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Do nového školního roku...
Vážené kolegynì, kolegové a spolupracovníci!

Z obsahu tohoto èísla

Zdravíme vás na prahu nového školního roku.
V srpnu jsme pøipravili a odeslali informaèní
materiály, které budeme potøebovat pro naši èinnost
v nastávajícím období. Jedná se o Veøejnì prospìšné
programy AŠSK ÈR, které byly poprvé vydány na
ètyøleté období 2013 až 2017 a Termínový kalendáø
akcí s adresáøem pro nastávající školní rok
2013/2014. Specialitou letošního roèníku je
Almanach AŠSK k 20. výroèí založení asociace s DVD,
kde najdete jak filmovou, tak i klasickou prezentaci
naší organizace a jejích aktivit spolu se Sborníkem
AŠSK, který jste v papírové podobì obdrželi již na
snìmu AŠSK v dubnu.
U soutìží s partnery jsme zaznamenali dvì zásadní zmìny, s podporou skonèili naši
partneøi u vybíjené a florbalu, ale VV rozhodl v tìchto soutìžích pokraèovat dále a
nové partnery se pokoušíme pro nì najít. Také hledáme náhradu za firmu Molten,
se kterou nedošlo k prodloužení smlouvy.
Novým partnerem se stává firma Sport made, se kterou jsme se dohodli na
spolupráci pøi zajištìní závìreèných kol basketbalových soutìží kategorie VI.
Souèasnì se nám podaøilo spojení s nìkterými dalšími partnery v rámci projektu
„Sportující škola“, který má podporovat pøímo školní sportovní kluby a jejich
èinnost.
Dalším rokem pokraèujeme ve vydávání internetového školního èasopisu Zrcadlo
školního sportu. Jsme rádi, že struktura èasopisu se ustálila a informace jsou
aktuální a žádané.

PREVENTAN CUP - RF vybíjená
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• v Pecce se sešlo to nejlepší z ÈR
Mistrovství svìta základních škol
v orientaèním bìhu
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• Studenecké žákynì se vracejí
s medailemi
ORIENTAÈNÍ BÌH DO ŠKOL
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• Zrcadlo výsledkù
FLORBALOVÉ VYBAVENÍ
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• Inzerce
STØEDOŠKOLSKÁ LIGA
V ULTIMATE FRISBEE
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POHÁR JOSEFA MASOPUSTA - SOUTÌŽ
STR. 15
• Natoè video a vyhraj 5.000,FOTOREPORTÁŽ
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• Z akcí školního roku 2012/2013

Urèitì se v letošním školním roce doèkáte øady pøekvapení a konkrétních
informací, které vás tøeba zaujmou, nebo je i využijete pro další práci s našimi
dìtmi a studenty. Neustále se nám zvyšuje zásoba námìtù, fotografií a sdìlení od
vás, takže není problémem jednotlivá èísla Zrcadla naplnit, pøesto bychom chtìli i
nadále zkracovat termín od události, kdy se konala a termín její publikace v Zrcadle.
Držte nám v tomto úsilí palce a budeme vám vdìèni za pøípadné pøipomínky,
poznámky, èi námìty pro zlepšení informovanosti.
Èasopis také pravidelnì rozesíláme pracovníkùm krajských úøadù a našim
partnerùm a dalším institucím, tedy nejenom organizaèním složkám Asociace. To
opìt rozšiøuje okruh ètenáøù, kteøí mají možnost posoudit, jak akceschopná
Asociace je, a jak roste její význam pro mimoškolní sportovní aktivity a další èinnost
na školách. Jsme spolehlivým partnerem pro každého, kdo chce podporovat sport
na školách, a to se cení.
Pøejme si tedy, a naše snažení dojde naplnìní a posunujme úroveò našeho
Václav Lešanovský
President AŠSK ÈR

Poøádáte zajímavou sportovní akci
a chcete se jí pochlubit kolegùm
v republice? Napište nám!

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

Zrcadlo školního sportu, internetový obèasník vydávaný pro potøeby AŠSK ÈR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváèek, Dvorská 90,
Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváèek. Redakèní rada: Mgr. Josef Hostinský, Mgr. Zdenìk Jadvidžák. Grafika: Vladislav
Pokorný. Email:orblansko@seznam.cz. Tel: 776198192.
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Preventan Cup 2013
V Pecce se 3. 6. – 5. 6. 2013 se sešlo ve vybíjené to nejlepší z ÈR
Vybíjená je hra, která se tìší velké oblibì pøedevším
u mladších dìtí. Je velice kvalitní prùpravou pro sporty
jako napø. volejbal, basketbal, házená, korfbal, plážový
volejbal, nebo nové sporty jako bossabal nebo
tchoukbal. Vštìpuje dìtem zásady správného chování pøi
míèových sportech. Rozvíjí fyzickou i mentální stránku
hráèe. Do fyzické oblasti bychom zaøadili zejména silovou
pøípravu a kvalitní rozvoj motoriky, jako je hbitost,
obratnost, rychlost, pružnost, vytrvalost a pøesnost. Do
mentálního rozvoje bychom øadili smysl pro fair play,
prohlubování taktického uvažování a reagování
v rychlosti pod tlakem.
Od ètvrtka 30. 5. 2013 skrápìl mohutný a vydatný déš
naší republiku. Pøed námi bylo republikové finále
ve vybíjené na Pecce nedaleko Nové Paky, které se mìlo
odehrát na venkovních antukových høištích. Organizaèní
výbor pøipravoval vzhledem k vývoji poèasí varianty dvì,
a to suchou i mokrou. Loterií samozøejmì byla i úèast
týmù, které se mìly sjet z celé vlasti. Nakonec vše
dopadlo skvìle, nedorazil pouze jediný tým, který se
ze svého bydlištì nemohl skuteènì dostat vzhledem
k povodním.
Organizaèní výbor zastøešovaný vedoucí projektu
Nadìždou Prokùpkovou pracoval ve složení Zdenìk
Burkert, Vìra Šmidrkalová, Jiøí Zadrobílek a tým žákù ZŠ
Husitská z Nové Paky. Bìhem celého turnaje to klapalo,
i když první den bylo nutné sehrát ve sportovních halách
v Nové Pace. Druhý den se vše pøipravilo na venkovní
variantu, která i pøes nìkteré rozmary poèasí vyšla
na 100 %.
Za to patøí organizátorùm velký dík a obdiv.
Jako každoroènì byla hostem olympijská medailistka
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z let 1980 a 1984 Kvìta Pecková-Jeriová, která vybízela
hráèe a hráèky k chování fair play, Ladislav Petera –
generální sekretáø AŠSK, který turnaj slavnostnì zahájil,
zástupce partnera SVUS Pharma Hradec Králové
Šárka Suchánková a radu Královéhradeckého kraje
zastupovala Naïa Peichlová.
Zahájení a zakonèení turnajù bylo vždy slavnostní
za zvuku èeské státní hymny, která dala republice punc
vážnosti. Družstva to vždy naladilo do správné sportovní
nálady, kdy chtìjí pøedvést to nejlepší, co v nich je.
Zaèátek herní èásti obou dvou kategorií byl vždy
doprovázen správným výkladem sporných bodù
v rámci pravidel vybíjené pro školní rok 2012 – 2013.
Zjištìní, že se ještì nìkde hraje jinak, je další motivací pro
opìtovný a dùsledný výklad v rámci rùzných semináøù,
které poøádá AŠSK v rámci vzdìlávání pedagogických
pracovníkù.
A už se zaèalo hrát. Byla to radost sledovat výkony 16
nejlepších týmù z celé Èeské republiky v obou
kategoriích. Házení, vybíjení, pøíjem pøihrávky, taktické
momenty, jimiž byly týmy vyzbrojeny. Avšak dùležití byli
hráèi v druhé linii hracího pole, èi zadního i postranního
zámezí, kteøí skvìle doplòovali hráèe i hráèky v hlavním
poli. V této chvíli je tøeba vyzdvihnout výkony
rozhodèích, kteøí v rámci svých možností a kompetencí
øídili utkání pøesnì a spravedlivì.
Každoroènì se na republikovém finále udìlují ceny fair
play. U vybíjené je to zvláštì velmi dùležité. Napøíklad

Preventan Cup 2013 prokázal svoji kvalitu a napìtí
týmy si vždy odvezly pohár, trièka s emblémem turnaje
a hlavního sponzora akce, medaile a upomínkové
pøedmìty vztahující se k místu konání turnaje. Mužstva,
která obsadila nemedailová umístìní, si odvezla kromì
upomínkových pøedmìtù i dárky od sponzora turnaje.
Po celou dobu turnaje vládla skvìlá nálada, dali jsme si
navzájem krásný èas. Díky nadšenému sportování všech
hráèù a hráèek jsme se mìli bájeènì na východì Èech.
Sportu zdar, vybíjené zvláš.
Jindøich Sluneèko, garant vybíjené

vybití nebo pøešlap nemusí být vùbec vidìt. Ocenìnými
byly Nikola Maleèková - ZŠ Hroznìtín, Dominika
Ulmanová - ZŠ Dobiášova, Liberec, Petra Divíšková - ZŠ
M. Horákové, Hradec Králové za opakované pøiznání
vybití. Dále paní uèitelka Vìra Isozová, ZŠ Rudná, která
bìhem turnaje poctivì pøiznávala pøešlapy, èi vybití
i proti svému družstvu. Mezi kluky byl odmìnìn Zdenìk
Ludl, ZŠ Zámoraví, Kromìøíž za pøiznání teèe.
Když se odehrály zápasy, našla se i chvilka na procházku
a prohlídku nedalekého hradu Pecka. Nìkteøí využili
i možnost zaskákat si na obøí trampolínì. V areálu
kempù, kde hráèi bydleli, bylo možné koupit si i nìco
dobrého na zub. O všechny týmy se vzornì starali lidé
pracující v jednotlivých areálech.
Oba dva turnaje byly zakonèeny slavnostním nástupem,
pøi kterém došlo k vyhodnocení všech týmù. První tøi
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Mistrovství svìta základních škol v orientaèním bìhu
Monte Gordo, Portugalsko

15. – 21. 4. 2013

Studenecké žákynì slaví medaile z mistrovství svìta
Jedno zlato, jedno støíbrno a celkovì šest umístìní
v nejlepší desítce. Takové úspìchy pøivezly z mistrovství
svìta zá k l a d n í ch š ko l v o ri enta èn í m b ìh u
v portugalském Monte Gordu èeské zástupkynì
reprezentující Základní a Mateøskou školu ve Studenci.
Dominika Kalenská se stala mistryní svìta na klasické
trati a spoleènì s Natálií Jezdinskou a Markétou
Urbanovou vybojovala dìvèata støíbro v soutìži týmù.
Školní svìtový šampionát se koná pravidelnì každé dva
roky a pro mnoho orientaèních bìžcù pøedstavuje první
pøíležitost zmìøit síly s mezinárodní konkurencí. Do
Portugalska se v polovinì dubna vydalo více než 600
závodnic a závodníkù z dvaceti zemí svìta. Nìkteré z nich
budeme moci sledovat znovu na zaèátku èervence v Hradci Králové, kam pøijedou bojovat o medaile v rámci
juniorského mistrovství svìta.
Èeskou republiku reprezentovala na jihu Evropy trojice žákyò osmého roèníku základní školy ve Studenci. Dominika
Kalenská, Natálie Jezdinská a Markéta Urbanová se vydaly na šampionát v doprovodu vyuèující Petry Šedivé. „Na
mistrovství svìta jsme se pøipravovaly svìdomitì po fyzické i mapové stránce,“ øekla uèitelka angliètiny a informatiky,
která se ve Studenci podílí na výchovì mladých talentù orientaèního bìhu. „Náš trenér Láïa Hrubý nám pøipravil
mnoho tréninkù na vrstevnicových mapách, které byly pro portugalské terény ideální,“ pøiznala èlenka týmu Markéta
Urbanová.
Samotným závodùm pøedcházelo slavnostní zahájení na námìstí v šestitisícovém mìsteèku na jihu Portugalska
Monte Gordo. „Byl to jeden velký prùvod a každá výprava mìla ceduli oznaèující stát, který reprezentovala,“
vzpomínala Natálie Jezdinská, která byla stejnì jako ostatní závodnice nadšená z celkového prostøedí šampionátu.
„Atmosféra bìhem úvodního ceremoniálu byla fantastická a všechny jsme si to opravdu užily,“ doplnila Dominika
Kalenská.
Celý šampionát se odehrával v typickém letním poèasí, kdy teploty dosahovaly místy až 30 stupòù. „Oproti Èeské
republice to byl velký rozdíl. Když jsme odlétaly, byly tu asi tøi stupnì,“ pøiznala Petra Šedivá. Èeským závodnicím
to ale velké problémy nedìlalo. „Byla to zmìna, ale po nìkolika dnech jsme si na to všechny zvykly,“ hodnotila
podnebné podmínky Natálie Jezdinská.
Úvodní souboj o medaile obstaral závod na krátké trati. Bìželo se v nároèném písèitém terénu a v závìru závodu
se všichni bìžci museli vypoøádat i s pobøežními písèitými dunami. Èeské bìžkynì startovaly v konkurenci 60 závodnic
kategorie W2 urèené pro dìvèata narozená v letech 1998 a 1999. „Po mapové stránce to bylo opravdu tìžké, škoda té
jedné chyby, kterou jsem udìlala pøi postupu na tøináctou kontrolu,“ øekla Markéta Urbanová, která obsadila jako
nejlepší Èeška výborné páté místo. Z vítìzství se radovala Zofia Gala z Polska. Všechny studenecké závodnice
se nakonec vešly do nejlepší desítky a èeská vlajka se tak po prvním závodì vyjímala v prùbìžném poøadí hlavní
týmové soutìže na nejvyšším stupínku.
O volném dni pøed závodem na klasické trati se závodnice vydaly spoleènì s dalšími týmy na výlet do mìst Castro
Marim a Tavira. „Jednotlivé výpravy mìly volný program, ale neustále jsme se s ostatními závodníky potkávaly a fotily
se,“ smála se Markéta Urbanová. „Nejsympatiètìjší byli podle mì Italové,“ podìlila se o své zážitky Dominika
Kalenská.
Ta se stala hrdinkou následujícího dne, kdy byl na programu druhý individuální závod, tentokrát na klasické trati.
Podmínky byly velice tìžké. Bìželo se na otevøených pláních v kopcovitém terénu plném bodláèí a trnù. Dominika
Kalenská se ale se všemi nástrahami závodu vypoøádala na výbornou. Pøedvedla skvìlý výkon, porazila všech 61
závodnic a po zásluze se stala mistryní svìta. „Na startu jsem žádnou nervozita necítila, ale když jsem se podívala
do mapy, situace se trochu zmìnila,“ popsala zlatá medailistka své pocity pøed samotným závodem. „Bìželo se mi
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15. – 21. 4. 2013

dobøe a když jsem orazila cílovou kontrolu, vùbec jsem netušila, jak na tom jsem. Koneèný výsledek mì mile
pøekvapil,“ usmívala se vítìzka pøi besedì na studenecké základní škole.
Ani další èeské závodnice se v poèetné konkurenci neztratily. Markéta Urbanová dobìhla na sedmém místì a Natálie
Jezdinská skonèila osmnáctá. Díky tìmto výsledkùm se dìvèata ze Studence mohla radovat i z celkového druhého
místa v soutìži týmù hned za Rakouskem, což pøilákalo i mediální pozornost. „Portugalská sportovní televize s námi
dìlala rozhovor, který bìžel dokonce v pøímém pøenosu,“ èervenala se èlenka støíbrné výpravy Markéta Urbanová.
Kulturní souèástí školního mistrovství svìta byl i „veèer národù“, pøi nìmž bylo úkolem každé výpravy prezentovat
svou zemi a její tradice. „Pro trenéry a doprovod závodníkù jsme pøivezli tradièní èeskou Becherovku a rum,
nechybìly však ani preclíky, èeské salámy èi nakládané okurky,“ øekla Petra Šedivá, která se bìhem závodù starala
o to, aby z pohledu naší výpravy fungovalo po organizaèní stránce všechno tak, jak má.
Teèku za sportovním programem šampionátu udìlal v pátek 20. dubna závod pøátelství. „Bìželi jsme v tøíèlenných
týmech složených ze zástupcù rùzných zemí,“ øekla Natálie Jezdinská. „Cílem bylo posbírat co nejvíce kontrol, ale
pøedevším se seznámit se závodníky z celého svìta a užít si taky trochu legrace,“ usmála se Dominika Kalenská.
Mistrovství svìta základních škol uzavøel tradièní spoleèenský veèer, kde se všichni závodníci bavili a vymìòovali si
zážitky z uplynulých dnù.
Èeská trojice získala cenné zkušenosti ze soubojù s bìžci z celého svìta. Velký dík patøí Základní a Mateøské škole
ve Studenci a pøedevším jejímu øediteli a zakladateli místního oddílu orientaèního bìhu Petru Junkovi. Ten obstaral
vìtšinu nákladù spojených s cestou a pùsobením na portugalském šampionátu, které se vyšplhaly na 80 tisíc korun.
Bez jeho pomoci by byla úèast studeneckých závodnic na mistrovství svìta prakticky nemožná.
Odpovìï na otázku, s jakými pocity se dìvèata vrátila zpìt domù, byla jednoznaèná. „Myslím si, že mluvím za nás
všechny, když øeknu, že celé mistrovství pro nás bylo velkým zážitkem, na který budeme ještì dlouho vzpomínat,“
øekla za celý tým Markéta Urbanová. Za dva roky budou žáci základních škol z celého svìta bojovat o medaile
v Turecku a doufejme, že èeští závodnici budou znovu u toho.
Jan Exner (bývalý žák ZŠ a MŠ Studenec, aktivní èlen SK Studenec)

Monte Gordo
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ORIENTAÈNÍ BÌH DO ŠKOL
Èeský svaz orientaèních sportù ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubù se projektem ORIENTAÈNÍ BÌH DO ŠKOL
aktivitì pøipojuje ke snaze nabídnout pohybové aktivity, které jsou pøimìøené dané vìkové kategorii, nabídnout dìtem
pozitivní program využití volného èasu, oslovit co nejširší poèet školních dìtí a pøípadnì i jejich rodièe.
Orientaèní bìh (zkratka OB) je moderní sportovní odvìtví vytrvalostního charakteru, pøi nìmž je nutno se správnì a rychle
orientovat v neznámém terénu. Pøi závodì se hledají kontrolní stanovištì (kontroly) ve stanoveném poøadí a v nejkratším
možném èase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a struèného popisu kontrol.
Každý si volí také tempo a není dùležité, zda závod pojme jako procházku èi boj s èasem. Asi nejvìtší krása orientaèního bìhu tkví
v jeho provázanosti s pøírodou. Sportovištì mùže být každý les i mìstský park, sídlištì i areál školy.

Pøi pøípravì orientaèního závodu není tøeba budovat nákladné sportovní areály. Oznaèení kontrolních stanoviš mùže
odpovídat Pravidlùm OB nebo podle potøeb daného závodu. Protože nejvìtším poøadatelským oøíškem je mapa daného
prostoru, pøichází Èeský svaz orientaèních sportù na pomoc školám s nabídkou bezplatného zmapování a vytištìní mapy pro OB
v blízkém okolí školy v poètu 1000 kusù – projekt Výukovým map funguje od roku 2009 a bylo pøipraveno již více než 270 map
pro orientaèní bìh.

Jak na to?
1) Na webové stránce ÈSOS v adresáøi jsou kontakty na 212 oddílù OB. S oddíly je možné domluvit se na spolupráci v rámci
projektu Výukové mapy
anebo
2) kontaktovat pøímo sekretariát ÈSOS nebo Komise rozvoje OB, telefonicky nebo mailem a požádat tímto o zaøazení do
projektu Výukových map.

Nabídka pro uèitele
Èeský svaz orientaèních sportù organizuje školení INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO OB. Kurz je urèen všem zájemcùm, kteøí se chtìjí
seznámit se základy orientaèního bìhu, práce s mapou, osvojit si vìdomosti z teorie a metodiky OB, vèetnì základù správných
praktických metodických postupù pøi vedení výuky (zaøazení do výuky ZŠ a SŠ, zaøazení v rámci ŠVP - prùøezové téma Èlovìk a
životní prostøedí, oblast Vzdìlávání pro zdraví). Pro pedagogy a vedoucí sportovních oddílù jsou pøipraveny informace o
možnostech navázání spolupráce s oddíly orientaèního bìhu a o projektech ÈSOS.
Absolventi kurzu obdrží úèastnický list, pro pedagogické pracovníky se jedná o kurz DVPP (další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù).

Nabídka pro žáky
Od roku 1999 je organizována celostátní soutìž PØEBOR ŠKOL V OB. Pøestože závodí jednotlivci, je soutìž týmová. V každé
kategorii jednotlivcù mùže startovat 5 závodníkù, hodnoceni jsou 2 nejlepší. Pro soutìž družstev se body sèítají, vítìzové
jednotlivcù se vyhlašují samostatnì v jednotlivých kategoriích. Soutìží se podle Pravidel OB vydaných Èeským svazem
orientaèních sportù.
Body do soutìže družstev se sèítají:
v kategorii DI, HI (D3, H3) pro žáky 1. - 3. tøídy
v kategorii DII, HII (D5, H5) pro žáky 4. - 5. tøídy
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) pro žáky 6. – 7. tøíd a 8. – 9. tøíd ZŠ (a odpovídající roèníky víceletých gymnázií)
v kategorii DV, HV (DS, HS) pro žáky støedních škol
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ORIENTAÈNÍ BÌH DO ŠKOL
V prùbìhu kvìtna probíhají krajské závody. Nejlepší závodníci v kategorii 2. stupnì základních škol a v kategorii støedních škol
startují první støedu v èervnu v celostátním finále.

Dokáže vaše škola postavit tým pro soutìž Pøebor škol v OB?

Kontakty:
Èeský svaz orientaèních sportù
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Sekretáø: Ing. Jiøí Šubrt
Mobil: 737 011 553, Fax: 242 429 212,
E-mail: csos#cstv.cz, http://www.orientacnisporty.cz
Komise rozvoje OB
Pøedsedkynì: Ing. Kristýna Skyvová
Mobil: 731 321 360, E-mail: skyvová#volny.cz,
http://krob.eso9.cz
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ATLETIKA
RF Corny Støedoškolský pohár (Bøeclav, 9.10. 2012)
Chlapci
družstva:

100 m:
400 m:
1500 m:
Štafeta:
Dálka:
Výška:
Koule:

1. Mendelovo gymnázium Opava,
2. Církevní gymnázium Nìmec. øádu Olomouc,
3. Gymnázium Domažlice, J.Š.Baara.
1. Gerlický (Domažlice) 11,54, 2. Falta (Letohrad) 11,55, 3. Rusek (Opava) 11,60.
1. Vystrk (Opava) 49,69, 2. Moštìk (Uh. Hradištì) 50,40, 3. Gerlický (Domažlice) 51,00.
1. Nìmec (Opava) 4:07,59, 2. Gregor (Cheb) 4:09,19, 3. Svítek (Ústí n. L.) 4:12,36.
1. Opava (Adametz, Rusek, Tesaø, Vystrk) 2:00,44, 2. Domažlice (Pivoòka, Gerlický, Tauer, Váchal) 2:02,39,
3. Uh. Hradištì (Moštìk, Palièka, Janèa, Podškubka) 2:05,09.
1. Klapil (Olomouc) 6,69, 2. Rusek (Opava) 643, 3. Klinger (Opava) 640.
1.-2. Stoklasa (Opava), Klukan (Domažlice) 184, 3. Klinger (Opava) 184.
1. Koudela (Olomouc) 16,20, 2. Èernovský (Mladá Boleslav) 15,06, 3. Bejèek (Ústí n. L.) 14,87.

Dívky
družstva:

60 m:

200 m:

800 m:
Štafeta:
Dálka:
Výška:
Koule:

1. Gymnázium Šumperk,
2. Gymnázium a OA Hodonín,
3. Gymnázium Hády Brno.
1. Palièková (Hodonín) 7,69,
2. Domská (Šumperk) 7,77,
3. Seidlová (Vysoké Mýto) 7,83.
1. Palièková (Hodonín) 25,08,
2. Domská (Šumperk) 25,12,
3. Seidlová (Vysoké Mýto) 25,84.
1. Ulrichová (Trutnov) 2:17,85, 2. Kolajová (Hodonín) 2:17,99, 3. Hrubá (Støíbro) 2:19,32.
1. Hodonín (Palièková, Žurková, Sedláøová, Kolajová) 2:20,38, 2. Šumperk (Opekarová P., Opekarová V.,
Domská, Bøezinová 2:20,83. 3. Jablonec (Vélová, Balousová, Bièianová, Höferová) 2:26,11.
1. Dvoøáková B. (Praha) 555, 2. Dvoøáková K. (Praha) 552, 3. Svobodová L. (Brno) 539.
1. Paøilová (Brno) 172, 2.-3. Roháèková (Brno), Bøezinová (Šumperk) 164.
1. Sedláèková (Tøebíè) 11,86, 2. Bzirská (Bøeclav) 11,62, 3. Dvoøáková B. (Praha) 11,04.

RF Pohár rozhlasu (Litomyšl, 4.6. 2013)
Mladší žáci:
1. ZŠ a MŠ Veselí n/Mor.,Hutnik, 2. ZŠ Englišova, Opava, 3. ZŠ Nová Bystøice.
Mladší žákynì: 1. ZŠ Englišova, Opava, 2. ZŠ Vyhlídka,Valašské Meziøíèí, 3. ZŠ Praha 3, Jeseniova.
Starší žáci:
1. ZŠ Englišova, Opava, 2. ZŠ Laštùvkova, Brno, 3. ZŠ Mokrá.
Starší žákynì: 1. 5. ZŠ Pasíøská, Jablonec n/N, 2. ZŠ Ostrava-Poruba, 3. ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko.

RF atletický ètyøboj (Kolín, 19. 6. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. ZŠ Benešovo námìstí , Pardubice, 2. ZŠ Zubøí, 3. ZŠ Brno, Laštùvkova.
1. ZŠ Zubøí, 2. ZŠ Týnská, Tøebíè, 3. ZŠ Bøeclav, Slovácká.

BASKETBAL
RF basketbal VI.A (Klatovy, 12.- 14. 2. 2013)
Chlapci:

1. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
2. Gymnázium Nymburk,
3. Gymnázium Nad Štolou, Praha.
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1. První èeské gymnázium, Karlovy Vary, 2. Gymnázium Strakonice, 3. Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Klatovy.

RF AND 1 Cup (Klatovy, 14.-16.5. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. ZŠ Kuncova, Praha, 2. 3. ZŠ Slaný, 3. Gymnázium a SOŠP, Nová Paka.
1. ZŠ Studánka, Pardubice, 2. ZŠ a MŠ Jièín, 3. ZŠ Dukelská, Strakonice.

FLORBAL
RF Orion Florbal Cup III (Kopøivnice, 19.-20.3. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. ZŠ Štefánikova, Hradec Králové,
2. 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeò,
3. ZŠ Emila Zátopka, Zlín.
1. ZŠ Jilemnického, Mladá Boleslav,
2. ZŠ Fantova, Kaplice,
3. ZŠ a MŠ Pohoøelice.

RF Orion Florbal Cup IV (Kopøivnice, 21.-22.3. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. ZŠ Emila Zátopka, Kopøivnice, 2. ZŠ Mládeže 3, Znojmo, 3. ZŠ Tupolevova, Praha.
1. ZŠ T.G.M. Jiráskovy Sady, Kutná Hora, 2. ZŠ Komenského, Nové Mìsto nad Metují,
3. ZŠ Èeskoslovenské armády, Frýdek-Místek.

RF florbal V (Jedovnice, 26.-28.3. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. Gymnázium Husova, Benešov, 2. SPŠS Kollárova, Havíøov, 3. Gymnázium a SOŠP Jeronýmova, Liberec.
1. Gymnázium Nad alejí, Praha, 2. Gymnázium J.A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod,
3. Gymnázium a SOŠP Jeronýmova, Liberec.

FOTBAL
RF fotbal VI.A (Jièín, 1.-2.11.2012)
Chlapci:

1. Støední škola obchodu a služeb K.Svìtlé, Jihlava
2. SOŠ Frýdek-Místek
3. ÈAO Dr.Ed.Beneše Praha

RF Pohár Josefa Masopusta V (29.-30.5 2013)
Chlapci:

1. ISŠ HPOS Pøíbram
2. SOŠ a SZ Uèòovská, Praha
3. ZŠ a SŠ Bohemia s.r.o., Chrudim

HÁZENÁ
Pohár AŠSK ÈR (Jièín, 19. - 21.3. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. Masarykovo gymnázium Jièínská, Pøíbor,
2. Lepaøovo gymnázium Jièín, Jiráskova,
3. VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova.
1. Gymnázium Písek, Komenského
2. Gymnázium, Èajkovského 9, Olomouc
3. Gymnázium Velké Meziøíèí

MINIFOTBAL
RF McDonald´s Cup, Svátek fotbalu, (Jihlava, 10.-11.6. 2013)
Smíšená kategorie:

1. ZŠ Eden, Vladivostocká, Praha 10
2. ZŠ Janouškova, Brno
3. ZŠ E. Valenty, Prostìjov
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PLAVÁNÍ
RF V (Jindøichùv Hradec, 28.1. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. Gymnázium Nový Jièín, 2. Gymnázium Ústí nad Labem, 3. SPŠ Zlín.
1. Gymnázium Karviná, 2. SOŠPg, Gymn. a VOŠ Karlovy Vary,
3. Gymnázium Zlín.

POHYBOVÉ SKLADBY
Pohár AŠSK O nejlepší pohybovou skladbu (Praha, 1.6. 2013)
Kategorie I:
Kategorie II:

1. ZŠ Englišova Opava,
2. ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava,
3. SVÈ DM Plzeò.
1. ZŠ Englišova Opava,
2. ZŠ Karolíny Svìtlé, Havíøov,
3. ZŠ a MŠ Šrámkova, Opava.

PØESPOLNÍ BÌH
RF ZŠ (Hradec Králové, 19.10. 2012)
Chlapci:
Dívky:

1. ZŠ Jeseník, 2. ZŠ Komenského, Trutnov,
3. Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod.
1. ZŠ Komenského, Jilemnice,
2. ZŠ TGM Vimperk,
3. Gymnázium V. Makovského, Nové Mìsto na Moravì.

RF SŠ (Hradec Králové, 19.10. 2012)
Chlapci:
Dívky:

1. Gymnázium V. Makovského, Nové Mìsto na Moravì,
2. Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál,
3. Gymnázium Zlín - Lesní ètvr.
1. Gymnázium V. Makovského, Nové Mìsto na Moravì,
2. Gymnázium Trutnov,
3. Gymnázium a SOŠ ekonomická Vimperk.

SILOVÝ ÈTYØBOJ
Pohár SŠ (Holešov, 24.-25.4.2013)
Chlapci:

Dívky:

1. Gymnázium F. Živného Bohumín
2. SPŠ stavební Lipník nad Beèvou
3. Gymnázium Pøíbram, Legionáøù
1. Bezpeènostnì právní akademie Brno, Zoubkova
2. Gymnázium Šumperk
3. SŠ techniky a služeb Karviná, tø. Osvobození

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Pohár ve sportovní gymnastice (Liberec, 12.-13.4. 2013)
Chlapci IV: 1. Gymnázium a OA Buèovice, 2. ZŠ Varnsdorf, 3. ZŠ Englišova Opava
Dívky IV: 1. 11.ZŠ Frýdek-Místek A, 2. Gymnázium Pøíbram,
3. ZŠ K.H.Máchy Doksy.
Chlapci V: 1. SPŠ a VOŠ Pøíbram, 2. Gymnázium Pøíbram,
3. Gymnázium Petra Bezruèe Frýdek-Místek.
Dívky V: 1. Gymnázium Pøíbram, 2. Slezské gymnázium Opava,
3. SZdŠ Frýdek-Místek.

12

Školní rok 2012/13

ZRCADLO VÝSLEDKÙ
STOLNÍ TENIS
RF stolní tenis kat. V (Holice, 15.-16.11. 2012)
Chlapci:
Dívky:

1. Obchodní akademie Krupkovo nám., Praha
2. Gymnázium a Jazyková škola Zlín, nám. T.G. Masaryka
3. VOŠ, SOŠ a SOU Kopøivnice, Husova 1302
1. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola Legionáøù, Hodonín
2. Obchodní akademie Vlašim, V Sadì
3. Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábøeží.

ŠPLH
Pohár ve šplhu SŠ (Pøíbram, 3.- 4. 4. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. SPŠ a VOŠ Pøíbram, 2. Gymnázium a SOŠPg Nová Paka,
3. PSŠ Letohrad.
1. Bezp. právní akad. Brno, 2. SŠ Gastr., odìv. a služeb, Frýdek Místek,
3. Gymnázium Olomouc Hejèín.

TEAMGYM
RF Teamgym (Tøebíè, 7.- 8.12. 2012)
Junior I:

1. SVÈ Pallova, Plzeò, 2. 11. ZŠ Jiøího z Podìbrad, Frýdek Místek,
3. ZŠ Bartuškova, Tøebíè.
Junior II: 1. ZŠ Bartuškova, Tøebíè, 2. 11. ZŠ Jiøího z Podìbrad, Frýdek Místek,
3. ZŠ Vrchní, Opava.
Junior III: 1. OA a JŠ Bráfova, Tøebíè.

VOLEJBAL
RF V (Jindøichùv Hradec, 19.-20.3. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. SPŠ a VOŠ Chomutov, 2. SPŠ a VOŠ Pøíbram,
3. Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice.
1. Gymnázium J. V. Jirsíka Èeské Budìjovice,
2. Gymnázium a SOŠPg Liberec, 3. Gymnázium a ZUŠ Šlapanice.

Plážový volejbal V (Plzeò, 18.6. 2013)
Chlapci:
Dívky:

1. Gymnázium, È. Budìjovice, J.V. Jirsíka, 2. Slezské gymnázium, Opava,
3. Gymnázium J.Š Baara, Domažlice.
1. Gymnázium, Èeské Budìjovice, J.V. Jirsíka, 2. PÈG, Karlovy Vary,
3. Slezské gymnázium, Opava.

Minivolejbal (Brno, 21.6. 2013)
Mix:
Dívky:

1. ZŠ Komenského, Nový Jièín, 2. ZŠ Šluknovská, Èeská Lípa A,
3. ZŠ Komenského, Letovice.
1. ZŠ a MŠ Na Toènì, Rudolfov, 2. ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec,
3. ZŠ U Obory, Vachkova, Praha.

VYBÍJENÁ
RF Preventan Cup (Pecka, 3.-5. 6. 2013)
Otevøená kategorie: 1. ZŠ Školní Švihov, 2. ZŠ a MŠ Bìlohrobského, Èernovice,
3. ZŠ Jubilejní, Nový Jièín.
Dívky: 1. ZŠ Jos. Hlávky, Pøeštice, 2. ZŠ Dobiášova, Liberec, 3. ZŠ Pražská, Pelhøimov.
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Kompletní florbalové
vybavení pro školy a organizace

www
Sady florbalových holí Salming Campus 32
10 holí + 10 míèkù + šortky a triko zdarma

za 5480 Kè.
Kvalitní florbalové hokejky Campus 32 jsou nejoblíbenìjšími
školními hokejkami!
Florbalový specialista firma Necy s.r.o. provozující e-shop
www.eFlorbal.cz poskytuje kompletní nabídku florbalového
vybavení pro školní zaøízení.
Nabízí zvýhodnìné sady florbalových holí zahrnující - míèky,
vybavení pro brankáøe i sportovní obleèení pro hráèe
a trenéry.
Perfektní servis, dodání a podpora jsou samozøejmostí.
K objednávce nad 3000 Kè trièko a šortky zdarma!

Brankáøské kalhoty, dres a maska

za 2990 Kè
Kontakt: 777052299 nebo 736434659
www.eflorbal.cz | www.sportobchod.com | economy@eflorbal.cz

Sport, zábava, odpovìdnost a vzájemný
respekt jsou hlavními pilíøi ultimate frisbee a
na nich se dá stavìt nejen cesta ke sportovnímu
úspìchu, ale také cesta k úspìšnému životu
mladých lidí.

STØEDOŠKOLSKÁ
LIGA V ULTIMATE
FRISBEE
Ultimate frisbee je ideálním sportem
pro mladé lidi. Kolektivní a dynamická
hra s létajícím talíøem, která v sobì
spojuje rùzné sportovní dovednosti
(vytrvalost, rychlost, obratnost, technika
a umìní týmové spolupráce), ale také
klade dùraz na myšlenku fair play, kdy
je hráèùm do rukou svìøena veškerá
odpovìdnost za dìní na høišti. V ultimate
nejsou rozhodèí! Zapojte i vy svou školu
do našeho projektu støedoškolské ligy
a nauète studenty, že s ultimate “létat je
tak snadné”.

Pohár Josefa Masopusta 2013/2014 – Video soutìž

Natoè reportáž a vyhraj 5000,- Kè.
Pøichází tøetí roèník soutìže støedních škol ve fotbale –
Pohár Josefa Masopusta. Žáci støedních škol z celé Èeské
republiky se utkají na zelených pažitech o cennou
fotbalovou trofej. Pokud se zajímáš o fotbal, ale
neobouváš kopaèky, tvoje hobby je spíš filmování a
kompilace krátkých videí, tak je tu soutìž i pro tebe!
Natoè krátkou reportáž z okresního turnaje, kterého se
úèastní tvoje škola a pošli nám ho. My jej dáme na náš
kanál youtube a na naše facebookové stránky a uvidíme,
jak ho diváci ohodnotí.
Vítìz dostane pìt litrù na ruku!!!
Kompletní pravidla soutìže najdeš na www.poharjm.cz
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