreslit strom. Pak si paní psycholožka pozvala maminku a ukázala jí ten
strom a zeptala se, jak se jí obrázek líbí a co
si o tom myslí. Jonáš (nyní úspěšnej výtvar-

A ten byl jaký?
Dozvěděla se, že nejen já, ale i Jonáš jsme
komplikované osoby, že ani jeden z nás nic
nedokáže, protože jsme asociálové, navíc se
všemi úchylkami, který asociálové můžou
mít, jsme nesebevědomí, úzkostní a oba
v sobě máme zakořeněné výrazné odchylky
od běžné populace. Nejsme schopni samostatného studia, ale to, že ostatně poznáme
brzo sami! Dostali jsme povolení studovat
individuálně jenom rok a pak jsme každý
další podzim museli chodit na přezkoumání
naší psychický kondice. Okamžitě jsme s bráchou pochopili, o co paní psycholožce jde a co
jí asi tak vadí na našich dětských kresbách.
Takže jsme příště »vysmrkli« vzorovej strom
a byl klid. Najednou jsme byli sebevědomí,
úspěšní a lehce vzdělávatelní jedinci, pro
které je hračka navázat kontakt i s mimozemšťanem.

Jak vůbec vzpomínáte na školní léta? V
lavicích jste toho moc nenaseděla, že?
Těžko říct, pořád ještě školní léta prožívám.
Až dostuduju, tak vám řeknu.
V lavici jste toho ale moc nenaseděla, že?
No, ze začátku jsem studovala dokonce dvě
základky naráz. Jednu v Praze a druhou ve

„

Které předměty vám šly, v čem jste pokulhávala?
Bavilo mě všechno, kromě dějepisu a literatury. Nejvíc mi šla fyzika, matika a chemie.
Fyzika mě bere dodnes.
Byli táta s mámou přísnými kantory?
Nebo jste je vždycky nějak ukecala…
Naši se se mnou nikdy neučili. Učivo na všech
stupních jsem zvládala sama. Samozřejmě až
po té, co jsem se naučila číst!! Mám fajn

“

Jezdit co
nejrychlec
z kopce dolů
a užívat
si to
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rodiče. Všechny nás baví se neustále vzdělávat. Ukecávat jsem je ale často musela a dodnes musím, protože mi vyhazujou učebnice
z tašek, když jedeme na prázdniny. Nebo
když jedu na závody a řešíme nadváhu v letadle, nevím proč, moje knihy letí jako první!
Víte jak to myslím? Přitom táhnu 20 párů lyží
a těch snowboardů a tyčí... a encyklopedie
vesmíru je najednou moc těžká...

ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. března 1995 v Praze
Výška / váha: 173 cm / 68 kg
Disciplíny: snowboarding / sjezdové
lyžování
Klub: Dukla Liberec
Web: facebook.com/esterledecka.cz

ÚSPĚCHY
Snowboarding: zlato z MS 2015 (paralelní
slalom), 2x zlato z MSJ 2013 (paralelní
slalom, obří slalom), OH 2014 – 6. místo
(PS), 7. místo (PGS), SP 2014 – 2. místo
celkově (2. PS, 3. PGS), 1x vítězství (PGS),
SP 2015 – 1x vítězství (PS), 1x vítězství
(PGS), SP 2016 – 1x vítězství (PS),
1x 2. místo (PGS).
Lyžování: vítězka Jihoamerického poháru
2016 (8 výher z 9 závodů), 13. místo (sjezd
2017, Ga-Pa), 19. místě (super-G 2017,
Ga-Pa), 21. místo v závodu SP 2016 v Lake
Louise, MS 2017 ve Svatém Mořici: 29.
super-G, 20. kombinace, 21. sjezd.
Mnohonásobná mistryně republiky ve
snowboardingu i na lyžích.

Měla jste doma úlevy, co se týká školy?
Nebo vám nikdo nic neodpustil?
Jak jsem říkala. Mě baví se učit. A úlevy ve
škole? No, brzo jsem pochopila, že když se
budu dobře učit, tak že do školy nebudu
muset chodit. To jsme měli s bráchou stejný.
Oba jsme sportovali a to nás bavilo víc, než
sedět ve škole. Jonáš navíc strašně rád
a krásně kreslil, takže věděl, že stačí naučit se
na zkoušky a pak už může kreslit doma a ve
výtvarce a ne ve škole pod lavicí. To, co se
ostatní děti učily ve škole několik hodin, jsme
my doma sfoukli za chvíli. Pak jsme zajeli do
školy na zkoušky. O to víc času jsme měli na
to, co nás teď živí. Od osmnácti let jsme oba
soběstační a na rodičích finančně nezávislí.
Slízla jste někdy pětku, se kterou jste se
bála domů? Jaká byla vysvědčení?
Nevím, jestli jsem měla někdy pětku, ale vím,
že když jsem dostala první trojku, tak mi maminka řekla, že to musíme pořádně oslavit,
protože to se mockrát nestane. A opravdu jsme

si dali dobrou véču a zmrzku a pozvali jsme
i kamaráda, jehož maminka tenhle model
okoukala, a když on dostal pětku, tak si pamatuju, že nás pozval na zmrzlinovej pohár. Původně jsme plánovali, že si zmrzku dáme do
mých vítězných pohárů, protože se nám doma,
uložené na poličce, zdály nevyužité, ale sešlo
z toho. Tu jeho pětku si pamatuju, to jo.
Co gympl, tam jste snad ani nemohla
znát spolužáky, jak jste byla stále na cestách?
Znala jsem jednoho, protože ten byl taky
pořád na cestách. Hrál a hraje senzačně tenis.
Dodnes jsme velký kamarádi.
Prošla jste jím stejně ladně, jako slalomovými brankami?
Zase spíš dotaz na profesory, ale podle známek asi jo.
Dá se při vašem vytížení studovat ještě
i vysoká škola?
Dá.
Dohnala jste vše na Vysoké škole finanční
a správní?
Musím vždycky zároveň dohnat a předehnat.
Učím se na cestách a když jsem na skok
v Praze vychrlím ze sebe vědomosti a zase
zmizím.
Jak se ve vás pere snowboardistka s lyžařkou?
Obě jsou v perfektním souladu.
V čem se nejvíc liší trénink?
No, po pravdě jediný co maj ty sporty společnýho, jsou kopec a sníh.
Chybí vám někdy lyže, jindy zase prkno?
Ano. Proto dělám oboje.
Cítíte se, i díky bratrovi, jako superhrdinka?
Jasná věc.
Patříte do týmu Atomic, v čem je největší
rozdíl oproti předešlým sezonám? Už
nedědíte lyže…
Naopak můžu si vybrat, takže dědím ty nejlepší a nejrychlejší z nich.
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Jak se cítíte mezi esy světového lyžování?
Senzačně, jsem šťastná, že můžu pozorovat
svoje vzory »v přímém přenosu«. Ten pocit,
že jsem s nimi na startu a pojedu stejnou sjezdovku dolů, je nejvíc. Všechny ty hvězdy lyžařskýho nebe se ke mně chovají fantasticky.
Bany (Ondřej Bank) vás chválí, v čem ale
máte rezervy?
No, musím se naučit jezdit na lyžích rychle
z kopce dolů. Holkám ze svěťáku ještě nesahám ani po kotníky.
Nezkusíte slalom?
Já slalom jezdím a je to moje nejoblíbenější
disciplína, stejně tak i obřák, ale neměla jsem
čas jet dost závodů, abych si vyjela body na
SP. V době, kdy jsem měla čas, a nebyly snowboardové závody, tak bylo v kalendáři FIS víc
závodů ve sjezdu a SG.
Kdy vás uvidíme na bedně ve Světovém
poháru lyžařů?
Až to sjedu rychlejc, než ty ostatní holky.
O kondici se vám staral děda, pokračuje
to stále?
Jojo. Je takovým vrchním dohlížitelem.
Vnímala jste, jak slavný vlastně děda je?
Řekl vám, že už jste ho »přerostla«?
Děda je frajer a neskutečná osobnost, nejen
sportovní. Pořád to tak vnímám. Když jsem

SUPERHRDINKA
Ester je napůl člověk a napůl robot. Aspoň
podle bratra Jonáše, který pro ni navrhnul
novou závodní kombinézu. „Rozhodl jsem
se z Ester udělat superhrdinku,“ vysvětlil
brácha. „Ono to k ní pasuje, když jela na
olympiádě v Soči s vyhřezlou plotýnkou
a tolik toho vydržela, říkal jsem si, že musí
být napůl robot,“ doplnil brácha vysvětlení
k unikátnímu oblečení.
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vyhrála mistrovství světa, tak řekl: „Vítej
v klubu!“ Byla jsem šťastná i kvůli němu.
Moc mi v životě pomáhá. Je to ten nejlepší
děda.
Udělala jste dědovi radost tím, že jezdíte
za »jeho« Duklu? Máte uniformu? Nechtěla jste hrát hokej?
Vezmu to pozpátku. Hokej jsem hrála, když
jsem byla malá, asi do druhý třídy, to je jasná
věc! Stejně tak i brácha. Ale my jsme se
vždycky v momentě, kdy napadl první sníh,
odstěhovali na hory (celá rodina) a vrátili se,
až když opravdu všechen slezl, takže jsme hokeje museli brzo nechat. Přece jenom je to týmová hra. To víte, že kluci brečeli, kdo že
bude střílet góly, když odjedu.
A s tou Duklou je to jak?
Pak teprve jsem začala lyžovat a později
i snowboardovat. No a Dukla si mě našla. Vyhrála jsem evropskou zimní olympiádu mládeže a dvě juniorská mistrovství světa a v patnácti jsem do Dukly přestoupila. Nabídli mně
ze všech klubů nejlepší podmínky. Děda mi
často vyprávěl neskutečný historky, který
s Duklákama a s klukama z reprezentace prožívali. Tehdy všichni táhli za jeden provaz
a hokej byl něco neskutečného. Takže k Dukle
mám od mala krásný vztah a byla jsem moc
ráda, že si vedení Dukly Liberec všimlo toho,
co dělám a jak moc mě to baví. Jo a tu uniformu, tak tu nemám.
Jak jste se vyrovnala se slavným jménem?
Copak já, ale okolí s tím občas mělo problém.
Prý jste se dozvěděla až později, kým
táta vlastně je...
No jo, když jsem byla malá, tak jsem si myslela, že je tenista. Viděla jsem ho doma samozřejmě s kytarou, ale častěji na tenise.

A když odjížděl na koncerty, tak říkal, že jede
hrát. No a já myslela, že tenis.
Hrajete ještě na basovou kytaru? Nebo
preferujete klavír?
Nemám čas, ale je to jako s těmi lyžemi
a snowboardem, mě baví hrát na všechny hudební nástroje.
Rozhodovala jste se mezi sportem
a uměním? Čím to, že vyhrál sníh?
Nerozhodovala. Já jsem vždycky dělala to, co
mě momentálně nejvíc baví a co je v danej
moment nejdostupnější. To, že většinu roku
trávím na horách, asi rozhodlo o tom, že
zrovna dneska lyžuju a zítra pojedu na snowboardové závody.
Pamatujete si na první lyže, první
krůčky na svahu?
Bílý, ani ne metr dlouhý, s Mickey Mousem...
Pamatuju si úplně všechno.
Kdy přišlo první »dětské« vítězství? Dá
se srovnat s vítězstvím na MS?
První závody, které jsem jela, byly v rámci
»Milka Cupu«. Vyhrála jsem je a pak i celý
pohár. Řeknu vám, je to úplně stejný jako vyhrát MS, s tím rozdílem, že na MS na vás neházej čokolády na stupně vítězů.
Pořád dodržujete zvyk z dětství – před
startem se posilnit, nebo uklidnit čokoládou?
Nepotřebuju se posilnit, ani uklidnit, ale co
by to bylo za zimu bez čokolády?
Jaké máte plány na letošní sezonu
– lyžařskou i snowboardovou?
Jezdit co nejrychlec z kopce dolů a užívat si
to.
D
TEXT JAN UHLÍK
FOTO ERŽEN MATIČ a ZDENĚK SLUKA pro Sport Invest
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TŘI HODINY
SKVĚLÝCH BOJŮ I ZÁŽITKŮ
Soutěže AŠSK kalendářního roku 2017 jsou již v plném proudu,
obdobně jako v letech předchozích, zahájilo soutěžní rok
republikové finále v plavání.
entokrát se nejlepší středoškolská
družstva sjela do královského města
Litoměřice, kde v útulném prostředí
tamního bazénu svedla ve vodě boje
o tituly nejlepších škol v kategorii chlapců
i dívek. Pořadatelství se na jedničku zhostilo
Gymnázium Roudnice nad Labem ve spolupráci s Plaveckým klubem Litoměřice za vydatné pomoci měst Litoměřice i Roudnice nad
Labem.

T

CHŘIPCE NAVZDORY
Je pravdou, že letošním soutěž výrazně poznamenala napříč republikou se šířící chřipková epidemie, což se projevilo zejména
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Dívky
1. Gymnázium Žatec
2. Gymnázium a SOŠ Nový Jičín
3. Jiráskovo gymnázium Náchod

Chlapci
1. Gymnázium Žatec
2. Gymnázium a SOŠ Nový Jičín
3. Gymnázium, SPgŠ a OA Znojmo

v chlapecké kategorii. Na poslední chvíli se
muselo omluvit hned několik družstev. Nakonec do Litoměřic dorazilo sedm chlapeckých
a deset dívčích družstev. Proto pořadatele trošku mrzela skutečnost, že některé kraje opakovaně nepořádají krajská finále, respektive
nepřihlašují svá družstva do republikových
plaveckých soutěží, byť jsou tradičně silnými
plaveckými regiony v Česku a mají v řadě případů daleko vyšší potenciál než kraje ostatní.

OLYMPIONIČKY NA STARTU
I přes tuto skutečnost podávala zúčastněná
družstva velice kvalitní výkony na úrovni
minimálně finálové účasti na mistrovských

soutěžích dorostenecké kategorie. Letošní finále svými výkony okořenila dvě děvčata, která
v loňském roce ochutnala vody olympijského
bazénu v Riu de Janeiro, kde bojovala o nejvyšší
pocty, které může sportovec ve svém životě dosáhnout. První plaveckou osobností byla česká
reprezentantka Lucie Svěcená z Gymnázia
Žatec. Tu doplnila Vendula Dušková z karlovarského Prvního českého gymnázia, horká
adeptka na nejúspěšnější paralympijskou juniorku roku 2016, účastnice finálové rozplavby na
Letních paralympijských hrách v Riu kde byla
2x osmá. Přes svůj handicap neváhala bojovat
o co nejlepší výsledek své školy, za což by mohla
být řadě ostatním velkým vzorem.

ŽATECKÉ DOUBLE
Průběh i samotné výsledky ukázaly převahu reprezentantů dvou krajů, Ústeckého a Moravskoslezského. V obou kategoriích zvítězila družstva
Gymnázia Žatec. Jak chlapecké, tak dívčí, si počínalo zcela suverénně a jejich bodový odstup od
druhých v pořadí byl více než přesvědčivý. Přitom žatecké dívčí družstvo bylo v podstatě jakýmsi náhradníkem, jelikož v listopadovém kvalifikačním krajském finále Ústeckého kraje
skončilo až za družstvem dívek Gymnázia Chomutov, které účast na vrcholné soutěži škol odmítlo. Oba poháry pro druhá družstva a stříbrné
medaile si z Litoměřic odváželi studenti Gymnázia a SOŠ Nový Jičín.
V individuálních disciplínách byly výkony
vesměs vyrovnané. V tomto ohledu byla zcela
výjimečná motýlková padesátka chlapců, když
se polovina startovního pole vešla do 0,54 s,
a nebýt elektronické časomíry, byli by cíloví
rozhodčí v nezáviděníhodné pozici. Bodově
nejlépe ohodnoceného výkonu celé soutěže
podle plaveckých tabulek dosáhla podle očekávání Lucie Svěcená na 50 m motýlkem za
čas 28,20 sekundy.

VE VODĚ BYLI I DOSPĚLÍ
Součástí a jakýmsi zpestřením republikového
finále v plavání bývá již po celé desetiletí soutěž vedoucích družstev a organizátorů. V letošním roce v Litoměřicích skočilo do vody
celkem deset bývalých plavců či tělocvikářů,
kteří řadu svých svěřenců předvedeným výkonem mile překvapili. Závodili ve štafetovém
závodě na 2 x 50 m volným způsobem a sklidili za své časy velký aplaus přítomných reprezentantů jednotlivých škol.
Vítězná i všechna ostatní zúčastněná družstva odjížděla k domovům po tříhodinovém
sportovním klání s pěknými zážitky, vítězové
individuálních disciplín se symbolickým oceněním věnovaným pořadatelskou školou. Ti
mladší s předsevzetím, že se na republikové
finále za dva roky opět vrátí, aby navázali na
předchozí úspěchy svých spolužáků.
D
TEXT PETR LUKÁŠEK FOTO MICHAL JANKŮ
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SPORTOVNÍ LIGA

HOVOŘÍ PATRONI
Před pokračováním 3. ročníku Sportovní ligy základních
škol o Pohár ministryně školství si můžete přečíst pár
slov a vzkazů sportovních osobností, které jsou patrony
jednotlivých disciplín.
PAVEL MASLÁK atletika
„Jsem velice rád, že takový projekt, jako je Sportovní liga, existuje
a že se mohu stát jeho tváří. Myšlenka školního soupeření žáků je
z mého pohledu super a taková soutěž může přivést k atletice nebo
ke sportu mnoho dětí. Já osobně jsem se Poháru rozhlasu, jenž je
součástí Sportovní ligy, samozřejmě také zúčastnil. Bohužel, už si
však nepamatuji, jak jsem v závodech dopadl a jakých časů jsem při
tom dosáhl.“

RADEK NEČAS basketbal
„Jako kluk jsem chodil v Brně do atletické třídy, skákal jsem a běhal.
Vzpomínám si, jak jsem ve dvanácti letech skočil do dálky na školních závodech na velkém stadionu Zbrojovky za Lužánkami pět
a půl metru a vyhrál jsem lego. Tenkrát jsem měl velkou radost. Později jsem se už víc zaměřil na basketbal. Všem mladým hráčům bych
chtěl vzkázat, aby hlavně u sportu navzdory všem lákadlům vydrželi. To, co v kolektivním sportu zažijí, je neopakovatelné. S odstupem času zapomenou, kde co vyhráli nebo prohráli, ale pokaždé
si vzpomenou na překonávání překážek a soupeřů.“

JAN JELÍNEK florbal
„Myšlenka Sportovní ligy základních škol je výborná, protože vše, co
podporuje pravidelný pohyb mládeže, vidím jako velký přínos. Důležité
je však i to, aby děti nebraly tréninky jen jako povinnost, ale hlavně se
hrou bavily a snažily se stále zlepšovat. A kdyby u florbalu vydržela třeba
jen třetina z více než třiatřiceti tisíc účastníků uplynulého ročníku Sportovní ligy základních škol, bylo by to úžasné.“
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LUBOMÍR STANĚK volejbal
„Jako kluk jsem pěstoval nejrůznější sporty. Hrál jsem hokej, tenis, volejbal nebo nohejbal a také v tělocviku jsme se pokaždé věnovali jiným disciplínám. Rozvíjelo to všestrannost i odolnost. Když jsme si chtěli zahrát
hokej, musel jsem vstát ve čtyři hodiny ráno, protože jindy nebyl volný
led. Mladým volejbalistům přeji, aby po dílčím neúspěchu nic nevzdávali
a snažili se svou kariéru dotáhnout co nejdál – třeba do extraligy kadetů
nebo juniorů. Důležité je, aby na sobě pořád pracovali, naučili se techniku
a zvládli i další potřebné návyky jako správné držení rukou nebo položení
nohou. Jedině tak výkonnostně dál porostou.“

PETRA CHOCOVÁ
plavání
„To, že se součástí této
soutěže stalo i plavání,
je určitě super. Všechny
děti by přece měly umět
plavat a tahle akce je pro
ně tou nejlepší motivací.
Žáci, kteří budou reprezentovat své školy, se
navíc pro ty, kteří trpí
ještě ostychem, mohou
stát vzory a nakonec své
kamarády k plavání strhnout. Moc se na malé
plavce z celé republiky
těším a jsem šťastná, že
u plavecké premiéry
Sportovní ligy základních škol mohu být.“

ZDENĚK GRYGERA minifotbal
„Rád podpořím každý projekt, který pomůže rozvoji mládežnického fotbalu a sportu. Sportovní liga, jako nejvýznamnější soutěž
školních družstev, je z tohoto pohledu velice důležitá. Sám jsem
nastupoval ve školních výběrech a tyto turnaje byly vždy nesmírně
populární a měly výbornou atmosféru. Podněcovaly soutěživost
a kromě začínajících fotbalistů dávaly šanci i těm, kteří dosud fotbal
závodně nehráli. Mnozí z nich si pak našli do oddílů cestu. Právě
v tom vidím také největší přínos Sportovní ligy.“

DAVID ŠŮSTEK házená
„Ve škole jsem hrál házenou, protože u nás
v Novém Veselí jiný sport
vlastně ani nebyl. V jednom ročníku soutěže o Novinářský kalamář jsme
v celostátním finále skončili druzí. Odnesl jsem si
z té doby krásné zážitky.
Všichni kluci z vesnice
jsme bojovali v jednom
týmu, ať už ve škole nebo
v klubu. Myslím, že ve
Sportovní lize si z případných porážek ještě hráči
nedělají velkou hlavu. Doporučil bych jim však, aby
se v tomhle věku zaměřili
na sebe a individuální činnosti a nepřestávali na
sobě pracovat. Když to pak
všichni dají dohromady,
dokáží vyladit správný týmový duch.“
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ŠKOLNÍ HVĚZDY
V DENÍKU
Pro všechny účastníky Sportovní ligy základních škol
o Pohár ministryně školství je zde nová a současně
velká výzva.
právě probíhajícím, 3. ročníku
této vrcholné žákovské soutěže
mohou přispět výkony nejen
k postupu svých školních týmů
do republikových finále, ale také se jejich
zásluhou stát hvězdami sportovních stránek nejčtenějších regionálních novin. Mediálním partnerem Sportovní ligy základních škol se totiž od letošního roku stal
Deník.
Všech jeho jednasedmdesát každodenních vydání včetně jejich webových stránek bude přinášet zpravodajství ze školních, okresních, krajských i dalších
kvalifikačních kol v atletice, basketbalu,
florbalu, házené, minifotbalu, plavání či
volejbalu a samozřejmě i z republikových
finále.
„Deník je doma ve všech českých
a moravských okresech a denně oslovuje
průměrně přes dva miliony čtenářů.
Sportující děti tak mají jedinečnou šanci
stát se na novinových i webových stránkách našeho titulu skutečnými hvězdami sportovních odvětví, v nichž
budou soutěžit.
Právě Deník je tím pravým místem,
kde se objeví informace o talentované
mládeži, která v celostátních médiích nedostává tolik prostoru,“ vysvětluje důvody podpory Sportovní ligy základních
škol i její mediální záštity ředitel redakcí
Deníku Roman Gallo.

V
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ředitel redakcí Deníku Roman Gallo

To, kolik článků, obrazových příspěvků
a dalších informací se v Deníku objeví,
bude záležet také na aktivitě okresních
a krajských pořadatelů soutěží Sportovní
ligy ZŠ z Asociace školních sportovních
klubů, pedagogů a trenérů. Ti všichni se

mohou podílet na prezentaci úspěšných
školních družstev, jejich opor, výrazných
individualit a velkých talentů. Na jejich
zprávy, výsledkové protokoly, fotografie či
pozvánky na akce čekají novináři v regionálních redakcích Deníku, kteří už obdrželi potřebné instrukce z pražské centrály a jsou informováni o zásadách
vzájemné spolupráce.
„Deník dá navíc šanci i těm, kdo se na
sportoviště vydají bez míče, treter či kopaček – fanouškům z řad spolužáků, kteří
přijdou jako diváci na turnaje nebo závody
podpořit své kamarády. Také oni se
mohou stát hvězdami v novinách, protože
Deník bude zveřejňovat nejen profily
úspěšných sportovců, ale i záběry jejich
spolužáků, kteří jim přišli fandit a držet
palce. Kromě webu a tištěných novin
budou o akcích informovat rovněž sociální sítě, na nichž mají regionální Deníky
své účty,“ dodává Roman Gallo.
Propojením se silným mediálním partnerem v podobě Deníku nyní získala Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství významný impulz, který
nepochybně přispěje ke zvýšení její prestiže a popularity mezi žáky i na veřejnosti, stejně jako k maximální prezentaci
školního a mládežnického sportu v České
republice.
D
TEXT IMA Production FOTO Deník

VELKÁ VÝZVA DENÍKU PRO MLADÉ SPORTOVCE
A JEJICH FANOUŠKY

STAŇ SE HVĚZDOU
SPORTOVNÍ RUBRIKY!
Chceš se dostat do sportovních zpráv pro 2 000 000 čtenářů v České republice?
• Postav se na start některé ze sedmi disciplín Sportovní ligy
• nebo přijď fandit svým kamarádům a spolužákům.
Reportéři Deníku budou sledovat letošní ročník Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství. Reportáže ze školních
a okresních kol i celorepublikových ﬁnále pak uveřejní v novinách a na webu denik.cz. Šanci dostat se do zpráv
tak máš nejen, když se postavíš na start, ale i když se posadíš na tribunu.
Povedly se ti suprové fotky ze Sportovní ligy? Pošli je na info@sportovniligazs.cz

www.denik.cz, www.sportovniligazs.cz

PROJEKT

DĚTSKÝ POHYB HROU
Celorepublikový projekt Děti na startu vede děti k pohybu hrou, je
zaměřen na všeobecnou pohybovou přípravu dětí předškolního a mladšího
školního věku.

isícovky dětí po celém Česku si za
pět let existence projektu Děti na
startu oblíbilo pohyb a zdravější životní styl. Do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo školství a Svaz aerobiku
a fitness Fisaf.cz, se přidávají další děti, trenéři i střediska. Na to, jak projekt funguje
a jak se do něj zapojit, jsme se zeptali jeho
autorky Jany Boučkové.

T

Co je podstatou projektu Děti na startu?
Chceme dodat dětem od čtyř do devíti let radost z pohybu bez stresu z výkonů. Cvičí
tady spolu děti více i méně pohybově nadané, štíhlé i s nadváhou, z měst i vesnic,
z různých sociálních i ekonomických vrstev,
ale všechny s nadšením.
Jak a kde hodiny probíhají?
Odborně vyškolení trenéři a instruktoři pů-
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sobí po celé republice ve školách, družinách,
kroužcích, mateřských školkách, sportovních klubech i fitness centrech. Pomáhají
dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu.
Učíme je, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebo se nebát míče. Právě
všeobecná sportovní průprava, na kterou se
zaměřujeme, děti komplexně připraví na
pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom nepřestane
bavit, jak se tomu mnohdy děje. Trenéři tady
myslí i na to, aby nedocházelo ke snižování

sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu či
prohry. V hodinách je pozitivně motivují
a záměrně potlačují prvky vzájemného soutěžení, zejména u mladších dětí. Tomu odpovídá i hodnocení dětí, které umožňuje
v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na
rozvoj schopností, a následně může na základě odhalených pohybových předpokladů
dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní
specializace.
Jak vypadá hodina Dětí na startu?
Děti cvičí ve skupinách podle věku, aktuálních

pohybových schopností a dovedností.
Každá skupina se pod vedením vlastního
trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti. Výuka je pestrá a zábavná. Věnují se
atletice, gymnastice, míčovým hrám, motorickým cvičením – to vše formou hry.
K dětem je nutno přistupovat podle jejich
věku. Hodiny pro mladší věkové skupiny
jsou zaměřeny spíše na hru. Se staršími se
naopak provádějí náročnější cviky. Ve výsledku opouštějí naše kurzy sebevědomé
děti, které jsou řádně připraveny na vytouženou sportovní dráhu. Ať již zájmovou nebo profesionální. Mnohem rychleji
se učí, dělají větší pokroky a sport provozují s opravdovým přirozeným zájmem
A jak se tedy do kurzu zapojit?
Nejlépe se zúčastnit našeho školení, kde
se zájemci dozví spoustu nezbytných věcí,
jak děti vést ke sportu, jak s nimi cvičit,
jak by měla vypadat hodina, ale i to, jak je
vést ke zdravému zdravování a zdravému
životnímu stylu obecně. Kurzy Dětí na
startu pak kopírují školní rok a v rámci deseti měsíčního tréninkového bloku se
uskuteční 40 lekcí po šedesáti minutách.
V ideálním případě dítě absolvuje šest
bloků během tří let (od čtyř do devíti roků
věku), optimální počet dětí v kurzu / hodině je 28 až 32, maximální počet dětí
v hodině je čtyřicet.
D

TEXT a FOTO Česko se hýbe

www.detinastartu.cz

www.ceskosehybe.cz
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ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
V dalším díle našeho seriálu se představuje Leoš Bím, pedagog, sportovec,
funkcionář, nadšený organizátor sportovních soutěží a také krajský předseda
AŠSK Libereckého kraje.
tudenti, kolegové, spolupracovníci i rodiče ho znají jako zapáleného pracovitého a obětavého muže se spoustou
nápadů, pro něhož jsou kantořina
a sport životním posláním.

S

Můžete ve zkratce představit vaše působení ve školství?
Ve školství se pohybuji od roku 1998 a moje
dosavadní kariéra je spojena pouze s jednou
školou – Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou Liberec. Mám vystudovaný
obor tělesná výchova – zeměpis. Zpočátku
jsem vyučoval především zeměpis, postupem
času se miska vah převrátila výrazně ve prospěch tělesné výchovy.
Jakých největších úspěchů vaše škola dosáhla?
Mezi nejúspěšnější sporty na naší škole patří
18 1/2017

volejbal, florbal a atletika. S volejbalisty jsme
se dvakrát probojovali na mistrovství světa
škol ISF – v roce 2006 do Chorvatska a v roce
2010 do Číny. Volejbalistky v posledních pěti
letech na republikovém finále stály na „bedně“,
čtyřikrát byly druhé a jednou třetí. Atletky se
v posledních sedmi letech pětkrát probojovaly
na republikové finále Corny Středoškolského
atletického poháru a vždy skončily v první desítce. Florbalové týmy dívek a chlapců se v roce
2013 probojovaly na republikové finále
a v něm shodně obsadily 3. místo. A v roce
2015 se chlapcům podařilo v Brně republikové
finále ve florbale vyhrát.
Máte nějaké studenty, kteří se stali špičkovými sportovci?
Ano, naší školou prošlo několik studentů,
kteří později zazářili jak v individuálních disciplínách, tak v kolektivních sportech. Na-

šimi bývalými studenty jsou například atletka Zuzana Hejnová (byla u nás rok a poté
odešla do Prahy), volejbalový reprezentant
Jakub Veselý, florbalová reprezentantka
Hanka Koníčková, reprezentant v klasickém
lyžování Jakub Gräf. Dále naší školou prošlo
mnoho sportovců, kteří nastupují v ligových
soutěžích – hokejisté, fotbalisté, florbalisté,
volejbalisté. A ve škole máme také mládežnické reprezentanty, např. Matěje Říhu (karate), Ondřeje Pažouta (severská kombinace), Lucii Kolářovou (volejbal).
Kdy a proč jste vstoupil do AŠSK?
Nejprve jsem se jako nováček rozkoukával,
ale postupně jsem se začal zapojovat do organizace soutěží. Do práce v asociaci jsem se
zapojil v roce 2002. Od roku 2008 jsem
předsedou OR AŠSK Liberec a od roku 2011
ještě předsedou KR AŠSK Libereckého kraje.

Je stávající organizační struktura
funkční? Nepotřebovala by doznat určitých změn?
Stávající AŠSK funkční je, ale to neznamená,
že nepotřebuje změny. Velkou zásluhu na jejím
fungování mají základní články AŠSK – školní
sportovní kluby. A na ně by se měla především
zaměřit podpora.
Co považujete za pozitiva činnosti AŠSK?
Za největší pozitivum považuji velkou nabídku
sportovních aktivit pro děti. Na školách vesměs navazují sportovní kroužky na vyučování, rodičům tak odpadají starosti s tím, jak
dopravit děti ze školy a na kroužky. Děti
mohou rovnou zůstat ve škole a využít svůj
volný čas ke sportování.
Jaké příležitosti by měla AŠSK více využít?
Asociace má velice dobře propracovanou
strukturu až k základním článkům. V souvislosti s navyšováním finančních prostředků do sportovního prostředí bychom
měli tohoto využít. Zároveň bychom měli
komunikovat se sportovními svazy a sportovními organizacemi a domluvit se na formách spolupráce. Jinak nám hrozí, že peníze, které by mohla naše asociace získat,
tak nám „odtečou“ na sportovní svazy.
Mohou nějaké změny či postupy asociaci
pomoci?
Jak jsem již zmiňoval, velkou roli v systému
AŠSK hrají školní sportovní kluby. Vedoucí
těchto klubů i vedoucí jednotlivých
kroužků by měli být náležitě za svoji práci
finančně ohodnoceni. Stejně tak předsedové okresních a krajských rad, kteří zabezpečují fungování asociace ve svých okresech či krajích.
V čem je činnost AŠSK přínosná?
Jednoznačný přínos pro žáky a rodiče vidím
v návaznosti sportovních volnočasových aktivit na školní vyučování. V oblasti pomoci
učitelům si myslím, že máme velké rezervy.
V této oblasti by měla asociace zapracovat
a nabídnout učitelům více aktivit, možnosti
dalšího vzdělávání.

„

“

Věř si…

A v čem si myslíte, že je přínosná a důležitá pro partnery a sponzory?
Má velice dobře propracovaný systém soutěží.
Nabízíme partnerům zviditelnění již od základních kol. Navíc podpora sportovní činnosti dětí je vnímána pozitivně i naší společností. Myslím si, že ideální je kombinace
finančního příspěvku pro AŠSK, tak materiální podpory. Každé dítě má radost, když je
jeho výkon nějakým způsobem odměněn – ať
již čokoládou, nebo poukázkou na sportovní
vybavení.
Vnímání AŠSK ze strany MŠMT je důležité, co by jí ze strany ministerstva pomohlo?
Měla by být vnímána jako organizace, která
dětem zajišťuje sportovní volnočasové aktivity. Určitě by pomohlo, kdyby byl garantován přísun finančních prostředků po určité
období a situace se neměnila každým rokem.
Současné vedení MŠMT je spolupráci s asociací a podpoře školního sportu velmi nakloněno a toho bychom měli využít. Za to patří
ministerstvu velké poděkování.

Jak vidíte úlohu vedení školy, a co ke své
činnosti od školy členové AŠSK potřebují?
Vždy je důležité, aby vedení školy našlo společnou řeč s tělocvikáři. Ať se již jedná o fungování a vedení sportovních kroužků na školách, tak i uvolňování učitelů a žáků na
sportovní soutěže. Bohužel se stává, že vedení
školy nechce učitele uvolňovat na soutěže. Případně jim sdělí, ať si vyberou pár soutěží, kterých se škola zúčastní. Jsem rád, že ředitel
naší školy Jaroslav Šťastný nám vychází vstříc
a chápe účast na soutěžích i jako propagaci
školy. Vzhledem k našim sportovním úspě-

Leoš Bím mezi svými svěřenci klečí v zeleném dresu v prostřední řadě první zprava

chům se nám tuto formu propagace daří naplňovat. Když to časové možnosti dovolí, pan
ředitel jede osobně žáky na sportovní akce
podpořit, včetně republikových finále.

A jak vidíte úlohu Výkonného výboru
a Rady AŠSK?
Každá organizace má svoji strukturu, otázkou
je spolupráce jednotlivých článků. Výkonný
výbor a rada jsou ve struktuře asociace články
nejvyšší a měly by navzájem spolupracovat.
Pokud by měla ve struktuře jednotlivých
článků asociace proběhnout změna, měla by to
být změna k lepšímu. To musí posoudit účastníci Shromáždění delegátů.
Která média by měla AŠSK více využívat?
Doba se mění a s ní se mění i prostředky komunikace. Když jsme si chtěli popovídat my
jako školáci, museli jsme se sejít osobně.
Dnešní mládež to má mnohem jednodušší. My
se tomuto vývoji musíme přizpůsobit a komunikovat s nimi „jejich“ prostředky. A snažit se
je dostat od počítačů na hřiště.

A váš názor na odměňování učitelů, kteří
aktivně pracují v AŠSK?
Nejen ve sportovních klubech, ale i ve školách,
ještě najdeme mnoho lidí, kteří dělají svoji
práci dobrovolně či za symbolickou odměnu.
AŠSK by měla najít prostředky, aby byli všichni
vedoucí kroužků za svoji práci odměněni. Ať
již finančně, nebo materiálně.
Prozradíte nám na závěr, jaké je vaše životní krédo?
„Věř si…“
D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ FOTO archiv Leoše Bíma

SERIÁL

PRVNÍ POMOC JAKO
NUTNÁ VÝBAVA UČITELE
S prvním číslem časopisu v roce 2017 startuje seriál, který
bude věnován první pomoci. Tedy důležité činnosti, která je při
dětském a školním sportování někdy zapotřebí.
aická první pomoc je nedílnou součástí tzv. řetězce přežití. Umíme ji
ale doopravdy? I když je dnes její
poskytnutí dokonce zákonnou povinností, bohužel, zajištění řádné informovanosti v této oblasti vázne. A tak
mnozí z nás mají informace zastaralé,
nebo celkově špatné, a tím se poskytnout
pomoc bojí.
Za jednu z nejrizikovějších skupin v oblasti úrazovosti lze jednoznačně považovat děti. Podle dostupných statistik, je
nejvíce nehod na základních školách.
Díky vyhlášce č. 64/2005 Sb. o evidenci
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AUTORKA SERIÁLU
SE PŘESTAVUJE
Práce sestřičky se
mi líbila již na
základní škole.
Proto i „zdravoťák“
u nás ve škole byl
jasná volba. Ten
pak už jen
nastartoval mojí
profesní dráhu.
Po základce
následovala střední zdravotnická škola
a práce v nemocnici na různých
odděleních. Časem jsem absolvovala
specializaci v Národním centru
ošetřovatelství, na kterou jsem navázala
bakalářským a magisterským studiem
v oboru ošetřovatelství. Pak přišla nabídka
lektorování, které se mi stalo záhy osudným.
Začala jsem předávat své dlouholeté
zkušenosti budoucím pracovníkům
v sociálních službách v oblasti samotného
ošetřovatelství i v první pomoci.
Právě tady vznikl první impuls, proč se
v současnosti věnuji první pomoci na „plný
úvazek“. Neznalost, lhostejnost, neochota
pomoci druhému byly společné znaky, se
kterými jsem se setkávala a rozhodla se je
změnit. Doplnila jsem si vzdělání v této
oblasti a se svým týmem začala předávat
a šířit znalosti o první pomoci dál.
Konkrétně u pedagogických pracovníků
není vzdělávání v první pomoci dobře
koncepčně řešeno, a proto jsme u MŠMT
akreditovali několik vzdělávacích
programů.
Nepracujeme však jen s dospělými lidmi.
Osobně si myslím, že investice do vzdělání
v oblasti PP u dětí již mladšího školního
věku se nám, jako lidské společnosti, vrátí
v podobě většího počtu zachráněných
lidských životů, a zároveň působí jako
prevence krizových situací, neboť jsou
děti seznamovány s důsledky rizikového
jednání.

mami, ale protože moje představa o výuce
byla jiná, od roku 2012 na plný úvazek
pracuji sama na sebe. Od prvních kurzů
jsem postupně, mimo jiné, rozšířila nabídku o akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky. Dnes mám již stálý tým
pracovníků, kteří se mnou sdílí ideu o kvalitním vzdělávání. Informace se snažíme
předávat takovou formou, která je účastníkům co nejvíce k užitku, aby školení nebylo považováno za nutnou povinnost.
Během svých školení na různých školách v plzeňském regionu jsem se ujistila,
že úroveň znalostí pedagogů není příliš
uspokojivá. Zastaralé informace, obavy
z vlastní nedostatečnosti, nezvládnuté
emoce, strach o vlastní zdraví a v neposlední řadě strach z institucí (policie, záchranná služba) svazují ruce a vedou

k tomu, že první pomoc není poskytována
efektivně. Abychom tyto obavy alespoň
trochu zmírnili, osvětlíme si v následujících několika číslech tohoto časopisu některé postupy předlékařské laické první
pomoci.
Co první pomoc vlastně je? Definic je
mnoho. Je to soubor jednoduchých a účelných opatření, které lze použít kdekoliv
a kdykoliv, která při náhlém ohrožení
nebo postižení zdraví člověka omezují
rozsah a důsledky postižení. Jednoduše
řečeno je to pomoc postiženému do příjezdu odborné pomoci. První pomoc není
těžká, jde jen o to, abychom sami měli
snahu se jednotlivé úkony naučit a pak se
je následně v praxi nebáli použít.
D
TEXT LUDMILA LEŠKOVÁ FOTO archiv autorky

úrazů je zjištěno, že nejčastěji k nim dochází při hodinách tělesné výchovy. Otázkou je, co je příčinou. Jestli je to slabší
zdatnost dětí, nebo vybaveností tělocvičny, či nešťastná náhoda. Ať je to tak či
tak, tyto úrazy tvoří 50% z jejich celkového počtu ve školách. Další aktivitou
s výskytem školních úrazů jsou přestávky
a praktické vyučování v podobě lyžařských výcviků, soutěží.
Sama jsem zdravotníkem více jak třicet
let. Posledních deset let se věnuji předávání informací a zkušeností z oblasti
první pomoci. Nejdříve pod různými fir1/2017 21

AKCE

FOTBALOVÝ SVÁTEK
Jednou z hlavních akcí roku je pro AŠSK středoškolské fotbalové
Mistrovství světa ISF 2017, které se uskuteční od 21. do 29. května
v Praze.
PŘEDSTAVENÍ ISF

ZÁŠTITA, PARTNEŘI, PATRON

Mezinárodní federace školního sportu International School
Sport Federation (ISF) je organizací sdružující 87 národních asociací z pěti kontinentů, je členem General Association of International Sports Federations (GAISF) a je oficiálně uznána Mezinárodním olympijským výborem (MOV).
ISF každoročně organizuje sedm až osm mezinárodních školských soutěží. Každá z nich dává
možnost účastníkům poměřit své
sportovní výkony, ale také možnost
setkávání se s lidmi z celého světa,
poznávání různých zvyků a zároveň
prezentací vlastní země, města
a školy. Každá delegace ostatním
účastníkům představí svou zemi,
kulturu a tradice.

Mistrovství světa se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a hlavními partnery akce
jsou ISF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fotbalová asociace ČR, Hlavní město Praha, Ministerstvo zahraničí
ČR a společnost Ferrero.
Významná spolupráce a velká pomoc akci je realizována ze
strany naší Krajské rady AŠSK ČR
Praha. Na podpoře mistrovství se
také budou účastnit Klub přátel Josefa Masopusta, ZOO Praha, společnost Crocodille, Český animační
tým, Weco-Travel a další.
Patronem celého mistrovství je
bývalý vynikající fotbalista a v současnosti úspěšný fotbalový kouč Vítězslav Lavička, který již řadu let
spolupracuje s AŠSK. Nyní působí
jako trenér fotbalové reprezentace
hráčů do 21 let, vyniká nejen vysokou fotbalovou odborností, ale také
mimořádnou slušností a za všech
okolností gentlemanským chováním. Je nám ctí, že se právě tato
významná sportovní osobnost spojila s mistrovstvím světa ve fotbale
škol. Další osobnost se postarala
o znělku šampionátu: složil ji
známý skladatel a zpěvák Vašo Patejdl.

INFO K ŠAMPIONÁTU
Pořadatelství ISF WSC Football 2017
bylo AŠSK přiděleno Výkonným výborem ISF na podzim roku 2014.
Soutěž proběhne v Praze a zúčastní se
jí 24 chlapeckých a 12 dívčích školních družstev z celého světa. Celkem
648 hráčů a hráček ve věku 16 až 18
let z 24 zemí, samozřejmě včetně
Česka. Mistrovství se bude hrát na
patnácti hřištích po celé metropoli,
což představuje velmi složitou organizační a logistickou práci.
Do organizace turnaje budou
přímo zapojeni také učitelé a studenti pražských středních škol, a to
na pozicích průvodců družstev, technických čet na hřištích a při pomocných administrativních činnostech
v soutěžní kanceláři a na infocentru,
v rámci kulturního programu i doprovodných akcí.
Mistrovství se aktivně zúčastní 80
učitelů / trenérů, 40 rozhodčích, 40
vedoucích delegací, 10 členů technické komise ISF. Tým průvodců zahraničních družstev bude mít 86 studentů z Gymnázia Nad Štolou
a Střední odborné školy Jarov. Organizační výbor šampionátu
má 14 členů.
Po celé mistrovství z něj budou přinášeny zprávy, videa, rozhovory a články studentské „novinářské“ štáby z Gymnázia
Arabská a ze Střední odborné školy pro administrativu EU
v Horních Počernicích. Tyto mediální příspěvky se objeví na
Facebooku a webech ISF i AŠSK, na YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích. Zpravodajství a informace budou také zajišťovat celostátní média, např. Český rozhlas, Česká televize,
Deník sport.
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STARTEM BUDE LOSOVÁNÍ
První událostí před zahájením samotného MS bude losování, které se
uskuteční ve středu 22. února za
přítomnosti prezidenta ISF Laurenta Petrynky, prezidenta AŠSK ČR
Václava Lešanovského, náměstkyně
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Simony Kratochvílové, generálního sekretáře FAČR Rudolfa
Řepky a předsedy Výboru pro
správu majetku hl. m. Prahy Karla
Březiny.
AŠSK ČR již v minulosti uspořádala 10 mezinárodních soutěží ISF, a měla by tak být zárukou
kvalitní organizace a spokojenosti účastníků, partnerů i organizátorů. Věříme, že květnové mistrovství světa se stane pro
studenty a jejich doprovod nezapomenutelným zážitkem. Že
bude mít nejen vynikající sportovní a společenskou úroveň, ale
také, že naše asociace potvrdí své vysoké odborné a organizační
kvality.
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www. isf-football2017.org

