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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rozhovor o sportu a o životě

přinášíme vám druhé číslo našeho magazínu v letošním roce. Vychází na jaře,
tedy v období, kdy probíhá celá řada
školních sportovních soutěží. O výběr
témat a zajímavých fotografií tedy nebyla nouze, naopak nám spíše chyběly
volné stránky.
Na konci března vstoupil 4. ročník
Sportovní ligy základních škol do své závěrečné části. Nejlepší školáci a školačky
z celého Česka tak už mají za sebou tři
závěrečné finálové boje o broušený
pohár ministra školství. První turnaj se
odehrál ve florbalu na pražském Jižním Městě, následovaly házenkářský
souboj ve Frýdku-Místku a basketbalové klání v Děčíně.
Duben byl ve znamení světových šampionátů. Nejprve odletěla česká
výprava na MS škol v přespolním běhu do Paříže, další část českých školských reprezentantů se vydala na mistrovství světa do maltského města
Gzira, aby se utkala se stolními tenisty z dalších zemí.
V první půlce jara také probíhala okrsková, okresní a krajská finále největší školní fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Na konci měsíce pak
na žáky čeká závěrečný Svátek fotbalu v Ústí nad Labem. Na podrobný
report z této jedinečné celorepublikové akce, stejně, jak z dalších fotbalových akcí, se můžete těšit v dalším čísle časopisu. Fanouškům fotbalu
jako předkrm nabízíme v rubrice „Napsali jste pro nás“ článek z krajského
finále Poháru Josefa Masopusta, jež proběhlo v Praze.
Výše zmíněný výčet soutěží však není ani zdaleka kompletní. Od
března do května se totiž odehrála celá řada dalších sportovních aktivit,
např. republikové finále ve šplhu, souboje v silovém víceboji, či předvedení
nejlepších pohybových skladeb. Ráda bych pogratulovala všem vítězům
a vítězkám, kteří na soutěžích v posledních třech měsících triumfovali.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří školní sportovní akce
organizovali. Díky vám za nasazení, s jakým jste se podíleli na tom, aby
byla soutěž pro každou školačku a školáka nezapomenutelnou. Vám, jež
svou akci teprve budete pořádat, držím palce a přeji, ať dopadne podobně
skvěle. A ať si ji užijete minimálně tak, jak si ji díky vám užívají soutěžící
školáci.
Příjemně strávené chvíle při sportování ve druhé polovině jara a pohodové čtení přeji všem!
Svatava Ságnerová

HVĚZDA

OLYMPIJSKÝ SEN
HÁZENKÁŘSKÉ JEDNIČKY
Nejlepší česká házenkářka, hvězda německé soutěže i Ligy mistrů.
Tak tohle je střední spojka Iveta Luzumová, která se nebojí vzít osud
zápasu do svých rukou.

Jak vzpomínáte na začátky v Sokolu
Písek, kam jste zběhla z bazénu. Nebavilo
vás jednotvárné plavání ode zdi ke zdi?
Na začátky s házenou vzpomínám hrozně
ráda, zažili jsme toho spoustu – s Michalem
Horákem jsme skoro každý víkend objížděli
turnaje po republice. Plavání mě ale nebavilo, nechodila jsem tam vůbec ráda a hlavně
mi to ani nešlo. Vybavuji si jedny závody
v Písku, kde jsem skončila patnáctá a šestnáctá ze šestnácti a navíc v jednom z nich,
když jsem plavala znak, tak jsem mávala rodině, která mě z balkónu povzbuzovala.
Takže to ani jinak nemohlo dopadnout…
Hrávali jste spolu se starší sestrou
Martinou? Jak vám to spolu klapalo?
Martina je o tři roky starší a začala s házenou až v pozdějším věku, takže mám
pocit, že jsem se s ní potkala až v ženách. Ona hrála na křídle a já na
středu. Klapalo to, jezdily jsme
spolu na tréninky a zápasy. Pak si
Martina ale zranila koleno a s házenou skončila.

házené zběhla z bazénu, kde to na
velký úspěch nevypadalo. Udělala
dobře, s míčem dokáže kouzla,
nebojí se vzít osud zápasu do
svých rukou a na její střely brankářky nestačí reagovat. Sní o olympiádě, ale ví, že
dostat se do Tokia by se rovnalo malému
zázraku.

K

někdo ze zahraničí všimne. Všimli si mě ve
Francii a moje házenkářská kariéra se začala
rýsovat.
Jaké byly začátky ve Francii? Najednou
jste byla sama... Trápila jste se něčím?
Největší změny oproti angažmá
v Písku?
Začátky ve Francii byly těžké. Prvních pár
týdnů tam se mnou naštěstí byla mamka,
která mi s adaptací pomohla. Všechno bylo
nové, úplně jiný svět. Byla jsem navíc čerstvě
zamilovaná a po půl roce jsem odešla pryč.
To bylo to nejtěžší, takže jsem to často obrečela. Neuměla jsem francouzsky, mluvila
jen anglicky a lidé ve Francii anglicky moc
rádi nemluví. Najednou jsem byla úplná profesionálka a oproti třem tréninkům v Písku

>>>

Začněme školou. Vzpomínáte na oblíbené učitele, třeba tělocvikáře?
Pamatuji si skoro na všechny učitele, co
jsem kdy měla. Na oblíbené, ale i na ty méně
oblíbené. S učiteli tělocviku jsem měla vždy
dobré vztahy, protože jsem ráda sportovala
a skoro všechno mi šlo.
Dělaly vám problém nějaké předměty,
nebo jste všechno zvládala levou
zadní?
Na základce jsem všechno zvládala bez
problémů, měla jsem jedničky, maximálně
nějakou dvojku. Na gymplu jsem mohla mít
známky lepší, ale v té době jsem už kvůli házené často chyběla nebo jsem trávila celé víkendy na cestách. Takže jsem se vždycky
učila, až když to hořelo – den před písemkou nebo zkoušením. Problémy s učením
a předměty jsem ale neměla.
Vybrala jste si gympl sama, nebo jste
prostě nevěděla, co dál po základce?
Vybrala jsem si ho, myslím, sama. Chtěla
jsem být jako sestra Martina, která už na
gymplu byla, takže jsem v podstatě nad
jinou možností ani neuvažovala.
Zvládala jste gympl spolu s házenou?
Nebo jste občas musela jedno či druhé
trošku ošidit?
Někdy jsem musela učivo hodně dohánět.
Když jsem byla třeba týden na reprezentačním srazu, tak to nebylo jednoduché. Nemohla jsem se také třeba o víkendech průběžně učit jako ostatní a připravovat se
dopředu, protože jsme často jezdili na zápasy na Moravu a Slovensko a tím byl celý
víkend zabitý. Takže jsem většinou dělala
všechno až na poslední chvíli, až když
opravdu hořelo.
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Jaká byla maturita? S vaším maturitním tablem jste se dostaly i do novin, čí
to byl nápad?
Maturita byla v pohodě, jen z češtiny jsem
si vytáhla jedinou otázku, na kterou jsem se
skoro nepřipravovala. Byl to takový průřez
celou literaturou (myslím dokonce, že to
byla otázka: odraz lásky v literatuře). Jen
tak jsem si den před tím v hlavě promyslela,
co bych tam tak řekla a doufala, že přeci nemůžu mít takovou smůlu a vytáhnout si ji.
Samozřejmě sem si ji vytáhla a jen díky češtině mi uteklo vyznamenání. Matiku, ZSV

Snažila
jsem se,
abych zvládla
školu i sport.

a angličtinu jsem zvládla krásně. S tablem
jsme se do novin dostali, to ano, ale už si nepamatuji, koho to napadlo.
Co vysoká škola, jak na tom jste? Maminka vám prý říkala, ať doděláte bakaláře. Co magisterské studium? Dá se
vejška zvládnout, nebo čekáte, až se
vrátíte domů?
Mám dokončené bakalářské studium na
podnikohospodářské fakultě VŠ ekonomické v Praze. Musím říci, že hlavně díky
mamce jsem bakaláře dodělala, chtěla jsem
jít už dřív do zahraničí, ale mamka mě tlačila k tomu, ať školu dokončím. S odstupem
času jsem za to hrozně ráda, protože měla
jako vždy pravdu. Jsem už sedmým rokem
v cizině a už si nedokážu představit, že bych
šla zpátky do školy. Měla jsem nutkání se ke
studiu dálkově vrátit, ale bohužel to s házenou nešlo skloubit. Skoro celý rok hrajeme
zápasy středa až víkend, hrozně moc cestujeme, do toho reprezentace, takže by toho
bylo moc. Uvidíme, co se stane, až se vrátím
zpátky do Čech.

Měla škola přednost před házenou,
nebo jak to bylo?
Doma kladli hodně důraz na školu,
takže jsem se to všechno snažila nějak
skloubit, abych zvládala obojí.
Byl pro vás šok, že se házenkářka
z Písku stala tou nejlepší za rok
2011?
Tak šok to trošku byl, vyhrála jsem
myslím nejlepší házenkářku interligy
a zároveň nejlepší hráčku Česka. Za
interligu mě to tolik nepřekvapilo,
protože jsem odehrála opravdu
skvělou sezonu, ale nejlepší česká
házenkářka mě překvapila – většinou to získávaly hráčky, které
hrály v zahraničí nebo byly oporami v reprezentaci.
Čekala jste, že se dostanete
do nejlepších evropských
soutěží?
Byl to vždycky sen, za kterým
jsem šla. Doufala jsem, že si mě

IVETA LUZUMOVÁ
Narozena: 3. dubna 1989 v Písku
Výška/váha: 175 cm/61 kg
Herní post: střední spojka
Kluby: Sokol Písek, Mios Biganos
(Francie), Thüringer HC (Německo)
Úspěchy: 3x titul s týmem Thüringer (2014,
2015, 2016), 3x nejlepší házenkářka ČR
(2011, 2013, 2018), nejlepší hráčka
německé bundesligy (2017/2018),
v reprezentaci 97 zápasů/401 gólů
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Talent František Onderka
rozhovor se stolním tenistou

10 Florbal SLZŠ
republikové finále v Praze

12 Házená SLZŠ
republikové finále ve Frýdku-Místku

14 Basketbal SLZŠ
republikové finále v Děčíně

16 MS ISF v přespolním běhu
světový šampionát v Paříži

18 MS ISF ve stolním tenisu
světový šampionát na Maltě

20 Rozhovor AŠSK
Iveta Kudrnáčová Hlaváčková

22 Napsali jste pro nás
příspěvky z akcí
FOTO NA OBÁLCE
archiv Českého svazu házené

viceprezidentka AŠSK ČR

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
JARNÍ VÍTĚZOVÉ A HRDINOVÉ NĚKTERÝCH Z MNOHA SOUTĚŽÍ
BADMINTON – POHÁR AŠSK
4. 4. 2018, Most
kat. V.: Podkrušnohorské gymnázium Most

ŠPLH – POHÁR AŠSK
22. – 23. 3. Holešov
dívky kat. V.: Gymnázium Trutnov
chlapci kat. V.: VPŠ a SPŠ MV Holešov

FLORBAL
– REPUBLIKOVÉ
FINÁLE
4. – 5. 4. Uherský Brod
dívky kat. III.: 6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav
chlapci kat. III.: ZŠ U Školy, Liberec
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SILOVÝ ČTYŘBOJ
– POHÁR AŠSK
5. – 6. 4. Karlovy Vary
dívky kat. V.: Gymnázium Arabská, Praha
chlapci kat. V.: Gymnázium Masarykovo nám., Šumperk

SPORTOVNÍ
GYMNASTIKA
– POHÁR AŠSK
6. – 7. 4. Praha
dívky kat. V.: Gymnázium Příbram
chlapci kat. V.: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
dívky kat. IV.: ZŠ Karla Hynka Máchy, Doksy
chlapci kat. IV.: ZŠ Stříbrnická, Ústí nad Labem

NEJLEPŠÍ POHYBOVÁ
SKLADBA – POHÁR AŠSK
18. – 20. 4. Opava
kat. I.: ZŠ Vrchní, Opava
kat. II.: ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek
kat. III.: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
kat. IV.: ZUŠ Krnov

FLORBAL
– POHÁR AŠSK
23. – 24. 4. Jindřichův Hradec
dívky kat. V.: OA Bubeneč, Praha
chlapci kat. V.: Gymnázium Opatov, Praha
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myslím nejlepší házenkářku interligy
a zároveň nejlepší hráčku Česka. Za
interligu mě to tolik nepřekvapilo,
protože jsem odehrála opravdu
skvělou sezonu, ale nejlepší česká
házenkářka mě překvapila – většinou to získávaly hráčky, které
hrály v zahraničí nebo byly oporami v reprezentaci.
Čekala jste, že se dostanete
do nejlepších evropských
soutěží?
Byl to vždycky sen, za kterým
jsem šla. Doufala jsem, že si mě

IVETA LUZUMOVÁ
Narozena: 3. dubna 1989 v Písku
Výška/váha: 175 cm/61 kg
Herní post: střední spojka
Kluby: Sokol Písek, Mios Biganos
(Francie), Thüringer HC (Německo)
Úspěchy: 3x titul s týmem Thüringer (2014,
2015, 2016), 3x nejlepší házenkářka ČR
(2011, 2013, 2018), nejlepší hráčka
německé bundesligy (2017/2018),
v reprezentaci 97 zápasů/401 gólů
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jsem trénovala 7x týdně. Domů jsem se dostala, jen když byla reprezentace, takže
jsem se s rodinou viděla vlastně jen na Vánoce a s přítelem jeden den, když jsem přiletěla na repre sraz a když jsem pak odlétala. Bylo to asi nejtěžší období v životě, ale
myslím, že mě tohle všechno zocelilo, osamostatnila jsem se a dokázala se postarat
sama o sebe.
A pak přišel přestup do Německa, kde
je házená hned za fotbalem. Byla to
velká změna v popularitě?
Ve Francii je házená také populární, takže
to tak velká změna nebyla. V týmu bylo
hodně zahraničních hráček, tak jsem se domluvila anglicky a navíc jsem se na škole
učila i německy. Měla jsem tam ještě slovenskou spoluhráčku, která mi ze začátku pomáhala. V tomto ohledu tedy problém
nebyl. Konečně jsem ale byla blíž domovu
a do Prahy za přítelem, tak jsem se cítila
lépe. Oproti 1400 kilometrům z Francie
jsem to najednou měla jen 360 a to byl
jeden hlavních důvodů, proč jsem z Francie
odešla.
Jak jste na tom s jazyky – francouzština, němčina – byla vám k něčemu jazyková výuka na škole, nebo jste se
s tím rvala od začátku?
Jak jsem už zmínila, francouzsky jsem
vůbec neuměla. V průběhu sezony jsem se
hodně učila a na konci angažmá skoro vše
rozuměla, ale styděla jsem se mluvit. Navíc
v půlce roku jsem už věděla, že půjdu do Německa, takže ta motivace mluvit už tak
velká nebyla. Když jsem potřebovala, komunikovala jsem anglicky. Angličtina byla můj
hlavní jazyk, ale i němčina mě bavila, takže
postupem času mi v Německu slovíčka
a gramatika naskakovala sama.
Vaši kariéru provázely zdravotní potíže. Je pro vás těžké se po zranění vracet na hřiště?
Pro každého sportovce je těžké být zraněný
a potom se vracet. Na druhou stranu je to
naše práce a zranění k tomu patří. Bere to
vždy hodně psychických i fyzických sil. Já
jsem měla období tří let, kdy jsem prodělala
čtyři operace, navíc dvě na pravém zápěstí,
kdy mi u té první hrozilo, že budu muset
s házenou skončit. Naštěstí to ale dobře dopadlo.
Kromě zranění vás ale potkala i jiná
rána osudu…
Bulku na krku jsem si nahmatala úplnou náhodou před třemi lety v listopadu, než jsem
jela z klubu na repre sraz. Tam jsem to ukázala našemu doktorovi a on mi řekl, ať nečekám a po srazu si dojdu na vyšetření, že
to bude souviset se štítnou žlázou. Tak jsem
si v prosinci domluvila termíny a šla k doktorovi. Dělali mi vyšetření i biopsii a přes
8
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Vánoce jsem čekala na výsledky. Pak mi klubový lékař řekl, že je šance 80 procent, že je
nádor nezhoubný, a 20 procent, že zhoubný
by mohl být a že mě čeká operace…
Jak jste to vzala?
Začala jsem brečet a nevěděla, co bude dál.
V lednu jsme měli ale důležité zápasy a po
konzultaci s lékaři jsme se dohodli, že půjdu
až v únoru. Takže jsem poslední den v lednu
odehrála zápas proti Lipsku, kde jsme vyhráli, a já dala asi 10 gólů. Další den jsem šla
na předoperační vyšetření a druhého února
na operaci.
Sdělili vám nějaké prognózy?
Doktoři mi řekli, že pokud bude nádor nezhoubný, tak mi vezmou jen jeden lalok
štítné žlázy, a když zhoubný, budou mi
muset vzít celou žlázu. Nejhorší bylo to, že
jsem před operací nevěděla, jak na tom jsem
a co bude, až se probudím. Navíc jsem tam
byla úplně sama, nikdo z rodiny přijet nemohl. Přítel Štěpán pro mě po propuštění
z nemocnice jel až ze Zlína, kde zrovna působil a odvezl si mě.
Věděla jste hned, že se vrátíte, i když
jste musela kvůli štítné žláze denně polykat léky? Udělala jste změny, co se
týká stravování, starání se o sebe?
Potom, co mi lékaři řekli, že operace dopadla dobře, tak jsem se hned ptala, jestli
můžu s házenou pokračovat. Odpověď byla
kladná, a tak jsem měla jasno. Léky musím
brát do konce života, zvykla jsem si na to
a je to prostě už mojí součástí.
Vydržíte zátěž, nebo tělu občas musíte
ulevit?
Někdy se cítím více unavená, ale jinak
žádné úlevy mít nemusím. Nijak mě to neomezuje.

Přemýšlíte o návratu do Česka, přerušení kariéry kvůli dětem?
O návratu i dítěti přemýšlím, už nejsem nejmladší. Mám ale ještě na rok smlouvu v Německu a tu bych ráda dodržela.
Jak vzpomínáte na poslední šampionát? Mohou české házenkářky postoupit na olympiádu do Tokia 2020?
Olympiáda je snem každého sportovce, ale
stojím nohama na zemi a dostat se tam by
byl asi zázrak. Poslední šampionát byl naprosto skvělý, vyšel nám podle představ,
i když jsem cítila, že i v posledním zápase
proti Nizozemsku šance na ještě větší
úspěch byla. Nezvládly jsme ale konec
utkání a bohužel skončily osmé. Měly jsme
skvělý tým, byla výborná atmosféra uvnitř
družstva, všichni táhli za jeden provaz,
což se promítlo i v zápasech. Odnesla jsem
si z tohoto mistrovství zážitky na celý
život.
Trenér Bašný o vás hovořil coby
o hráčce světové extratřídy, jak se to
poslouchá? Mluvil i o tom, že jste se dostala výš i v přístupu k zápasu.
Poslouchá se to moc dobře, asi je za tím
hlavně to, že jsem se dostala přes všechny
zdravotní problémy, které jsem v posledních třech letech měla a konečně mohla
naplno trénovat a hrát.
Hráčka roku doma a sezony v Německu,
první česká vítězka měsíční ankety evropské házenkářské federace EHF. Tohle
asi taky neomrzí…
Ano, neomrzí a navíc mě to motivuje do dalších tréninků.
D
TEXT JAN UHLÍK
FOTO ALŽBĚTA VEJROSTOVÁ/chf.cz,
archiv Českého svazu házené

TA L E N T

ZODPOVĚDNÝ VŮDCE TÝMU
Tři mladí studenti prvního ročníku Slezského gymnázia v Opavě si zaslouženě vybojovali
historický postup na MS škol ve stolním tenisu, které se konalo v dubnu na Maltě. Skvělé družstvo
se poskládalo kolem Františka Onderky, jedničky školního týmu.
domořské kuchyni, těstovinách a lasagních. Do ničeho exotičtějšího jsem se, co se
týče jídla, moc nepouštěl, aby mi třeba nebylo blbě. Absolvovali jsme výlet do historického centra, které je krásné, ale moře
bylo studené, takže na koupání to nebylo.

polečně S Adamem Vitáskem
a Matějem Šindlerem v nejsilnější
skupině turnaje porazili mimo jiné
Lucembursko, Anglii, Itálii a celkově 11. místo je skvělým úspěchem.
Franta Onderka je současně hráčem TJ
Ostrava, za kterou v kategorii dorostenců
hájí barvy v 1. lize a extralize. Stolnímu tenisu se věnuje přes 10 let, má za sebou
i reprezentační starty, a tak roli vůdce
týmu přijal zodpovědně.

S

Stíhali jste se kromě zápasů seznámit
i s ostatními závodníky?
Účastnili jsme se kulturně-společenského
večera pro všechny, na kterém většina
týmů předvedla taneční vystoupení pro pobavení ostatních. My jsme jim ukázali českou skočnou polku. Taky proběhla burza
národů, na které jsme se pochlubili beskydskými sýry a našimi opavskými Fidorkami.
I když to bylo jen pár dnů, tak jsme si stihli
najít i kamarády, bavili jsme se všichni
mezi sebou anglicky, jen se Slováky jsme se
bavili česky.

Františku, jaké jsou tvoje sportovní
zážitky ze školského mistrovství
světa?
I když šlo o mistrovství škol, tak kvalita
těch nejlepších hráčů byla srovnatelná
s normálními závody. Školy vyslaly své
špičkové stolní tenisty, které doplnili ti
méně dobří. Tak není divu, že vyhrála Čína,
i když finále s Polskem bylo hodně napínavé. Za sebe jsem rád, že jsem se v soutěži
jednotlivců probojoval mezi 32 nejlepších
a odtud do osmifinále, kde jsem prohrál
s Lukaszem Wachowiakem z Polska.
Jaká byla atmosféra?
Bylo to mnohem přátelštější než na závodech, kde jsem byl s reprezentací. Rivalita
nebyla tak velká. Také to bylo o něco méně
profesionální, sportovní hala měla parkety,
i když běžně se hraje na tarflexu, který neklouže. A také jsme nemuseli odevzdávat

pálky před zápasem, jenom nám je zkontrolovali.
A jak se ti líbilo na Maltě?
My jsme všichni na Maltě byli poprvé, tak
jsme si to užili. Hotel i jídlo, všechno bylo
skvělé. Hodně jsme si pochutnávali na stře-

Už jsi někdy podobným způsobem
školu reprezentoval?
Na takovéto úrovni ne, byla to velká zkušenost a všichni jsme za to byli moc vděční.
Platili jsme ze všech výdajů pouze část. Výpravu podpořil Moravskoslezský kraj,
město Opava, díky sponzorům jsme dostali
dresy a větší část cesty uhradila AŠSK. D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ FOTO archiv AŠSK
Více o MS ve stolním tenisu na str. 18–19

SPORTOVNÍ LIGA

FINÁLOVÝ SERIÁL
ODSTARTOVAL FLORBAL
První republikové finále 4. ročníku Sportovní ligy základních
škol o Pohár ministra školství již tradičně odehráli florbalisté,
kteří se sešli v Praze.
ezi děvčaty se z vítězství v prestižním turnaji radovaly obhájkyně
titulu z 6. ZŠ v Mladé Boleslavi,
když ve finále porazily tým pražské pořadatelské školy Campanus. Blízko obhajobě byli i hráči z děčínské ZŠ Kamenická.
Po vyrovnaném souboji o vítězi chlapecké kategorie rozhodly až nájezdy, v nichž si titul
školských ligových šampionů vybojoval tým
ZŠ Pod Vinohrady z Uherského Brodu.
Turnaj hostily dvě sportovní haly na pražském Chodově – Jedenáctka VS a Sportovní
hala Jižní Město. V areálech, které jsou domácí tvrzí hned pro tři špičkové české extraligové týmy, se představilo šest nejlepších
školních dívčích i chlapeckých týmů z celého
Česka. Pořadatelem akce byla ZŠ Campanus,
škola s dlouholetou florbalovou tradicí,
a spoluorganizátorem florbalový oddíl SK
Dvojka Praha. Fantastickou sportovní kulisu
vytvořili žáci pořádající školy. Místo vyučování se na dva dny stali nadšenými fanoušky
florbalu a hlavně obou domácích školních
týmů. Podporu školákům dodali i oba florbaloví patroni – čeští reprezentanti Dominika Kubišová, útočnice Ivanti Tigers FK

M
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Jižní Město, a Tom Ondrušek, útočník Florbalu Chodov.

BYLA U TOHO TELEVIZE
Ve finále, vysílaném přímým přenosem na
ČT Sport, se hráči Uherského Brodu v naplněné hale postavili proti obhájci titulu z děčínské ZŠ Kamenická. Oba týmy se dlouho
znají, první zápas sehrály již v roce 2014 ve
finále turnaje v Praze a tehdy zvítězil Uherský
Brod 5:2.
Hra obou družstev byla zpočátku taktická
se zjevnou snahou neudělat chybu. Vedení se
ujal Děčín v druhé třetině po střele z dálky
a hráči ZŠ Pod Vinohrady šli poté do tlaku se
snahou vyrovnat. Kritická chvíle pro Uherský
Brod přišla při vyloučení pět minut před koncem utkání. V oslabení se však stalo nečekané. Po dlouhé křížné přihrávce Davida Ležatky proměnil Brauner s přehledem svůj
únik a srovnal na 1:1.
Tento stav vydržel až do konce a o vítězi se
rozhodovalo v nájezdech. V první sérii Uherský Brod sice neproměnil, ale nerozhodný
stav udržel skvělým zákrokem brankář

Buráň. Následně dostal Brauner perfektně
provedeným bekhendovým blafákem děčínského kapitána pod tlak a ten svůj nájezd neproměnil. Mečbol měl tedy na čepeli David
Ležatka, chladnokrevně jej proměnil a odstartoval vítězné kolečko hráčů Uherského
Brodu.
Dívky z Mladé Boleslavi v rolích obhájkyň
titulu po jednoznačně odehraném semifinále
s Rakovníkem 13:1 využily zkušeností zejména svých nejlepších hráček Žbánkové
a Lechnerové. I přes bojovný výkon domácí
ZŠ Campanus rozhodly finálové utkání stavem 5:1, a pohár tak znovu odvezly do Mladé
Boleslavi.

MIMOŘÁDNÝ ZÁŽITEK
Všichni účastníci turnaje se bez ohledu na vítězství či prohry shodli na tom, že si dvoudenní
republikové finále mimořádně užili, což potvrzují i slova brankářky stříbrného domácího
týmu ZŠ Campanus Nicoly Králové, která byla
zařazena do All-Star Teamu: „Druhé místo je
skvělé, náš cíl byl dostat se do finále, což se povedlo. Hlavní pro nás ale bylo turnaj si užít. Bavit

se hrou, kterou jsme předváděly, a góly, které
jsme dávaly. Také jsme strašně přály klukům, aby
měli medaili. Pro nás i pro celou školu je to velký
úspěch.“ Útěchou domácím byly také individuální ceny. Nejlepšími hráči turnaje se totiž stali
Nikola Voborská a Matěj Duda, který získal také
titul nejlepšího střelce republikového finále. D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ FOTO archiv AŠSK

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ a MŠ Jilemnického, Mladá Boleslav
ZŠ Campanus, Praha
ZŠ Jamenská, Jablonné nad Orlicí
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
ZŠ Pohořská, Odry
ZŠ a MŠ Ruská, Litvínov

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.sportovniligazs.cz

www.facebook.com/sportovniligazs

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod
ZŠ Kamenická, Děčín
ZŠ Campanus, Praha
ZŠ Mládeže, Znojmo
ZŠ Ještědská, Liberec
ZŠ a MŠ Jilemnického, Mladá Boleslav
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ŠESTKA, ŠESTKA!
Aneb o tom, jak diváci skandovali a házenkáři z Frýdku-Místku
vítězili. Byla to neskutečná atmosféra a úžasná závěrečná jízda
domácího týmu ze ZŠ Pionýrů. I tak by se dalo popsat republikové
finále v házené SLZŠ, které se odehrálo ve Frýdku-Místku.
ejlepšími školními házenkáři země
se stali právě chlapci z domácí ZŠ
Pionýrů, z titulu školních mistryň se
radovalo zlínské družstvo děvčat ze

N

ZŠ Křiby.
„Jedeme, jedeme,“ povzbuzují diváci ve frýdecko-místecké hale domácí tým ze ZŠ Pionýrů. Právě ubíhá posledních devět vteřin přesilové hry soupeře ze ZŠ Zubří. Dalších 27
sekund, které zbývají do konce zápasu, má
rozhodnout o nejlepším školním mužstvu házenkářů České republiky. Rozehrávka, přihrávka, střelba do pravého rohu. „Gól,“ radují
se žluto-černě odění hráči z týmu hostí.
„Oddechový čas,“ reagují na soupeřův
trumf trenéři ZŠ Pionýrů z Frýdku-Místku. Je
třeba uklidnit hráče a domluvit taktiku posledních vteřin zápasu, tohle finále ještě není
rozhodnuto. Elektrizující fanouškovská atmosféra nasvědčuje, že se domácí mužstvo bude
o titul rvát do posledních vteřin.
„Jdeme v klidu,“ zdůrazňuje trenér obklopen hráči domácího týmu. Tenhle oddechový čas je především o uklidnění celého
družstva a připomenutí nacvičené kombi12
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nace. Modře oděné mužstvo skládá ruce doprostřed. „Pojďme,“ zařve jednohlasně. Část
hráčů se rozutíká na lavičku. Nejmenší z házenkářů si na střídačce nervozitou okusuje
nehty, další si zase pohrává s ručníkem.
Zbylí členové týmu jdou vstříc závěrečným
25 sekundám zápasu. Cíl je jediný, naplnit
přání trenéra a snad i celé haly – dát gól.
Rozehrávka, přihrávka, další přihrávka. Domácí drží míč a přehazují si ho ze středu do levého rohu hrací plochy a zase zpět. „Šestka,
šestka,“ rozléhá se halou zkrácený název frýdecko-místecké 6. ZŠ Pionýrů. Další přihrávka, střelba obloučkem, gól! Nejlepší hráč
domácích Tomáš Havránek se z vydařené
trefy raduje. Je vyrovnáno!
„Jóóóó,“ zatíná fanoušek v černo-červené
košili pěst a zvedá ji do vzduchu. V hale není
slyšet vlastního slova! Školáci a školačky v publiku šílí, organizátoři i patroni turnaje Lenka
Roháčková a Vojtěch Petrovský úžasem kroutí
hlavou nad strhující koncovkou. Na časomíře
svítí 19:53. Takhle napínavé republikové finále s paralyzující diváckou atmosférou by
školním týmům mohli závidět i profesionální

házenkáři. Na světelné tabuli se objeví dvě
dvanáctky – skóre, které napovídá, že napínavá podívaná bude pokračovat.
„Následovat bude pět sérií penalt ze vzdálenosti sedmi metrů. Pokud ani ony nerozhodnou, přijde řada na náhlou smrt,“ vysvětluje moderátor turnaje Michal Křížek, že
nastává čas na házení tzv. sedmiček. Oba
hlavní trenéři určují střelce svých týmů –
právě oni budou už za malou chvíli rozhodovat o barvě medailí, které si jejich družstvo
převezme. Kouč házenkářů z Frýdku-Místku
vyvolené poplácává po hrudi, na druhé straně
poukazuje trenér ze ZŠ Zubří na svých pět bojovníků. Jde se na to!
Jako první nastupuje do penaltového souboje střelec posledního gólu Tomáš Havránek
z týmu domácích. Proti němu se v bráně staví
Jakub Cibulec. Na obou střídačkách se po
vzoru hokejistů z olympiády v Naganu drží
hráči za ramena. „Bude to souboj nervů,“ prorokují komentátoři ČT sport. Havránek míří
do pravého horního rohu. Cibulec odráží
střelu, pokleká a zatíná ruku v pěst. „Smutný
začátek pro domácí, ale mají před sebou ještě

další čtyři sedmičky,“ důvěřuje místnímu
týmu komentátor ČT sport. Havránek se vrací
na střídačku a zklamáním si přetahuje dres
přes hlavu.
Následuje hod hostí. Před bránu nastupuje
Ondřej Krupa v žluto-černém dresu. Ve finálovém zápasu se prozatím příliš neprosadil, na
penaltu si ale očividně věří. Vyplácí se! Hosté
se ujímají vedení. Při další sérii sedmiček se
úspěšnost obou týmů prohazuje. Je vyrovnáno na 1:1.
Třetí hody hráči obou mužstev proměňují.
Stav zůstává nerozhodný. Zbývají poslední
dvě penalty pro každé družstvo. Ať to dopadne jakkoliv, tohle si školáci budou ještě
dlouho pamatovat. Tým z frýdecko-místecké
základní školy se ujímá vedení 3:2 a na řadu
přichází Ondřej Voleník z mužstva domácích.
Proti němu poskakuje brankář Cibulec. Rozhodne souboj, nebo si napjatí fanoušci budou
muset ještě počkat?
Domácí hráč s číslem šest volí střelu odrazem. Míč odskakuje do pravého horního rohu.
Voleník skáče do vzduchu a k němu
přibíhá zbytek týmu. Základní škola Pionýrů
z Frýdku-Místku právě ovládla republikové finále v házené. Halou se znovu ozývá už tak
známé: „Šestka, šestka!“
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ FOTO VÁCLAV POKORNÝ

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17. ZŠ Křiby, Zlín
ZŠ Masarykova, Velká nad Veličkou
ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek
ZŠ a MŠ Velká Polom
ZŠ Burešova, Praha
ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek
ZŠ Zubří
ZŠ Jakuba Arbesa, Most
ZŠ Újezd u Brna
ZŠ Dobiášova, Liberec
11. ZŠ Plzeň, Baarova

www.sportovniligazs.cz

www.facebook.com/sportovniligazs
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SPORTOVNÍ LIGA

ÚSPĚŠNÝ POSLEDNÍ
BASKETBALOVÝ SOUBOJ
Na dvoudenní republikové finále SLZŠ v basketbalu si dívčí
tým ze ZŠ Javorník dovezl vlastní fanoušky. Hlasitá podpora
z řad spolužáků, spolužaček a rodičů basketbalistkám
dopomohla se prosadit až do závěrečného boje o titul.
oňské bronzové medailistky
v něm pak porazily jednoznačné
vítězky druhého semifinále ze ZŠ
Smíškova v Tišnově. Mezi chlapeckými celky pozvedli broušený Pohár
ministra školství hráči z nymburského
Gymnázia Bohumila Hrabala, kteří v závěrečném zápasu celého turnaje přehráli
pelhřimovský tým ze ZŠ Krásovy domky.
„Určitě chceme zlatou medaili, budeme bojovat,“ slibuje Gabriela Ščasná,
trenérka dívčího celku ze ZŠ Tišnov
v rozhovoru pro ČT sport pár minut
před finálovým duelem. Obdobně se vyjadřuje kouč protihráček ze ZŠ Javorník.
„Jelikož jsou holky v deváté třídě, tak by
ten závěrečný ročník chtěly zakončit
úspěchem a pro školu naposledy vybojovat medailové umístění. Bylo by to
krásné rozloučení,“ přemítá Igor Dubovan.
Prvním dvěma čtvrtinám zápasu jednoznačně velí loňské obhájkyně bronzových medailí. V průběhu další čtvrtiny
však tempo zápasu stále více určují tišnovské hráčky. Výsledková tabule ukazuje skóre 21:16 ve prospěch basketbalistek z Javorníku. „Je to vyrovnané
a napínavé, pět bodů nic neznamená,“
prorokuje ligový hráč BK Armex Děčín
a patron turnaje Robert Landa.
Nastává poslední čtvrtina a ZŠ Javorník stále drží svůj pětibodový náskok.
Hru však začínají udávat světlemodře
oděné soupeřky. Necelé čtyři minuty
před koncem se skvělým nájezdem pro-

L
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sazuje Klára Malíková. „Žádná zoufalá
střela z dálky, ale krásný nájezd do bezprostřední blízkosti. Velmi dobře,“ chválí
Malíkovou basketbalový expert ČT sport
Jiří Šebek. Tišnov snižuje na 20:23 a slova
patrona Roberta Landy se začínají naplňovat – ještě není rozhodnuto!
Hráčky z Javorníku se teď musí uklidnit a bodovat. „Faul Tišnova,“ píská rozhodčí. Následují dva trestné hody. Klára
Kozlová z Javorníku proměňuje první
šestku a přibližuje tak svůj školní tým
k vítězství. Následuje další faul tišnov-

ského týmu. Laura Mikšíková přistupuje
na čáru trestného hodu a střílí. Obličej
si zakrývá dlaněmi. Trenérka ze ZŠ Tišnov nervózně pozoruje její druhý hod.
Ani ten se však hráčce s číslem jedenáct
nedaří proměnit.

120 VTEŘIN OD TITULU
Zbývají dvě minuty do konce zápasu.
Stav je 24:20. „Tišnov potřebuje skórovat,“ říká basketbalový expert ČT sport.
Petra Knoflíčková se uvolňuje. Tělem

odstavuje obránkyni před košem a pravou rukou akci zakončuje. Snižuje na
rozdíl jediného koše na 22:24. Minutu
a půl před koncem proměňuje na druhé
půlce nájezd Laura Mikšíková ze ZŠ Javorník. „Krásný dvojtakt,“ chválí hráčku
komentátoři.
Soupeřky se ženou pod koš ZŠ Javorník. První nahrávka, druhá, střela! Tišnovská hráčka proměňuje tříbodový
hod. Trenérka Gabriela Ščasná spokojeně tleská a chytá Petru za rameno. „To
je neskutečné, takhle se pozná lídr týmu,
když je nejhůř, vezme to na sebe,“ oceňuje hráčku Martin Hoﬀmann za mikrofonem ČT sport. Jediný bod chybí ZŠ
Tišnov k vyrovnání, jediný koš k vedení.
Do konce utkání zbývá poslední minuta. Míč mají tišnovské basketbalistky.
„Faul,“ píská rozhodčí. Následují dva
trestné hody a tým Tišnova má šanci se
za stavu 25:26 ujmout vedení. První hod
se Adéle Brázdové nedaří proměnit.
„Alespoň vyrovnat,“ přejí si spoluhráčky.
Těsně před odhodem Brázdová nervózně
dribluje. Fanoušci Javorníku zvedají radostí ruce do vzduchu. Skóre zůstává
25:26 a basketbalistky v zelených dresech se přibližují titulu.
Halou se rozezní píšťalka rozhodčího.
Oddechový čas! Basketbalistky na obou

stranách hřiště obklopí své trenéry.
„Nespěchej, nemusí to být za každou
cenu. Máme na to čtrnáct sekund, nechtějme rychle přijít o míč,“ nabádá
hráčky trenér Dubovan. Ty přikyvují.
Poslechnou ho?
„Do konce základní hrací doby zbývá
40 sekund. Javorník vede 26:25,“ hlásí
stav za komentátorským stolkem Martin Hoﬀmann. Petra Knoflíčková se
rychlým nájezdem snaží prosadit pod
košem. Zastavuje ji však světlemodře
oděná hráčka Klára Malíková. Dobrý obranný zákrok tišnovské basketbalistky
udržuje naději. Posledních 20 vteřin zápasu přebírá Petra Knoflíčková jako kapitánka týmu iniciativu. Mermomocí se
chce prosadit. Rychlou změnou směru se
driblingem snaží dostat pod koš. Soupeřky ji ale těsně před výskokem zastavují.

Rozehrávají dívky ze ZŠ Javorník. Přihrávka směřuje na Michaelu Schreiberovou, která se uvolňuje a obratně přebíhá
na druhou stranu hřiště. Míjí první soupeřku, driblingem obchází druhou a nahrává Markétě Danielové. „Je úplně
volná,“ křičí komentátor Martin Hoﬀmann. Halou se ozývá jásot fanoušků.
„Tahle hráčka rozhodla,“ oslavuje střelu
druhý komentátor ČT.
Petra Knoflíčková z Tišnova se v posledních třech vteřinách ještě snaží vystřelit z poloviny hřiště. Míč se odráží
o desku a hráčky Javorníku se zastavují.
Jedna se chytá za čelo, další se na ní
otáčí a běží k ní. Naskakují na sebe a padají na zem. Právě získaly vytoužený
titul a už zítra vkráčí do své školy, kam
naposledy přivezou zlaté medaile… D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ FOTO VÁCLAV POKORNÝ

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Javorník
ZŠ Smíškova, Tišnov
ZŠ Dukelská, Strakonice
ZŠ Masarykova, Litoměřice
ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L./St. Boleslav
FZŠ Mezi Školami, Praha

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk
ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov
ZŠ Boženy Němcové, Opava
ZŠ Kuncova, Praha
25. ZŠ Plzeň, Koterov
ZŠ Komenského, Děčín

www.sportovniligazs.cz

www.facebook.com/sportovniligazs
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PŘESPOLNÍ BĚH

ZÁPISNÍK Z PAŘÍŽE
„Pojď, Kubo, pojď. Každý místo, počítá se každý
místo!“ ozývá se křik u tratě. V parku u nejznámější věže
planety, pařížské Eiﬀelovky, právě probíhá mistrovství
světa škol v přespolním běhu.
ablonecká trenérka Veronika Hrušková z Gymnázia Dr. Antona
Randy vedle mě povzbuzuje Jakuba Augstena, třetího nejlepšího
Čecha závodu. Po trati dlouhé 5,5 km se
prohání středoškoláci z 36 zemí světa, jejich dívčí kolegyně přijdou na řadu hned
po nich.
Povzbuzování přeruší zvonění mého telefonu. Ozve se v něm hlas trenéra českého dívčího týmu: „Honza běžel vážně
pěkně. Stihly jste spočítat, kolikátý doběhl?“ zajímá se Tomáš Klíma, který stojí
u první překážky a netrpělivě čeká na
start jeho svěřenkyň. „Běžel skvěle, myslím, že bude kolem třicátého místa,“ odpovídám. Trenérka Veronika přikyvuje.
Tratí se sice prohnalo 150 běžců a v zajetí
všech barev dresů, fandění i fotografování
se dalo jen těžce stíhat počítat, obě jsme

J

si ale jisté, že tohle bude úspěch. Nakonec
je z toho 38. místo!
Jako druhý z české výpravy finišuje
Matěj Bříza, dobíhá na 76. místě – jen
o jednu příčku za první polovinou běžců.
Za ním se postupně do cíle ženou Jakub
Augsten, Vadym Rishko, Ondřej Budský
a Tomáš Lengyel. V soutěži týmů, při
které se počítá umístění prvních čtyř nejlepších běžců, se tak reprezentanti z Gymnázia Dr. Antona Randy radují z celkového 14. místa.
Co holky, pokoří je, nebo ne? V týmu
mají nadějnou běžkyni a eso v rukávu
Adélu Koláčkovou. Trenér Klíma ji už od
vzletu do Paříže zmiňuje jako favoritku
dívčího týmu z brněnského Sportovního
gymnázia Ludvíka Daňka. Ví, že jestli
někdo může zdolat historicky nejlepší
umístění české běžkyně na mistrovství

světa škol v přespolním běhu, je to právě
ona.
Adéla už od začátku běží výborně, drží
se ve druhé skupince závodnic do desátého místa. Mezi nimi a vedoucími běžkyněmi je jen několika metrová propast.
Na trati delší než 4 km se nejedná o nepřekonatelnou ztrátu. Všichni tajně doufáme, že se jí na vedoucí skupinku podaří dotáhnout. Atletky si ale odstup
udržují. Česká závodnice v modrém
dresu tak nakonec dobíhá na 7. místě
a dosahuje tak na historicky nejlepší
umístění české reprezentantky na světovém šampionátu škol v přespolním
běhu. Na šampionátu se navíc stává druhou nejrychlejší běžkyní Evropy – poráží ji jen Nizozemka Manjorie Jansenová. Neskutečný úspěch – shodujeme
se s trenéry v cíli.

Adéla Koláčková
na mistrovské trati

16
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Na trati zatím bojují její kolegyně.
Uvědomujeme si, že tohle by mohlo být
i výjimečné týmové umístění. Jen dvě
pozice za první třicítkou závodnic přibíhá Lucie Filipová, o dalších pět umístění za ní protíná cíl Tereza Charvátová.
Netrpělivě čekáme na doběh čtvrté závodnice, jejíž výsledek se bude počítat do
celkového pořadí české dívčí výpravy.

Lucie Kučerová přibíhá jako 69., brněnskému sportovnímu gymnáziu tak zajišťuje výtečné 8. místo! Do cíle se řítí i poslední dvě české závodnice – Veronika
Popelková a Klára Vildomcová. V cíli se
všech šest Češek společně raduje z umístění v první desítce nejlepších zemí
světa. Stoupnou si do kruhu, dají ruce
doprostřed a zakřičí pokřik: „Knedlo-

vepřo-zelo.“ Tahle radost je opravdu
česká.
Za malou chvíli budou odjíždět autobusy z místa konání závodu, a tak chvátám do místní cukrárny vzdálené jen několik stovek metrů od ocelové věže. Dnes
má totiž Jakub Augsten, jeden z chlapců
české výpravy, narozeniny. Vybírám dort
se šlehačkou a s úhledně vyrovnanými jahodami. Pro Adélu přikupuji makronku
s malinami, jako sedmá nejlepší běžkyně
světa a druhá nejrychlejší dívka Evropy si
ji rozhodně zaslouží.
D
TEXT a FOTO KATARÍNA ŽELEZNÁ

Dívky
1.
2.
3.
8.

Austrálie
Nový Zéland
Francie
Česko

Chlapci
1. Maroko
2. Nový Zéland
3. Turecko
14. Česko

www.assk.cz/aktualne-zapisnik-z-parize-vydarene-zavody-a-pratelstvi-pod-eiffelovkou-220/
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STOLNÍ TENIS

BITVY
U MALTSKÝCH HRADEB
Na dvě stě hráčů a hráček stolního tenisu z dvaceti zemí se
sjelo do nejmenší země Evropské unie, aby poměřilo své
kvality v rámci mistrovství světa škol.
univerzitním areálu kousek od
maltské Gziry, jež skýtá pohled na
rozsáhlé opevnění hlavního
města, se zápolilo tři dny. Zároveň
ale na školáky a školačky čekaly v průběhu
druhého dubnového týdne další zábavné
a kulturní aktivity. Všech 49 týmů ze tří
světových kontinentů předvedlo kulturní
vystoupení typické pro jejich zemi v rámci
tzv. Večera národů, následovala také procházka ve Vallettě a spontánně sehraný fotbalový zápas v útrobách historického jádra.

V

bojů nepostoupili, jednalo se o úspěch. Právě
skupina C, ve které se opavský tým nacházel,
totiž patřila mezi nejsilnější. Důkazem může
být i to, že se právě týmy Turecka a Belgie
probojovaly až do samotného semifinále.
Na třetím místě v základní skupině se
umístily také české hráčky, když zaostaly za
Tureckem a Itálií. Celkově tak jako tým obsadily dvanáctou příčku. Chlapci si v konečném pořadí o jedno místo v porovnání
s dívkami polepšili a skončili jedenáctí.

STATEČNÝ BOJ
TĚŽKÉ SKUPINY
Na světovém šampionátu reprezentovaly
Českou republiku dívčí družstvo z Obchodní
akademie Vlašim a chlapecký tým ze Slezského gymnázia Opava. V pětičlenné základní skupině skončili čeští hráči třetí za
Tureckem a Belgií. I přesto, že do dalších
18
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Výjimečný výkon předvedl reprezentant
opavského Slezského gymnázia František
Onderka, který se probojoval mezi šestnáct
nejlepších školských stolních tenistů světa.
V dalším zápase pak podlehl Lukaszi Wachowiakovi. Právě polský reprezentant spolu
s reprezentanty Adrienem Rassenfossenem

z Belgie a Svennem Hennigem z Německa
patřili mezi jediné zástupce Evropy, kteří se
probojovali do závěrečné elitní osmičky
hráčů.

SPOKOJENOST S VÝSLEDKY
Oba české celky byly se svými výsledky spokojeny, neboť je z jedné třetiny tvořili stolní
tenisté, kteří nehrají v žádném klubu. A jak
podotýkal trenér chlapeckého družstva
Radim Frič, už samotná účast na mistrovství
světa škol byla pro jeho reprezentanty velkým
zážitkem: „Na světový šampionát jsme z domácí kvalifikace postoupili s odřenýma ušima,
a tak se pak kluci tři měsíce dokola nebavili
o ničem jiném, než o tom, jak pojedou reprezentovat Česko na vzdálenou ostrovní
Maltu.“
D
TEXT KATARÍNA ŽELEZNÁ FOTO archiv účastníků MS

Český stůl v rámci
Večera národů

Radovánky ve
Středozemním moři

Dívky
1. Čína
2. Tchaj-wan
3. Chorvatsko
4. Turecko
5. Slovensko
6. Itálie
12. Česko

Chlapci

Česká výprava na Maltě

www.isf-eras.org/tabletennis

1. Čína
2. Polsko
3. Turecko
4. Belgie
5. Tchaj-wan
6. Gruzie
11. Česko
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ROZHOVOR

PLAVÁNÍ JE PRIMA
Plavecké soutěže AŠSK mají od začátku letošního roku nového garanta.
Není jím nikdo povolanější, než jedna z nejlepších plavkyň české historie
Ilona Kudrnáčová Hlaváčková.
ývalá úspěšná reprezentantka
a mistryně Evropy, skvělá znakařka.
Přitom jako malá prý byla postrachem učitelů plaveckých škol.

B

Do plaveckého světa se vracíte po delší
pauze, kdy jste se věnovala rodině a dětem.
Proč jste přijala roli garanta pro AŠSK?
Pro mne to byla velká náhoda. Když jsem
ukončila vrcholovou závodní kariéru, na čas
jsem se od plavání úplně odstřihla. Teď se pomalu zase vracím, když synové povyrostli
a už mne tolik nepotřebují. A v ten okamžik
se ozval Tomáš Kolář, generální sekretář
AŠSK, jestli bych neměla chuť a zájem se do
činnosti asociace zapojit. Nebyla jsem proti,
propůjčit školnímu soutěžnímu plavání svoji
tvář a pomoci ukázat dětem, že se plavání bát
nemusí, že je to prima a že plavat by dneska
měl umět každý.
Na konci ledna jste se zúčastnila republikového finále v Jindřichově Hradci. Jak
na vás zapůsobilo?
20
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Hned první zkušenost byla hrozně příjemná.
Neuměla jsem si představit, v jaké míře jsou
dnešní děti schopné se spontánně přihlásit
na plavecké závody. Řada startujících byli závodní plavci, kteří plavou v oddílech, ale překvapila mne ta spousta dětí, na kterých bylo
vidět, že nikde neplavaly trénovaně, že to
jsou jenom, jak se říká hobíci, kteří se naučili
plavat buď v plaveckých školách, nebo při základce, ale měli chuť jet závodit, podpořit
tým.
Právě týmovost často bývá na školních
závodech to nejpodstatnější.
Ano, to bylo vidět i v Hradci, že to je hrozně
důležitý faktor. Ostatně všichni známe příklady z Ameriky, kdy školy proti sobě soutěží,
bojují a jde jim o prestiž. Být součástí týmu
se tu teď nějaký čas nenosilo, ale opět se ukazuje, že děti motivuje někam patřit. Bylo
vidět, že jim o to jde, že nejsou na závodech
jen pro to, aby se „ulily“ ze školy. Snažily se
školu reprezentovat a bojovat za to, aby to
dopadlo co nejlíp, podporovaly se navzájem.

Jste lektorkou plavecké školy v Plzni.
Jaká je podle vašich zkušeností plavecká
úroveň dnešních dětí?
Povědomí o situaci mám, co se týká prvního
stupně základních škol. Rok a půl pracuji
v plavecké škole, kde se věnujeme dětem
z druhých a třetích tříd, které mají plavecký
výcvik povinný v rámci školy. Považuji za
správné, že je plavání zařazeno do vzdělávacího plánu přímo z ministerstva školství. Děti
mají problém všeobecně s motorikou, pořád
se o tom mluví, ale málo co se pro to dělá. Plavání by mělo být jednou ze základních dovedností, podobně jako běhání, lyžování nebo
bruslení. I když dítě nebude sportovat, tak
pro život je plavání důležité, s vodou se budou
pořád potkávat.
Bojí se děti vody?
Strach z vody mají, to je vidět. Z neplavců tu
máme takové dvě skupiny. Děti, co mají
doma bazén, ty se často umí potápět, ale
neumí udělat tempo. Pak jsou děti, které se
bojí dát oči do vody nebo si potopit obličej.

„

Plavat
by dneska
měl umět každý.

Vše se dá poměrně příjemnou hravou formou naučit.
Vaše plavecké začátky prý byly podobně
kuriózní…
Byla jsem postrachem plaveckých škol.
Když učitelé viděli moje jméno, tak si střihali, kdo mne bude mít na starost, protože
jsem měla hysterickou paniku z vody. Učitelka plavání mne v malém bazénu přesvědčovala, že se opravdu mohu potopit, že
se mi nic nestane. Ve třetí třídě šla moje
nejlepší kamarádka na plavání, a protože
jsme chtěly trávit čas společně, tak jsem se
přidala. Bohužel to bylo hned do plaveckého oddílu, kde mne hodili rovnou do
vody. Ale přežila jsem, a pak to šlo hodně
rychle. V páté třídě už jsem šla do sportovní třídy. Proto si myslím, že každé dítě
má svůj čas, kdy přijde na to, že voda není
nepřítel.

Myslíte, že jsou v Čechách pro plavecký
sport dobré podmínky?
Jestli myslíte počet bazénů, tak těch je u nás
dost. Bazény jsou už také skoro na každé zahradě a i takové stačí na to, aby se děti naučily
plavat. Ale český národ není moc zvyklý si chodit zaplavat jen tak kondičně. Když to srovnám
třeba s Německem nebo s Austrálií, kde jsou
lidé zvyklí si chodit zaplavat pravidelně. Až
nyní se to trochu zlepšuje, takže k nám do plavecké školy třeba chodí i dospělí, kteří si
v rámci kondičního plavání chtějí zlepšit techniku, aby neubližovali zádům a plavali správně.
O plavání se obecně říká, že je zdravé,
souhlasíte?
Zdravotní přínos plavání je jedna z velmi pozitivních věcí, protože kloubní aparát je přiměřeně namáhán. V kondiční rovině, pokud
lidé plavou správnou technikou a ne „na paní
Radovou“, kdy si ničí krční páteř, je to velice

přínosné. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že
přestože jsem s plaváním skončila ze dne na
den, tak tělo nijak dramaticky nezareagovalo
na absenci tréninkového náporu, třeba oproti
atletům nebo cyklistům.
Kdy jste se vlastně rozloučila se závodní
kariérou?
Můj poslední závod bylo mistrovství světa
v roce 2005. Závodila jsem dlouho a už jsem
se těšila na normální život. Vím, že nikdy už
se mi nebude plavat tak lehce, jako když jsem
trénovala a do té dřiny už není možné se vrátit. Vzpomínky na závodění mám hezké, čas
smaže všechnu tu dřinu. Ale radši rekreačně
provozuji jiné sporty, ve kterých se mohu
zlepšovat.
Jednou z dalších akcí, která vás s asociací čeká, je podzimní republikové finále
SLZŠ, je to tak?
Na to se moc těším. Jednak to bude u nás
v Plzni, kde teď žiju a pracuju v bazénu Lochotín, a také se tam potkám se svojí kolegyní
a úspěšnou plavkyní Simonou Baumrtovou,
které jsem předávala pomyslné plavecké žezlo,
neboť v době, kdy já jsem s plaváním končila,
tak ona začínala sbírat úspěchy. A Simona je
také patronkou plaveckého finále.
D
TEXT KATEŘINA MARŠÁLOVÁ
FOTO AŠSK, archiv Ilony Kudrnáčové Hlaváčkové
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NAPSALI JSTE PRO NÁS
Každý měsíc od vás dostáváme články o soutěžích, které jste organizovali, či jste se jich
účastnili. Moc vám za ně děkujeme! Ukázku některých z nich nabízíme.
ZÁPOLENÍ
O NEJLEPŠÍ POHYBOVOU SKLADBU
Základní škola Opava Šrámkova a AŠSK
pořádaly předposlední dubnový týden další
ročník soutěže O nejlepší pohybovou
skladbu. Ve čtyřech kategoriích se v republikovém finále představilo 28 skladeb.
Největší zastoupení měla Severní Morava.
Choreografie, které učitelé se svými žáky
a studenty předvedli, měly výbornou úroveň. Střídaly se prvky gymnastiky, aerobiku, lidového i současného tance, skupiny
využívaly netradiční náčiní a hala zářila
krásnými kostýmy.
Zapojení školních kolektivů do této
soutěže nabízí děvčatům a chlapcům
zažít společné chvíle v pohybu, upevňuje
jejich vzájemné vztahy a nadšení dětí pak
dělá radost jejich učitelům. Ve Víceúčelové hale v Opavě se potkalo 360 závodníků, všichni si odnesli diplomy a pamětní účastnické medaile, vítězové
v jednotlivých kategoriích pak zlaté,
stříbrné a bronzové medaile a krásné poháry. Ceny na soutěž věnovalo město
Opava a projekt Ovoce do škol.
Daniela Kurečková

JOSEF MASOPUST BY MĚL RADOST
Ve dnech 24. až 27. dubna Krajská rada
AŠSK Praha uspořádala krajské finále
o Pohár Josefa Masopusta ve fotbalu studentů středních škol. Utkalo se devět vítězných družstev okresních kol Prahy, kde na
podzim hrálo 52 škol. Hrálo se na hřišti
ČAFC na Spořilově ve třech skupinách, vítězové skupin pak postupovali do pátečního
finále. A bylo se nač dívat.
Zápasy byly sice úporné, ale velmi
slušně vedené. Protivníci se dovedli navzájem pochválit a dokonce i soupeři zatleskat, což ředitelka soutěže Ivana Černohorská velmi oceňuje. Nelze opominout
korektní vystupování rozhodčích. Trochu
překvapivě vyhráli studenti ČAO
Dr. Edvarda Beneše z Prahy 2 před školami na Praze 9 – SOŠ Jarov a SOŠ pro
administrativu EU. Vítězné družstvo postupuje do kvalifikace skupiny A na republikové finále, která se koncem května
opět odehraje na spořilovském hřišti
ČAFC.
Nešlo si nevšimnout, že všichni hráči
byli nadšeni nejen ze hry, ale i z odměn,
na které dotací přispěl Magistrát hl. m.
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Prahy. Na krajské finále se také přišel podívat bývalý československý fotbalista
Pavel Loukota: „Turnaj sleduji léta. Myslím si, že rok od roku se hraje kvalitnější
fotbal. Zásluhu na tom mají samozřejmě
kluby, za které někteří kluci hrají. Opět
jsem zde zaznamenal řadu talentů.
Věřím, že budou přínosem pro rozvoj českého fotbalu. Josef Masopust by měl určitě radost.“
Stanislava Dufková

REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE ŠPLHU
ÚSPĚŠNÉ PRO DOMÁCÍ ZÁVODNÍKY
Holešov přivítal v třetím březnovém týdnu
populární středoškolskou soutěž ve šplhu
dívek a hochů. V tělocvičně 1. ZŠ Holešov
se při finále Poháru AŠSK ČR setkalo 18
školních družstev z celé republiky a k vidění
byly velmi pěkné výkony! Dívky šplhaly na
tyči 4,5 m s přírazem, zatímco hoši překonávali tutéž vzdálenost ze sedu bez přírazu.
Během dvou soutěžních dnů absolvovali závodníci pět pokusů, z nichž se sčítaly dva
nejlepší; co se soutěže týmů týče – rozhodoval součet časů tří nejlepších závodníků ze
čtyřčlenných celků. Zkušený pořadatelský
tým z místní policejní školy je každoročně
zárukou hladkého průběhu této soutěže
(v Holešově se pravidelně střídají finále ve
šplhu a v silovém čtyřboji) a nejinak tomu
bylo i letos: dívky i hoši absolvovali pokusy

ve skvělé sportovní atmosféře, podpořené
vzájemným fanděním, nejen v rámci svých
družstev... Potlesk všech přítomných diváků
si vysloužily nejen výkony, ale i nasazení
a bojovnost všech soutěžících – prostě ve
sportovní hale bylo to pravé fair-play prostředí, kterého si všichni užívali! Mezi děvčaty suverénně obhájila své loňské prvenství Marie Berčíková z Gymnázia Trutnov –
držitelka českého rekordu sice tentokrát nepřekonala svůj výkon, ale nejlepším časem
2,48 s se jasně vyčlenila ze startovního pole
a od začátku finále nebylo o jejím vítězství
pochyb. Hoši bojovali do posledního pokusu
o celkové umístění a historie tohoto závodu
ještě nikdy nezaznamenala tak minimální
rozdíl mezi prvními čtyřmi závodníky –
vždyť domácího vítěze Petra Zajíčka dělilo
od bramborové příčky pouhých 11 setin sekundy! Mezi medailisty se k radosti domácích neztratili ani zástupci Zlínského kraje,
kteří získali několik medailových umístění!
Dovolte mi, abych poděkovala všem
pořadatelům v čele s garantem sportu
Danielem Kolářem za realizaci krásného
závodu, děkuji také všem soutěžícím a jejich učitelům za předvedené výkony a vystupování v průběhu soutěže. Finále Poháru kromě AŠSK ČR podpořili i Zlínský
kraj, město Holešov a 1. ZŠ Holešov, a za
podporu jim patří rovněž velké poděkování.
Svatava Ságnerová

