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Bohumil Adamec: Byla to vydaøená akce
Pøedsedou organizaèního výboru mistrovství svìta byl
Bohumil Adamec. Krátce pøed skonèením akce jsme si
popovídali o její pøípravì a prùbìhu.
Akci podobného rozsahu, tedy svìtového pod hlavièkou
AŠSK, dìláš podruhé…
Pøesnì tak. V roce 2002 jsme poøádali pøespolní bìh. Bylo to
vydaøené, lidem se to líbilo, øekli jsme si proto, že bychom se
do nìèeho pustili ještì jednou. Zažádali jsem o atletiku. Èekali
jsme na to asi šest nebo osm let, to teï nevím pøesnì. Pak
nám to ISF pøiklepla.
Jaký je mìzi tìmito dvìma podniky rozdíl?
Mysleli jsme pùvodnì, že to bude podobné. Zjistili jsme však,
že atletika je daleko složitìjší. Pøedevším v nároènosti
soutìže. Materiálovém zabezpeèení disciplín, kvalitì
rozhodèích, to vše je navíc.
Mùžeš odhadnout, kolik lidí se organizaènì na šampionátu
podílelo?
Motalo se kolem toho tak sto padesát lidí. Tak šedesát
rozhodèích, šedesát ze sokolovského gymnázia, pak tak tøicet
z užšího organizaèního štábu. Myslím, že jsem se v odhadu
nezmýlil.
Pùjdeš do nìèeho podobného ještì do tøetice?
Ne, už ne. Jsem dost stár na to, abych si už dal pokoj.
Zkus akci zhodnotit… Co se povedlo, kde to skøíplo,
jak se øíká.
Asi by to mìl hodnotit nìkdo jiný. Bylo to nároèné. Pøi tak
velkém podniku se èlovìk neubrání tomu, aby se nìjaký
zádrhel nevyskytl, myslím však, že žádný zásadní, který by
narušil dobrou atmosféru, tu nebyl.
Ta byla opravdu výborná…
Vynikající. Už od parádního slavnostního zahájení se mezi
závodníky i doprovodem ze zemí opravdu celého svìta
navodily velmi pøátelské vztahy, které by na takovém podniku
pøedevším mìly být. Na samotných závodech, Štafetì

pøátelství i Veèeru národù to pokraèovalo. Bez rozdílù barvy
pleti, ras, národù èi náboženského vyznání. Dnešní mládež
jasnì ukázala, že se dokáže pøátelsky stýkat se všemi dobrými
lidmi. Všichni si to užívali a bavili se.
Kolik bylo úèastníkù?
Delegace byly ze 23 státù ze všech kontinentù. Bylo tu 58
družstev i s trenérem po sedmi lidech, nìjaký další doprovod.
Asi tak 440 lidí. S organizátory tedy tak k šesti stùm lidí.
Jak to bylo s finanèním zabezpeèením?
Od sponzorù se mi podaøilo zajistit milion a pùl korun. V této
dobì je to myslím dost slušná èástka na to, abychom si mohli
dovolit nadstandardní vìci.
Co výlety?
Tak ty mìli všichni již v rámci závodù, protože se dojídìlo na
stadion do Sokolova. Vlastnì ètyøi dny. Trénink a zahájení
první den, pak dva dny soutìží a skuteèný výlet Loket
a Sokolov. Partnerské vztahy se Sokolovem byly dobré, byly
dány tím, že stadion ve Varech není.
Ubytování?
Na Domovì mládeže v Karlových Varech. Ten byl postaven
pro všechny studenty støední škol ve mìstì a také jako Vysoká
pedagogická škola. By to už není nejnovìjší, je to tam stále
hezké a odpovídající.
Co øekneš na závìr našeho rozhovoru?
Chci podìkovat všem, od prvního po posledního, a toho
udìlal málo nebo moc. Nikdo nic nepokazil, nevidìl jsem
nikoho, kdo by se nesnažil. Mìl-li bych opravdu jmenovitì
nìkomu víc, pak tøeba Vítu Maškovi, který bezchybnì
pøipravil sportovištì. V Sokolovì je fotbalové høištì, nic na
atletiku tam nebylo. Objevila se tam pak velkoplošná
obrazovka, kvalitní èasomíra, výborné ozvuèení. Parádnì
pøipravené slavnostní zahájení, skvìlé jídlo, ubytování. Nelze
vyjmenovat všechny, takže aspoò takto, velký dík.
Bohumil Hlaváèek
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Hodnocení Mistrovství svìta ISF 2013
z pohledu Tomáše Veselého
Je 1. èervence, Mistrovství svìta škol
v atletice 2013 skonèilo již pøed ètyømi
dny, ale stále mi to nedá na tuto akci
zapomenout. Pøipomíná mi jej nejen stav
kanceláøe, plný bannerù, výsledkù,
startovních listin, èísel a dalšího
materiálu s akcí spojených, ale zejména
vzpomínky a zážitky, kterých je celá øada.
Mistrovství se zúèastnilo celkem 346
závodníkù v 58 družstvech z 23 zemí
celého svìta, závodníky doprovázelo 61
trenérù 32 vedoucích delegací 53 dalšího
doprovodu. Družstva z Botswany, Nizozemí a Saudské Arábie se na této akci
objevily poprvé. Vlastní atletické závody byly pøenášeny živì on-line internetovým
pøenosem pomocí 6 kamer s živým CZ-AJ komentáøem. Pøenos v souètu sledovalo
pøes 30.000 divákù, a je stále k vidìní pøes odkaz na www.isf-athletics2013.com.
Akci pøipravoval 11 èlenný organizaèní výbor, který byl v prùbìhu akce doplnìn
o dalších 120 dobrovolníkù (studentù prvního èeského gymnázia v Karlových
Varech, jako prùvodcù družstev a studentù Gymnázia Sokolov jako pomocných
rozhodèích a technické èety), rozhodèích, zamìstnancù sekretariátu AŠSK,
Domova Mládeže v Karlových Varech a dalších. Všichni do jednoho se zasloužili
o úspìšnou organizaci tohoto mistrovství, a proto jim patøí velké DÍKY.
Tomáš Veselý
Asociace školních sportovních klubù ÈR
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Nabízíme možnost placené
inzerce firmám, které se chtìjí
prezentovat na stránkách našeho
èasopisu ve všech ZŠ a SŠ v
republice (nabídky sportovního
vybavení, školních pomùcek,
míst pro školní výlety atd...)
KONTAKT:
orblansko@seznam.cz
TELEFON: 776 198 192
Poøádáte zajímavou sportovní
akci a chcete se jí pochlubit
kolegùm v republice?
Napište nám!

Zrcadlo školního sportu, internetový obèasník vydávaný pro potøeby AŠSK ÈR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváèek, Pod
Sanatorkou 12, Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváèek. Redakèní rada: Mgr. Josef Hostinský, Mgr. Zdenìk Jadvidžák.
Grafika: Vladislav Pokorný. Email:orblansko@seznam.cz. Tel: 776198192.
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ZRCADLO VÝSLEDKÙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Toowoomba Grammar School
Yenimahalle Mínan Sínan E.M.L.
Sportgymnasium Neubrandenburg
The Fitz Wimarc School
Sports gymnazium J. Herdu
No.1 Middle School Affilated to CCNU
Zespól Szkól Sportowych
Lycee Jules Garnier Nouema
Al Shatti School
Borg Linz
3.Gymnazia Zagreb
Kiriatsharetholon
Mendelovo Gymnázium Opava
Scholengroep Sint-Rembert
PTG Shandor Petyoffi
Via Nova College
Jüri Gymnaasium
OOU Krste Misirkov
Taung Secondary School
EE Oswaldo Aranha

Austrálie
Turecko
Nìmecko
Anglie
Slovensko
Èína
Polsko
Francie
Saudská Arábie
Rakousko
Chorvatsko
Izrael
Èesko
Belgie
Bulharsko
Nizozemsko
Estonsko
Makedonie
Botswana
Brazílie

620
609
604
599
580
564
545
534
513
482
478
469
458
454
441
437
398
240
nekl.
nekl.

Nìmecko
Turecko
Brazílie
Austrálie
Anglie
Španìlsko
Slovensko
Èína
Polsko
Èesko
Francie
Lichtenštejnsko
Arménie
Belgie
Chorvatsko
Rakousko
Bulharsko
Izrael
Botswana

681
675
630
624
618
609
608
606
576
530
522
501
470
467
461
459
444
353
nekl.

Školní týmy dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sportgymnasium Neubrandenburg
Faik Celik Kiz Teknik Ve Meslek Lisesi
EE Azarias Ribeiro
Moreton Bay College
Southend High Scool For Girls
Colegio Base
Sports Gymnasium
Wuhan No4 High School
Zespol Szkol Sportowych
Gymnázium Šumperk
Lycee Theophile Gautier
Lichtensteinisches Gymnasium
N 184 School after S. Khanzatyan
Barnum
Sportska Gimnazija
Borg Linz
GPCHE Vasil Karagiozov
Kiriasharetholon
Taung Secondary School

Vybrané týmy chlapci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Èína
Anglie
Turecko
Polsko
Belgie
Slovensko
S. Arábie
Èesko
Botswana
Bulharsko

Vybrané týmy dívky

761
756
687
678
671
633
532
392
nekl.
nekl.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anglie
Slovensko
Turecko
Èína
Belgie
Polsko
Èesko
Botswana
Bulharsko

785
716
712
699
641
558
481
479
409

* Neklasifikované týmy nesplnily pravidlo obsadit všechny disciplíny

Školní týmy chlapci

ŠTAFETA PØÁTELSTVÍ
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Hosty akce byli Tomáš Jankù
a Kateøina Baïurová
Známý manželský pár skvìlých èeských atletických
reprezentantù nedávné minulosti se objevil na
stadionu v Sokolovì i v Karlových Varech na
promenádì pøi Štafetì pøátelství.
Výškaø Tomáš Jankù a tyèkaøka Kateøina Baïurová,
známá i z nedávné televizní soutìže Star Dance v
loòském roce, kterou vyhrála. Vzali s sebou i svoji
roztomilou malou dcerku. S mužskou polovinou páru
jsme si popovídali.
Jak se ti líbí na takové akci?
Já mám rád takové soutìže. Dívám se na to už jako
matador. Líbí se mi, že tady ti studenti si to užívají, ale
pøitom ty závody berou nesmírnì vážnì. Je zde cítit
výborná atmosféra. Není to sice profesionální, ale to
vùbec nevadí.
Pro mne je až neuvìøitelné, z jakých zemí se zde objevili
mladí atleti…
Pro mì také. Pøiznám se, že jsem vùbec netušil, že taková
soutìž vùbec existuje. Sám se divím, že støedoškolská
atletika je v nìkterých zúèastnìných zemích až na tak
vysoké úrovni.
Co vlastnì teï dìláš, jak se øíká, v atletické výslužbì?
Pracuji pro Èeský atletický svaz. Jsem výkonným
øeditelem organizaèního výboru pro halové mistrovství
Evropy v roce 2015, které se bude konat v pražské O2
Arenì. Je to nesmírnì nároèná práce, ale souèasnì je to
i mùj koníèek, který mne baví.
Mùže to být šampionát zajímavý i z toho pohledu, že je
naše atletika evidentnì na vzestupu, ne?
Urèitì. Pøichází to vždy v takových vlnách, to je známé.
V souèasnosti máme nìkolik lidí ve svìtové špièce, další
by se jí mohli brzy pøiblížit. Možná i proto byl takový
významný podnik nám pøidìlen. Pro mne jako skalního
atleta je to velká výzva, ale také zodpovìdnost.

Zastøešuju ubytování, rozhodèí, øízení soutìží a další.
Je dva dny pøed Zlatou tretrou. Pojedeš se podívat?
Tam je vždy skvìlá atmosféra. Já ji moc dobøe znám jako
závodník. A proto je pro mne lepší si už sednout
k televizi, podívat se nìkolikrát na opakovaný záznam
a vychutnat si to zase trochu jinak.
Bohumil Hlaváèek
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VEÈER NÁRODÙ - FOTOREPORTÁŽ
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