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7. Temelínská atomiáda 
 

 Dne 14. září 2011 se naše škola zúčastnila TEMELÍNSKÉ ATOMIÁDY. Reprezentovalo 

nás sedmičlenné družstvo vybraných žáků z pátých tříd a 25 žáků, kteří se rozhodli naše družstvo 

povzbuzovat. Žáci soutěžili ve sportovních a vědomostních disciplínách. Sedmičlenné družstvo 

tvořili žáci: Ludvík Svoboda, Vojtěch Nováček, Patrik Šimánek, Tereza Bočková, Klára Třísková, 

Magdalena Koberová a Štěpán Zavadil. Jako patrona jsme si vylosovali hokejistu Romana 

Pšurného, který žákům ve sportovním klání dával cenné rady. Disciplíny byly obtížné, ale i tak 

se nám podařilo se umístit na 2. místě a pro školu jsme získali 20 000 Kč. 

 

  
 

  
  

 

Tenisové soustředění žáků 9.B 
 

 Už se stalo tradicí, že během září a října probíhá čtyřdenní tenisový výcvik pro žáky 

devátého ročníku se sportovním zaměřením. Letošní ročník se obzvlášť vydařil. Měli jsme 

krásné počasí, takže nám odpolední společné tréninky připomínaly prázdniny. Atmosféru 

prázdnin navodila i pohodová práce se všemi žáky. Zúčastnilo se jich sedm a všichni zaslouží 

velkou pochvalu. I když docházeli na tenisové kurty v odpoledních hodinách a také v době 

osobního volna, vůbec jim to nevadilo. Základy tenisu se učili s nadšením. 

 Během čtyřech dvouhodinových tréninků si objasnili základy tenisových úderů (forhend, 

bekhend, volej a servis). Dále se seznámili s pravidly a dalšími zajímavostmi, které se týkají 

bílého sportu. V posledních hodinách si mezi sebou zahráli na body dvouhry i čtyřhry. 
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 Ještě jednou děkuji všem mladým tenistům za skvělý přístup. Tady jsou jejich jména a 

záběry ze hry: Marie Pospíšilová, Karolína Vidláková, Martin Fiala, Denis Calta, Ondřej 

Odehnal, Jan Dvořák a David Trejtnar. 

 

  
 

 

Přespolní běh 
 

 Dne 4. října 2011 se v Českých Budějovicích uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu 

kategorie VI.A, která zahrnuje osmé a deváté třídy ZŠ a prvý a druhý ročník SŠ. Naše ZŠ na 

Malé Straně se zúčastnila jak v kategorii chlapců, tak dívek. 

 Dívky, na které čekala trať tří kilometrů, skončily na třetím místě. Nejlepšího 

individuálního výkonu dosáhly Hovorková Anna (3. místo) a Bezpalcová Michaela (7. místo). 

Dalšími členkami bronzového týmu byly Nováková Dominika, Dvořáková Marie a Fáberová 

Anna. Chlapci na trati pět kilometrů obsadili překvapující druhé místo, když jako jediní ze ZŠ 

dokázali porazit běžce středních škol. Nejlepšího výkonu dosáhl Klein Václav, umístil se na 11. 

místě. Ostatní však nezůstali pozadu a svým umístěním se vešli do prvé dvacítky. Při padesáti 

čtyřech startujících krásný výkon. 
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2. ročník – O pohár starosty 

 
 Dne 26.11. 2011 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již druhý ročník turnaje 

ve florbalu „ O pohár starosty Týna nad Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na Malé 

Straně spolu se sportovním klubem SK Mladých Nadějí oslovili ZŠ ze širokého okolí 

a výsledkem byla účast šesti týmů z Týna nad Vltavou, Bechyně a Ševětína. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7.tř.) zvítězila ZŠ Malá Strana před ZŠ Hlinecká a ZŠ 

Malá Strana (starší dívky). V kategorii starších žáků (8.-9.tř.) si pro prvenství došla ZŠ a MŠ 

Ševětín před ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká. 

 Příjemnou tečkou pro všechny zúčastněné bylo na závěr turnaje předávání pohárů osobně 

z rukou starosty Týna nad Vltavou pana Mgr. Milana Šnorka. Pořadatelé si pak dovolují 

poděkovat Jaderné elektrárně Temelín za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 

 

  
 

Sportovní třídy na bruslích 
 

 Na přelomu roku, tedy v prosinci a lednu se tradičně (letos již po šesté) žáci sportovních 

tříd sedmého a osmého ročníku zúčastnili zimního kurzu bruslení na zimním stadionu 

v Soběslavi. 8.B už v Soběslavi byla v loňském roce, zatímco 7.B se tohoto kurzu účastnila 

poprvé. Naši sportovci strávili na ledové ploše celkem devět hodin. Kromě nácviku bruslení 

(přešlapování, brždění, jízda na jedné brusli, jízda pozadu a další dovednosti) si naši žáci celkem 

dobře osvojili také lední hokej, který v následujícím měsíci díky letošní tuhé zimě měli možnost 

zdokonalovat i v Týně na rybníku. 
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Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

           Dne 14.prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již posedmé setkali žáci 

z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli od školy a zasportovali si.  

Při pořádání ZŠ Malá Strana – SK Mladých Nadějí, která postavila čtyři družstva, byly na 

soutěžení pozvány všechny školy vltavotýnského regionu. Pozvání přijala ZŠ Hlinecká. 

           Soutěže byly rozděleny na dvě části. Nejprve si děti ověřily svoje schopnosti 

v  individuálních soutěžích, které byly směsicí atletických a gymnastických dovedností. 

Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa, člunkový běh, skok 

přes švihadlo, leh – sed a hod na koš. Na základě dosažených výsledků pak byli odměněni 

nejvšestrannější kluci a holky. A v druhé části se jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené, 

který dětem zároveň posloužil jako příprava na okresní kolo. 

 

 
 

 

Orion Florbal Cup 2012 
Na začátku nového kalendářního roku se rozběhl kolotoč soutěží ve florbalu. Protože se 

tomuto sportu naše škola věnuje kromě hodin Tv i na kroužku, který vede pan učitel Vágner, 

účastnili jsme se všech čtyřech kategorií a byli jsme úspěšní. 

 

4. ledna 2012 – okresní kolo mladších dívek (6.-7. ročník) 

Naše dívky obsadily první místo. Po dvou vyhraných utkáních postoupily do krajského 

kola ve Strakonicích. 

5. ledna 2012 – okresní kolo mladších chlapců (6.-7. ročník) 

Kluci obsadili třetí místo ve skupině a do dalších bojů nepostoupili. Celkově se umístili 

na 5.-7. místě. 

12. ledna 2012 – okresní kolo starších dívek (8.-9. ročník) 

Za našeho pořadatelství starší dívky okresní kolo vyhrály, před školami ze Ševětína a ZŠ 

Hlinecká a postoupily tak do krajského kola v Sezimově Ústí. 

13. ledna 2012 – okresní kolo starších chlapců (8.-9. ročník) 

Chlapci se ze třetího místa ve své skupině do dalších zápasů neprobojovali a obsadili 

celkové šesté místo. 
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1. února 2012 – krajské kolo mladších dívek (6.-7. ročník) 

V krajském kole pořádaném ve Strakonicích obsadily naše mladší dívky krásné třetí 

místo. Nebýt trocha smůly, tak se mohli umístit i lépe. 

9. února 2012 – krajské kolo starších dívek (8.-9. ročník) 

V krajském kole starší děvčata opět zvítězila a postoupily na kvalifikaci o republiková 

finále, která se konala v Plzni. 

27. února 2012 – kvalifikace na republikové finále starších dívek (8.-9. ročník) 

Postupem do kvalifikace se dívky naší školy probojovaly mezi 15 nejlepších týmů 

v republice. Kvalifikace o finále se účastnily celkem tři týmy a to vítězové krajských kol a pouze 

jeden z nich mohl postoupit na finálový turnaj v Praze pro šest nejlepších družstev republice. 

Naše děvčata zvítězila se ZŠ a MŠ Stod z Plzeňského kraje, bohužel v zápase s dívkami ze ZŠ a 

MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí již neuspěly. I přesto naše děvčata dosáhla ohromného 

úspěchu, kdy svými výsledky dosáhla umístění na 6.-10. místě v celé České republice. 

Gratulujeme. 

 

  
 

Lyžařský výcvikový kurz 
 

Ve dnech 26.2. - 2.4.2012 jeli žáci 7.A a 7.B do Pece pod Sněžkou na lyžařský výcvikový 

kurz. Instruktory byli pan učitel Vágner, pan učitel Soukup a paní učitelka Míková. V letošním 

roce byly dobré sněhové podmínky, ale počasí bylo horší. V druhé polovině kurzu se oteplilo a 

sníh rychle měknul. Přesto se všichni účastníci kurzu naučili celkem dobře jak sjezdovému tak 

běžeckému lyžování a po týdnu plném zážitků se bez větších šrámů vrátili zdraví domů. 
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Pohár ministra školství ve florbalu 
 

 V letošním roce se ve florbalu kromě Orion Cupu konal i druhý celorepublikový turnaj – 

Pohár ministra školství. I tohoto turnaje se družstva ze Základní školy Malá Strana účastnila. 

Nejprve do turnaje vstoupili chlapci, kteří 22. března na okresním kole se třemi výhrami a třemi 

prohrami obsadili 3. místo. 

 

Výsledky chlapců v okresním kole 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs Slapčáci 4: 1 

ZŠ Ševětín vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 3: 1 

ZŠ Bezdrevská vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 3: 4 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs ZŠ a MŠ Nerudova 1: 2 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs ZŠ Ševětín 2: 3 

Slapčáci vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 0: 1 

 

 Následující den odehrály svůj turnaj dívky, které ve finále okresu nejtěsnějším možným 

rozdílem 1:2 obsadili druhé místo. Ale na krajské kolo přesto postoupily. To se konalo o měsíc 

později, 25. dubna v Týně nad Vltavou. Dívky hrály opět velmi dobře a ve finále byly velmi 

blízko výhře a postupu mezi nejlepších deset týmů v západní polovině ČR. Utkání proti dívkám 

z Malšic totiž skončilo po základní hrací době 3:3, a když nepadl gól v nastaveném čase, tak 

musela rozhodnout trestná střílení, ve kterých byly úspěšnější Malšice. Dívky tedy obsadily 

druhé místo v Jihočeském kraji, k čemuž jim blahopřejeme a děkujeme za příkladnou 

reprezentaci naší školy a města. 

 

Výsledky dívek v okresním kole 

L. Kuby vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 1: 0 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs Beru 3: 1 

Nerudovka vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 0: 1 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs Nerudovka 3: 0 

L. Kuby vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 2: 1 

 

Výsledky dívek v krajském kole 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs Malšické stíhačky 0: 2 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs L. Kuby 3: 0 

ZŠ Chyšky-dívky vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 1: 4 

ZŠ Malonty - dívky vs ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana 0: 1 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vs Malšické stíhačky 3: 4 

 

 

Oranžový pětiboj 
 

V letošním roce se naše škola přihlásila do celostátní sportovní soutěže pod jménem 

Oranžový pětiboj. Jedná se o porovnávání žáků všech tříd v pěti dovednostech: člunkový běh, 

račí chůze, skoky přes lavičku, skok z místa a hod na koš. Soutěžení bylo rozděleno do dvou 

kategorií (1.-4. a 5.-9. ročník) a porovnávali se zvlášť chlapci a zvlášť dívky. 
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Soutěže se zúčastnili poctivě žáci všech tříd naší školy a v Jihočeském regionu obsadili 

15. (1.-4. třída) a 9. místo (5.-9. třída). V jednotlivcích dosáhli nejlepších výsledků tito žáci: 

 

1.-4. třída chlapci 

1. Vyhnal Přemysl IV.B 742,6 b. 

2. Malý Matyáš III.B 719 b. 

3. Račman Dominik III.C 703 b. 

 

1.-4. třída dívky 

1. Zvířecí Veronika III.C 788,6 b. 

2. Hromadová Beáta II.A 685,9 b. 

3. Benešová Veronika IV.A 681,1 b. 

 

5.-9. třída chlapci 

1. Dvořák Jan IX.B 753,7 b. 

2. Burian David IX.B 742,7 b. 

3. Calta Denis IX.B 735,7 b. 

 

5.-9. třída dívky 

1. Bauerová Denisa VII.B 618,9 b. 

2. Příhodová Denisa VIII.B 617 b. 

3. Bílková Klára V.A 605,7 b. 

 

 

Coca Cola Cup – fotbalový pohár 
 

Po loňském vynechání se letos opět vrátil největší sportovní turnaj škol v naší republice 

zvaný „Coca Cola Cup“. Jedná se o turnaj v kopané, kterého se letos účastní přes tisíc týmů a 

tentokrát i v kategorii dívek. Základní škola Malá Strana tentokrát přihlásila obě družstva a pak 

čekala na zahájení prvních kol. Do turnaje vstoupili nejprve chlapci 27. dubna, bohužel oblastní 

kolo mělo několik problémů včetně špatného počasí, a tak se turnaj nakonec odehrál ve sportovní 

hale. Namísto fotbalu 11 na 11 se tedy hrála sálová kopaná 5 na 5 a naši chlapci do dalších bojů 

nepostoupili. 

Družstvo dívek, které si ve velké kopané odbylo svou premiéru, však bylo úspěšnější. 

Děvčata se 2. května utkala v zápase s družstvem ze ZŠ Čimelice a po výhře 1:0 postoupila do 

dalšího kola. To se konalo ve čtvrtek 24.5.2012 a vítěz této čtyřčlenné skupiny se již kvalifikoval 

na finálový turnaj osmi nejlepších výběrů republiky. Holky poctivě trénovaly a v Miličně byly 

úspěšné. Ačkoliv nepostoupily na finálový turnaj, tak obsadily skvělé druhé místo. 

 

 
ZŠ 

Soběslav 

ZŠ Týn  

M. Strana 

ZŠ 

Miličín 

ZŠ a MŠ 

Ševětín 
skóre body pořadí 

ZŠ Soběslav x 1:0 1:1 1:0 3:1 7 1. 

ZŠ Týn MS 0:1 x 1:0 0:0 1:1 4 2. 

ZŠ Miličín 1:1 0:1 x 2:1 3:3 4 3. 

ZŠ+MŠ Ševětín 0:1 0:0 1:2 x 1:3 1 4. 
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Atletické soustředění v Soběslavi 
 

Ve dnech 5.-7.května se 18 žáků naší školy zúčastnilo atletického soustředění v krásném 

sportovním areálu města Soběslav. Nevyužívali pouze atletického oválu s tartanovým povrchem 

a dalších lehkoatletických stanovišť, ale využili též další sportoviště, jako hřiště s umělou trávou, 

kurt na plážový volejbal, tělocvičnu na basketbal nebo florbalovou halu, takže sportovní vyžití 

bylo opravdu bohaté. Toto soustředění zároveň posloužilo jako příprava na atletické závody: 

„Pohár rozhlasu“. 
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Dvojnásobná medailová radost pro ZŠ Malá Strana 
 

V polovině května se již tradičně konaly v Českých Budějovicích školské atletické 

závody družstev – Pohár Rozhlasu. Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana opět 

reprezentovala družstva ve všech čtyřech kategoriích. Nejprve v úterý 15.5 soutěžili proti dalším 

přihlášeným školám z celého okresu mladší žáci, tedy chlapci a dívky ze šestých a sedmých tříd. 

Obě družstva si vedla dobře, především dívky se umístily na bronzové příčce. V konkurenci 

šestnácti škol z českobudějovického okresu získaly bronzové medaile.  

Ve středu následovala soutěž osmých a devátých tříd. Zde byla naše škola ještě 

úspěšnější. Chlapcům jen těsně unikla medaile a obsadili pěkné čtvrté místo. Dívky ve složení: 

Hovorková Anna, Dvořáková Marie, Vondrová Veronika, Pospíšilová Marie, Bezpalcová 

Michaela, Příhodová Denisa, Fáberová Anna, Hasilová Lenka, Kovaříková Alice a Nováková 

Dominika obsadily stříbrnou příčku. Za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci naší školy 

děkujeme! 

 

  
 

Zlato z atletického čtyřboje 
 

 V úterý 22. května se naše škola po úspěchu v Poháru rozhlasu zúčastnila dalších 

atletických závodů. Zatímco v Poháru rozhlasu reprezentovalo školu v každé kategorii 10 až 12 

žáků, kteří závodili každý v jedné nebo dvou disciplínách a štafetě, tak atletický čtyřboj je 

soutěž, ve které je družstvo složeno z pěti všestranných dětí. Ty závodí ve sprintu na 60 m, ve 

vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 800 m), dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký 

nebo skok daleký) a vrhačské disciplíně (hod míčkem nebo vrh koulí). A naši závodníci byli opět 

úspěšní. 

 Chlapci se umístili na pátém místě a je třeba říct, že do poslední disciplíny stále bojovali 

o medailové umístění a to i přesto, že soutěžili v nekompletním složení. V atletickém čtyřboji 

totiž soutěží pětičlenná družstva, přičemž naši chlapci vyrazili na závody pouze ve čtyřech, 

David Maruška, Ladislav Mrkvička, David Burian a Zdeněk Chudý. Nejúspěšnější z chlapců 

byl David Maruška, který dominoval především ve skoku vysokém, kde výkonem 164 cm 

disciplínu vyhrál. 

 Družstvo dívek bylo ještě úspěšnější. Anna Hovorková, Denisa Příhodová, Marie 

Dvořáková, Veronika Vondrová a Anna Fáberová byly ze všech zúčastněných škol v celém 

okrese nejlepší a kromě zasloužených zlatých medailí si také vybojovaly postup na krajské kolo. 

Skvělý výkon družstva navíc korunovala Anna Hovorková, která byla vyhlášena nejlepší 

atletkou ze všech zúčastněných závodnic. Všem žákům, kteří naši školu reprezentovali, 

gratulujeme. 
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Preventan Cup – medailové žně ve vybíjené 
 

 17. května se dívky z pátých tříd ZŠ Malá Strana zúčastnily okresního kola ve vybíjené. 

Okres s přehledem vyhrály a postoupily tak do krajského finále. To se konalo 30. května v 

Jindřichově Hradci. Svým statečným bojem si holky zajistily nádherné druhé místo. Postup do 

republikového finále jim unikl o pouhé 3 životy. Přesto si zaslouží náš obdiv a poděkování za 

reprezentaci školy. 

 

Ve druhém nejlepším výběru Jihočeského kraje naši školu reprezentovaly: Bočková Tereza, 

Koberová Magda, Brůžková Nikola, Bílková Klára, Masáková Karolína, Halouzková Markéta, 

Škvařilová Klára, Třísková Klára, Dokulilová Klára a Kostohryzová Tereza 
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Vltavotýnská míle - pohár se po devíti letech stěhuje 
 

          Na svátek dětí ožila Vltava mezi oběma týnskými mosty dětmi na lodičkách. Pro žáky 

týnských škol připravuje Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou již tradiční Vltavotýnskou 

míli, jako oslavu svátku dětí. V 9. ročníku změřili síly žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá Strana, 

ZŠ Hlinecká a primy týnského gymnázia. Žáci využívali pravidelné tréninky. Zájem byl opravdu 

veliký. Mnohé posádky chodili v tréninku pravidelně povzbudit spolužáci, učitelé a i řada rodičů.  

         Na čtyřčlenné posádky čekala trať s dvěma záludnými obrátkami, kde nebyla nouze 

o dramatické souboje loď na loď, pádlo na pádlo. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 18 

posádek. Sedm ze ZŠ Hlinecká, deset ze ZŠ Malá Strana jedna posádka z týnského gymnázia.   

          Závodníci byli rozděleni do tří rozjížděk podle ročníků. První dvě posádky z každého 

ročníku postupovaly do hlavního závodu. Krásný putovní pohár zatím získali vždy žáci ZŠ Malá 

Strana, takže všichni netrpělivě čekali, jak dopadne letošní měření sil a jestli se pohár bude 

konečně stěhovat na jinou školu. 

          Jako první vyrazilo na trať 6 posádek ze 4. tříd. Tento závod ovládli žáci Základní školy 

z Hlinek. Způsobem start-cíl vyhrála posádka 4. B z Hlinek před svými spolužáky ze 4. A. Na 4. 

B z Malé Strany tak zbylo třetí místo. V druhém závodě změřili síly žáci 5. tříd. Tento závod 

naopak zcela ovládli páťáci z Malé Strany. V dramatickém závodě zvítězila posádka 5. C před 

5.B  a 5.A. Největší favorité pro boj o putovní pohár se hledají vždy v závodě šestých tříd. 

V předchozích ročnících pouze jednou získali pohár žáci 5. třídy. Na trať vyrazilo také 6 

posádek. Ihned po startu se ujala vedení posádka primy týnského gymnázia. Stylem start-cíl si 

tak dojela pro vítězství před posádkami 6. B a 6. A z Malé Strany a potvrdila tak své dobré 

výkony z tréninků. 

        Krásným vyvrcholením vodáckých závodů bylo finále o putovní pohár.  Předcházející 

závody ukázaly, že finálový závod může přinést dramatické okamžiky. Za mohutného 

povzbuzování spolužáků vyrazilo na trať 6 posádek. Ihned po startu šla do vedení posádka 

gymnazistů. Zbylé startovní pole tvrdě bojovalo v několika tlačenicích, ve kterých lítaly doslova 

třísky. Posádka gymnázia tak získávala stále větší náskok a vše se zdálo být rozhodnuto. Na 

obrátce u železného mostu se z tlačenice vymanila posádka 6. B z Malé Strany a začala stíhací 

jízdu vedoucí posádky. Chlapci se nezalekli na první pohled beznadějné situace a pořádně se 

opřeli do pádel.  Na břehu začal v tu chvíli veliký souboj mezi příznivci obou posádek. Za 

mohutného povzbuzování uhájila těsné vítězství posádka primy týnského gymnázia a bylo jasné, 

že po devíti letech se bude pohár stěhovat! Se ztrátou necelé délky lodě dojela na druhém místě 

vyčerpaná posádka 6. B z Malé Strany a na bronzovém stupínku dokončila závod posádka 5. C 

z Malé Strany.  

         Stalo se již tradicí, že na závěr dopoledního programu změří své síly s vítězi poháru 

posádky týnských učitelů. Stejně tomu bylo i letos. Proti posádce gymnázia nastoupily dvě 

posádky, které tvořili učitelé ze ZŠ Hlinecká a ZŠ Malá Strana. Vítěz Vltavotýnské míle     

obhájil svoji neporazitelnost před posádkou ZŠ Hlinecká a třetí dojeli učitelé ze ZŠ Malá Strana. 

         Vítězné posádky si odnesly sladkou odměnu a řadu pěkných cen, které věnovali 

Hračkářství paní Trnkové, ČSOB, a.s., Atelier Kobera, s.r.o., ELBH, s.r.o., EXÚČET s.r.o., 

ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín, Vltavotýnský nábytek s. r.o. a Lázně Bechyně.  

         Vltavotýnská míle přinesla nejen příjemnou oslavu Mezinárodního dne dětí, ale také 

umožnila děvčatům a chlapcům vyzkoušet si zručnost při ovládání pramiček. Mnohé z dětí 

poprvé pádlovaly a byl to pro ně velký zážitek. Účast na závodech berou děti vážně, což 

dosvědčovala vysoká návštěva tréninků, které pro závodní posádky pořádal každou květnovou 

středu kanoistický klub. Každého tréninku se zúčastnilo kolem 30 dětí a většina tříd hledala na 

trénincích optimální složení posádek. Pádlováni si tak vyzkoušel větší okruh dětí.  
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           Poděkování patří také všem pořadatelům, kteří pomohli zajistit jak vlastní závod, tak i 

jednotlivé tréninky a vedení týnských škol za pochopení a spolupráci. Společnými silami se 

povedlo dětem připravit hezký zážitek a to stojí jistě za trochu úsilí.  

           

Výsledky jednotlivých závodů: 

4. třídy:  

1. místo : 4.B Hlinecká –M. Lhotecký, D. Dumbrovský, J. Paďourek, F. Kupka 

2. místo : 4.A Hlinecká – J. Hudeček, Š. Švecová, K. Smutná, M. Jourová 

3. místo : 4.B Malá Strana – L. Rataj, F. Landa, D. Voneš, P. Vyhnal 

5. třídy: 

1. místo : 5. C Malá Strana – P. Šimánek, J. Dlouhý, J. Brůžek, T. Kostohryzová 

2. místo : 5. B Malá Strana – L. Jílek, L. Svoboda, O. Kolář, F. Tomka 

3. místo : 5. A Malá Strana – M. Hruška, K. Masáková, T. Bočková, O. Nečas 

6. třídy:  

1. místo :  Prima Gymnázium – S. Onderková, T. Kupková, A. Rečková, M. Bříza 

2. místo : 6.B Malá Strana  – O. Procházka, F. Miřátský, F. Švehla, M. Šimek 

3.místo :  6.A Malá Strana – O. Lukášek, L. Jeřábek, Z. Fialová, M. Kučera 

Finálový závod o putovní pohár: 

1. místo : Prima Gymnázium – S. Onderková, T. Kupková, A. Rečková, M. Bříza  

2. místo : 6.B Malá Strana  – O. Procházka, F. Miřátský, F. Švehla, M. Šimek 

3.místo :  5. C Malá Strana – P. Šimánek, J. Dlouhý, J. Brůžek, T. Kostohryzová 

 

 
 

 

Atletický čtyřboj – krajské kolo 
 

 Když naše dívky získaly 22. května zlaté medaile v okresním kole atletického čtyřboje, 

vybojovaly si tím též postup do krajského kola. I to se konalo na atletickém stadionu 

českobudějovického Sokola, v úterý 5. června. Tentokrát děvčata ve složení: Anna Hovorková, 

Denisa Příhodová, Marie Pospíšilová, Veronika Vondrová a Anna Fáberová obsadily páté 

místo. 
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Vysokohorská turistika - Krkonoše 

 

            Od pátku 8. června do pondělí 11. června bylo 31 žáků naší školy na letním soustředění 

v Krkonoších. Náplní tohoto kurzu je horská turistika. Děti byly ubytovány v boudě Helena v 

Peci pod Sněžkou. Hned první den po příjezdu je čekala menší procházka. Z Pece k Pražské 

boudě na Černou horu a přes zrcadla zpět na boudu Helena. Ušli cca. 14 km, což byla pouze 

příprava na další dny.  

V sobotu je čekala nejvyšší hora ČR – Sněžka. Po trase: Helena, Pec pod Sněžkou, Obří 

důl, Sněžka, Luční Bouda, Výrovka, Liščí hora, Lyžařská bouda, Helena ušli kolem 28 km 

s převýšením 800 m. Bylo sice zataženo a ve většině republiky pršelo, ale na jejím vrcholu se 

den obešel bez deště. Zajímavostí bylo i to, že při této túře žáci potkali Mistrovský pohár pro 

vítěze hokejové extraligy, který na Sněžku putoval s pardubickým fanclubem. 

V neděli se „účastníci zájezdu“ vydali autobusem do Špindlerova Mlýna. Trasou: 

Špindlerův Mlýn, Labský důl, Labská Bouda, prameny Labe, Vosecká Bouda, Horní Mísečky, 

Bedřichov a Špindlerův Mlýn ušli 27 km. Bohužel v polovině trasy začalo pršet což výlet značně 

znepříjemnilo. 

V pondělí už přišla na řadu regenerace bolavých nohou a další kilometry se již nepřidaly. 

Po cestě domů se naši žáci zastavili ve Dvoře Králové, kde strávili několik hodin v místní ZOO 

safari. Celkově se soustředění vydařilo a jeho účastníci ušli asi 70 km a viděli několik krás 

nejstaršího českého Národního parku. 
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8.ročník Memoriálu Václava Poroda 

 

 V posledním týdnu školního roku se již tradičně žáci druhého stupně ZŠ Malá Strana 

utkali v turnaji v softballu. V úterý 26. června se v kategorii mladších žáků utkala družstva z 

jednotlivých tříd šestých a sedmých ročníků, kde se jako doprovodný sport odehrál také turnaj 

v přehazované a ve středu 27. června zápasila v kategorii starších žáků družstva z osmých a 

devátých tříd. Ti soutěžili kromě softballu také ve volejbalu. 

Hlavní cenou tohoto turnaje je v obou kategoriích veliký putovní pohár, na který jsou 

navždy přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil bez jediné prohry 

výběr 7.B ve složení: Tomáš Puš, Martin Lukáš, Vojtěch Šnorek, Filip Rataj, Tomáš Příhoda, 

Markéta Paulusová, Michal Švec, Petr Kopecký, Radka Voběrková, Michal Kolář a Klára 

Pavlovcová. Na druhém místě skončila 6.B a bronzovou příčku obsadila 7.A. 

U starších žáků se vítězem stalo družstvo z 9.B a také se mohou těšit z toho, že jejich 

jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná sestava z 9.B, hrála ve složení: Dvořák Jan, 

Mrkvička Ladislav, Vondrová Veronika, Burian David, Procházka Pavel, Pospíšilová Marie, 

Calta Denis, Odehnal Ondřej a Tlášková Natálie. Druhé místo obsadila 8.B a třetí byli kluci a 

holky z 9.A. V doprovodných soutěžích zvítězila v přehazované 7.B a ve volejbale všechny 

porazil výběr 8.B. 

Tento turnaj, který se již po osmé konal jako připomenutí pana učitele Poroda, který do 

Týna nad Vltavou baseball a softbal přivedl, byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový 

rok. Pořadatelé si dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za 

finanční zajištění celé akce. 

 

 
 


