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Okresní kolo v přespolním běhu si podmanili běžci ze ZŠ na Malé Straně 
 

 Dne 27. září 2016 se uskutečnilo v pěkném prostředí Stromovky v Českých 

Budějovicích okresní kolo v přespolním běhu základních a středních škol. Naši běžci změřili 

svoje síly s  žáky 7. - 9. tříd ostatních základních škol. V  kategorii chlapců obsadili naši běžci 

z Malé Strany 3. místo a dívky s velikým náskokem svoji kategorii vyhrály. Všechny nás 

potěšilo, že v dresech středních škol nastupovali naši bývalí žáci, většinou vítězové a vítězky 

minulých ročníků. Je potěšující vidět, že i dále žijí aktivním způsobem života, daří se jim po 

sportovní stránce i na středoškolské úrovni a rádi vzpomínají na léta strávená na naší škole. 
Všem vítězům a účastníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci Týna nad Vltavou a dívkám 

popřát hodně úspěchů v krajském finále.  

Na úspěchu se podíleli tito žáci: Janál Jakub, Jansa Marek, Procházka Martin, Babka Tomáš, 

Kolář Martin, Kanda Kryštof, Kojan Marek, Bouška Ondřej, Houzarová Hanka,  Nováková 

Jana, Hovorková Klára, Štruncová  Kateřina, Burianová Aneta, Vrbková Adéla, 

Procházková Bára, Kubíčková Tereza. 
 

 
 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

Ve středu 5.října se chlapci naší školy zúčastnili předkola školského fotbalového poháru 

– Coca Cola Cup v kopané. Po těsné prohře 2:1 s družstvem ze ZŠ Hlinecká a výhře nad 

Gymnáziem Týn nad Vltavou 4:1 nakonec obsadili 2. místo ve skupině a nepostoupili tak do 

dalšího kola. 

I přes vyřazení zaslouží naši fotbalisté pochvalu za předvedenou hru a statečný výkon. 

Pochvalu za reprezentaci školy zaslouží tito žáci: Stanislav Procházka, Jakub Janál, Marek 

Jansa, Martin Procházka, Ondřej Bouška, Filip Landa, Tomáš Král, Filip Bílek, Radek Šverma, 

Martin Prokeš, Jan Čecháček, Jakub Halouzka, Kryštof Kanda, Marek Kojan, Marek Kolouch, 

Vojtěch Střeleček, Miroslav Beránek, Tomáš Bezpalec a Petr Plaňanský. 
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Vítězství dívek z Malé Strany v krajském kole přespolního běhu 
 

 12. října 2016 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo krajské finále v přespolním běhu 

základních škol. Naše děvčata, která postoupila po suverénním vítězství na okresním kole 

v Českých Budějovicích, běžela výborně a v konkurenci osmi vítězů okresních kol zvítězila. 

Poprvé v historii školy se tak dívky školy probojovaly na mistrovství republiky 

v přespolním běhu, které se uskuteční v Hradci Králové. Poděkování za vzornou reprezentaci 

školy patří těmto žákyním: Houzarová Hanka,  Nováková Jana, Hovorková Klára, Štruncová  

Kateřina, Burianová Aneta, Vrbková Adéla, Procházková Bára, Hromadová Beáta, Zoulková 

Michaela a Hanáková Adéla. Hodně štěstí v republikovém finále. 
 

Běžkyně z Malé Strany doběhly až na Mistrovství republiky 

 
 Dívky ze základní školy na Malé Straně dokázaly překonat další historický mezník, když 

si vybojovaly účast na Mistrovství republiky v přespolním běhu. Úspěch se zrodil 12. října v 

Jindřichově Hradci, kde naše děvčata vyhrála krajské finále a poprvé za sebou nechala i SKI 

Vimperk. Tím se otevřela cesta na republikové finále v Hradci Králové, které se uskutečnilo 

20.října v rekreační oblasti Stříbrného rybníku. Dívky bojovaly velice srdnatě a v konkurenci 84 

startujících doběhly mezi 30.- 55. místem. V konkurenci nejlepších lyžařek, biatlonistek, 

triatlonistek a atletek ČR se jedná o mimořádný výkon.  

Poděkování si zaslouží: Hanka Houzarová, Jana Nováková, Aneta Burinová, Kateřina 

Štruncová, Klára Hovorková, Adéla Vrbková, Beata Hromadová a Bára Procházková. 
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Slavnostní předávání diplomů na zimním stadionu v Soběslavi 
  
 Dne 21. 10 2016 se konalo závěrečné ukončení všech pěti lekcí kurzu bruslení. Celý kurz 

„Děti do bruslí“ absolvovalo 18 našich prvňáčků na zimním stadionu ve městě Soběslavi. Žáci si 

všechny lekce velice užili a naučili se zde základy bruslení. Zároveň udělali veliký pokrok a 

jejich rozzářené úsměvy mluvily za vše. 
 Děkujeme za krásné vedení celého kurzu především panu Zdeňku Ondřejovi – bývalému 

vynikajícímu extraligovému hokejistovi HC Motor České Budějovice a dalším jeho 

spolupracovníkům! 
 Diplomy všem našim žákům ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana rozdal pan ředitel Mgr. 

Miroslav Vašica spolu s paní Ing. Pavlou Fraňkovou – zastupitelkou města Týna nad Vltavou. 
Všichni malí sportovci dostali ještě sladkou odměnu. Na památku si odnesl každý krásný velký 

knoflík s logem DDB –„ Děti do bruslí“. 
 

 
 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 16.listopadu 2016 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou se jako příprava na 

okresní školní kola konal již tradičně turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn nad 

Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na Malé Straně spolu se sportovním klubem SK 

Mladých Nadějí připravili tento turnaj již po deváté a zúčastnilo se jej celkem jedenáct týmů ve 

dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ze ZŠ a MŠ Ševětín, když ve finále 

vyhrál nad chlapci z vltavotýnského gymnázia. Třetí místo patřilo ZŠ Malá Strana. Také v 

kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si bez porážky došlo pro prvenství a putovní pohár družstvo 

ze ZŠ a MŠ Ševětín. Druhé místo obsadil tým ze Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana 

a třetí místo obsadilo Gymnázium Týn nad Vltavou. 

Putovní pohár tentokrát s ředitelem pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašicou předávala 

také paní Ing. Pavla Fraňková. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným za pěkné 

sportovní výkony a také Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za finanční 

zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 
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Okresní kola ve florbalu 

 
 Během listopadu proběhla v Českých Budějovicích okresní kola florbalu v mladší i starší 

kategorii chlapců i dívek. Nejprve své turnaje odehráli mladší žáci. Chlapeckých družstev bylo 

letos přihlášeno cca. 20 a proto byl jejich turnaj rozdělen do několika skupin a dnů. Hoši z Malé 

strany svou skupinu v pondělí 21.listopadu dokázalo vyhrát a společně s dalšími pěti vítězi 

skupin postoupilo na finálový turnaj, ve kterém 28.11.2016 obsadili celkové třetí místo. 

 Mladší dívky ve své kategorii suverénně zvítězily, když ve středu 23.11.2016 po pěkných 

výkonech a celkovém skóre 30:3 vybojovaly postup do krajského kola. Ve středu 30.listopadu 

svůj turnaj za pořadatelství naší školy ve sportovní hale Týn nad Vltavou, absolvovaly také starší 

dívky a i ty dokázaly zvítězit a zajistit si tak postup na krajské kolo. Děvčata z Malé Strany 

nedostaly žádnou branku a po vítězstvích 5:0, 6:0 a 2:0 vyhrály pohár pro vítěze 

českobudějovického okresu. 

Všem žákům k jejich úspěchu gratulujeme a dívkám přejeme mnoho štěstí v krajském 

kole. Na úspěšné reprezentaci naší školy se podíleli tito žáci a žákyně: Tomáš Bezpalec, Kryštof 

Kanda, Prokop Hruška, Jan Čecháček, Marek Kolouch, Jakub Halouzka, Ondřej Bouška, Tomáš 

Boháč, Jakub Hvozdovský, Michal Paluzga, Vojtěch Boček, Lubomír Marek, Beata Hromadová, 

Aneta Burianová, Adéla Vrbková, Bára Procházková, Anna Frolová, Zuzana Novotná, Kateřina 

Štruncová, Marcela Volková, Klára Hovorková, Michaela Šímová, Helena Wagnerová, Tereza 

Kubíčková, Jana Nováková, Klára Mojžíšková, Klára Anděrová, Naďa Peterková a Linda 

Procházková. Touto cestou bychom rádi poděkovali firmám RICHMONT-CZ a.s. a  

TÜNKERS-CZECH s.r.o. za podporu florbalu v Týně nad Vltavou. 
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Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

           Dne 14. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již pojedenácté 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 pět družstev, byly na 

soutěžení pozvány také další školy vltavotýnského regionu a zúčastnily se ZŠ a MŠ Chrášťany a 

ZŠ a MŠ Neznašov. 

           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, hod na koš a střelba na florbalovou branku. A ve druhé části se 

jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené.  

Sladkými cenami pak byli odměněni nejlepší sportovci v jednotlivých disciplínách i 

celkově a v turnaji ve vybíjené vyhrály dort všechny družstva. Mezi chlapci nejlepších výsledků 

dosáhli Miroslav Novák, Tomáš Peterka, Martin Nováček a Marek Pešta, mezi dívkami byly 

nejlepší Adéla Kalinová, Eliška Nováková a Barbora Smolová. Ve vybíjené v kategorii čtvrtých 

tříd zvítězil výběr ze 4.B ze ZŠ Malá Strana, mezi páťáky vyhráli žáci a žákyně z 5.A. Pořadatelé 

by rádi poděkovali všem školám a dětem za účast a předvedené výkony a dále také firmám 

RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za podporu sportu v Týně nad Vltavou. 
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Bruslení v Soběslavi 
  

V pátek 16. prosince 2016 se konalo slavnostní ukončení našeho bruslení na zimním 

stadionu v Soběslavi. Do kurzu „Děti do bruslí“ se zapojilo 24 našich druháčků. Během pěti 

lekcí se naučili základy bruslení a každou lekci si náramně užili. Velký dík patří panu Zdeňku 

Ondřejovi, bývalému extraligovému hokejistovi HC Motor České Budějovice, a jeho kolegům za 

vedení celého kurzu a vlídný přístup k dětem. 

Slavnostního ukončení se zúčastnili pan ředitel ZŠ Malá Strana Mgr. Miroslav Vašica, 

paní Ing. Pavla Fraňková, místostarostka a zastupitelka města Týn nad Vltavou a ředitelka ZŠ 

Hlinecká paní Mgr. Zdeňka Hájková. Všichni bruslaři dostali diplom, velký knoflík s logem 

DDB – „Děti do bruslí“ a sladkou odměnu za jejich výkony. 

 

 
 

 

Krajská kola ve florbalu 

 
 V prvé polovině ledna 2017 proběhla krajská finále ve florbalu starších a mladších žákyň, 

kam se naše dívčí družstva probojovala po vítězstvích v okresních kolech. Starší dívky 

v Jindřichově Hradci obsadily 2. místo. Družstvo mladších žákyň dosáhlo na krajský titul a 

postup do republikové kvalifikace, která se koná v Plzni 26.ledna. 

Na vzorné reprezentaci naší školy se podílely tyto žákyně: Beata Hromadová, Aneta 

Burianová, Adéla Vrbková, Bára Procházková, Anna Frolová, Zuzana Novotná, Kateřina 

Štruncová, Marcela Volková, Veronika Pavlovcová, Michaela Šímová, Helena Wagnerová, 

Tereza Kubíčková, Klára Mojžíšková, Hanka Houzarová, Klára Anděrová, Naďa Peterková a 

Linda Procházková. 
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Florbalistky ze ZŠ Malá Strana na republikové kvalifikaci ve florbale 
 

 Dne 26.ledna se v Plzni uskutečnila republiková kvalifikace ve florbalu základních škol 

v kategorii mladších dívek. O postup do republikového finále pro školní rok 2016/17 se utkalo 

naše družstvo s vítězkami Plzeňského a Středočeského kraje. 

 Naše děvčata zvítězila 3:2 proti hráčkám z Bezdružic v Plzeňském kraji, ale prohrála 6:3 

s dívkami z Benešova, čímž obsadily druhé místo v této kvalifikační skupině. K postupu do 

republikového finále, které se bude konat v Praze to nakonec nestačilo, protože v tomto systému 

turnajů postupuje vždy pouze vítěz, ale i tak se naše hráčky neztratily a umístily se tak na 

celkovém 7.-11. děleném místě v celé ČR. Na vzorné reprezentaci naší školy se podílely tyto 

žákyně: Beata Hromadová, Aneta Burianová, Adéla Vrbková, Bára Procházková, Anna Frolová, 

Zuzana Novotná, Kateřina Štruncová, Marcela Volková, Veronika Pavlovcová. Jmenovaným 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Lyžařský výcvik na ZŠ Malá Strana 
 

Jako každoročně se i letos konal lyžařský výcvik žáků 7. tříd a zimní soustředění žáků 

sportovních tříd, především ze šestého ročníku, a to v termínu od 5. do 12. února. 
V neděli jsme se v poledne všichni sešli, naložily se lyže, zavazadla a mohlo se nastupovat. 

Cílem byl penzion Pod Pralesem v Zátoni, kde jsme se ubytovali v pokojích po třech, čtyřech i 

více a jeden pokoj měl dokonce i dvě patra. 
Budíček ráno obstarávala služba, následovala snídaně, kterou jsme si mohli udělat dle 

vlastní chuti a pak už odjezd buď na sjezdovky v Mitterdorfu, nebo na túru na běžkách. 
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Mitterdorf nabízel krásné sjezdovky a po několika dnech ti nejlepší vyzkoušeli i tu nejtěžší. 

Běžkaři  ujeli často i přes 20 km a projeli místa jako Knížecí Pláně, Bučinu, Borovou Lada či 

Kvildu. Večery pak patřily přednáškám a hlavně zábavě – bingo, pantomima, tichá pošta, 

městečko Palermo a jiné společenské hry. 
Uteklo to jako voda a my jsme po týdnu zase balili a jeli domů. To nejhorší – hned druhý 

den škola! 

 

 
 

Bruslařský kurz v Soběslavi 
 

 V sobotu 4. března, pořádala pro své žáky ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana kurz 

bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Tohoto celodenního soustředění se mohli zúčastnit 

všechny děti druhého stupně, které rády sportují a chtějí se přiučit novým sportovním 

dovednostem. Bruslaři z Malé Strany strávili na ledové ploše téměř šest hodin. Kromě nácviku 

bruslení (přešlapování, brždění, jízda na jedné brusli, jízda pozadu a další dovednosti) hráli naši 

žáci také lední hokej. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-kraj) 
 

Ve čtvrtek 20. dubna se v Temelíně odehrálo druhé kolo školského fotbalového poháru – 

Coca Cola Cup v kopané dívek. Naše dívky po vítězstvích 2:1 nad ZŠ Pohůrecká, 1:0 nad ZŠ 

Dukelská z Českých Budějovic a kontumačním vítězství 3:0 nad ZŠ Třeboň postupují do kola 

třetího, které se bude konat v Jihlavě. V této fázi soutěže jsou naše dívky mezi 16 nejlepšími 

družstvy v ČR. Všem hráčkám přejeme hodně úspěchů v dalším kole. 

 

 
 

Minikopaná (dívky-kraj) 
 

Ve středu 26. dubna odehrály dívky z Malé Strany zápas v minikopané na hřišti soupeře ze 

Strakonic. Vítězstvím 3:2 si vybojovaly postup na republikovou kvalifikaci do Příbrami, kde se 

utkají vítězná družstva tří krajů a vítěz následně postoupí do republikového finále v minikopané 

dívek. Všem hráčkám přejeme v Příbrami hodně štěstí a přesnou mušku. 

 

ZŠ Malá Strana postoupila do krajského kola v atletických závodech 
 

 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 ve středu 10.5 soutěžili proti 

dalším přihlášeným školám z celého okresu mladší žáci, tedy chlapci a dívky ze šestých a 

sedmých ročníků. Chlapci obsadili 9. místo. Dívky ve složení: Hromadová Beáta, Novotná 

Zuzana, Volková Marcela, Procházková Bára, Pavlovcová Veronika, Vrbková Adéla, 

Burianová Aneta, Ritterová Lucie a Machová Tereza obsadily v konkurenci šestnácti škol první 

místo a s náskokem téměř 300 bodů na druhou školu v pořadí vybojovaly postup do krajského 

finále. 

 Ve čtvrtek následovala soutěž starších žáků, tedy kluků a holek z osmých a devátých tříd. 

Zde naši chlapci obsadili 7. místo a dívky ve složení: Nováková Jana, Šímová Michaela, 

Houzarová Hana, Kubíčková Tereza, Benešová Veronika, Štruncová Kateřina, Špániková 
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Irena, Hovorková Klára, Černá Kristýna, Kuntová Denisa, Hanáková Adéla a Drozdová 

Natálie vybojovaly stejně jako mladší žákyně první místo a taktéž postupují do krajského kola v 

Táboře. Starší dívky zvítězily s náskokem 460 bodů. 

Ačkoliv je Pohár Rozhlasu soutěží družstev, tak mnoho našich žáků vybojovalo v okrese 

prvenství i ve svých disciplínách. Kateřina Štruncová ve skoku dalekém s výkonem 463 cm, Jana 

Nováková ve vrhu koulí s výkonem 9,62 m, dívčí štafeta na 4x60 m s časem 32,99 s, zvítězila 

také štafeta mladších dívek s časem 34,10 s, Bára Procházková vyhrála v běhu na 600 m s časem 

2,00,90 m, Beata Hromadová byla nejrychlejší sprinterkou s časem 8,27 s v běhu na 60 m a 

excelovala také ve skoku dalekém. V mladší kategorii s výsledkem 513 cm disciplínu vyhrála 

s náskokem 91 cm a zařadila se tímto výkonem na přední příčky v republice. 

 

  
 

Minikopaná (dívky-republiková kvalifikace) 
 

 V pondělí 15. května odehrály dívky z Malé Strany v Příbrami kvalifikační zápas na 

republikové finále v minikopané. Po loňském úspěšném tažení, kdy naše děvčata republiku 

vyhrála, se letos tento výsledek zopakovat nepodařilo a po prohře s dívkami s Příbrami se 

republikového finále nezúčastní. Přesto našim hráčkám děkujeme za dobrou reprezentaci naší 

školy, dělené 7. - 12. místo v ČR je také úspěchem. 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-3.kolo) 
 

V pátek 19. května se v Jihlavě odehrálo další kolo školského fotbalového poháru – Coca 

Cola Cup v kopané dívek. Naše dívky po vítězství 1:0 nad Čáslaví, remíze 0:0 s Hustopečí a 

prohře 2:1 s domácí Jihlavou, nad kterou ještě 10 minut před koncem vedly 1:0, obsadily druhé 

místo ve skupině a do dalšího kola tak již nepostoupily. Děkujeme dívkám za vzornou 

reprezentaci školy a gratulujeme k umístění na 5. - 8. místě v republice. 

 

Krajské kolo v atletických závodech Pohár Rozhlasu 
 

V pátek 26.května se uskutečnilo v Táboře krajské kolo v atletických závodech Pohár 

Rozhlasu základních škol a víceletých gymnázií. Poté co ZŠ Malá Strana v okresním kole 

v Českých Budějovicích zvítězila v kategorii mladších i starších dívek, reprezentovala 

budějovický okres hned dvě družstva z Malé Strany.  

Mladší žákyně, které byly oproti okresnímu kolu výrazně oslabené o několik důležitých 

závodnic včetně Beaty Hromadové, která na okresním kole s téměř metrovým náskokem 

zvítězila ve skoku dalekém a také ve sprintu na 60 m, obsadily osmé místo. Starší žákyně byly na 
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kraji také částečně oslabené, přesto nasbíraly více bodů než v okresním kole. Výkony družstev 

zde byly velmi vyrovnané a naše děvčata obsadila páté místo, i když do medaile jim chybělo jen 

velmi málo bodů. Přesto gratulujeme k pěknému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 

 

 
 

14. ročník bajdarek 
 

První červnový den ožila tradičně Vltava mezi oběma týnskými mosty dětmi na 

lodičkách. Pro žáky týnských škol připravil k Mezinárodnímu dni dětí Kanoistický klub Jiskra 

Týn nad Vltavou již 14. ročník Vltavotýnské míle. Na vodě tak změřili síly žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ 

Malá Strana a ZŠ Hlinecká a primy týnského gymnázia. Děti měly možnost trénovat v průběhu 

května každou středu.  Účast na závodech braly děti vážně, což dosvědčovala vysoká 

návštěvnost tréninků, která se pohybovala kolem šedesáti dětí. 

1. června ožil kanoistický stadion Valcha žáky týnských škol, kteří přišli povzbudit 

odvážné kamarády, vybaveni množstvím transparentů. Pozadu nezůstali ani rodiče. Na 

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

dramatické souboje loď na loď, pádlo na pádlo. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 

posádek.   

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

ročníku postupovaly do hlavního závodu o krásný putovní pohár a na finálovou sedmičku 

doplnila startovní pole posádka z třetího místa s nejrychlejším časem. V minulých letech putovní 

pohár získali desetkrát žáci ZŠ Malá Strana, jednou byli úspěšní žáci gymnázia a v loňském roce 

získali poprvé žáci hlinecké školy. V roce 2013 se závod pro velkou vodu nejel. Všichni 

netrpělivě čekali, jak dopadne letošní měření sil a jestli se žákům hlinecké školy podaří pohár 

obhájit. 

Jako první vyrazily na trať 4 posádky ze 4. tříd. Dobrým rozvržením sil si pro vítězství 

dojela posádka 4. A z Malé Strany před 4. A a 4. B z Hlinek. V druhém závodě změřili síly žáci 

5. tříd. V tomto závodě zvítězila s přehledem způsobem start-cíl posádka 5. B z Hlinek před 

svými spolužáky z  5. A a před 5. A z Malé Strany. Největší favorité pro boj o putovní pohár se 

hledají vždy v závodě šestých tříd. V předchozích ročnících pouze dvakrát získali pohár žáci 5. 

třídy. Na trať vyrazilo 6 posádek. Ihned po startu se ujala vedení 1. posádka primy z týnského 
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gymnázia a dojela si tak pro vítězství před 6. A z Hlinek a 6. B z Malé Strany, která postoupila 

do finále časem. 

Krásným vyvrcholením vodáckých závodů bylo finále o putovní pohár.  Předcházející 

závody ukázaly, že finálový závod může přinést dramatické okamžiky a že nic není předem 

rozhodnuto. Za mohutného povzbuzování spolužáků vyrazilo na trať 7 posádek. Ihned po startu 

šla do vedení posádka 6. A z Hlinek. O další místa sváděli boj posádky 6. B z Malé Strany a 5. B 

z Hlinek. Ostatní posádky hned v úvodu závodu řešily vzájemnou kolizi, která je stála cenné 

metry. Z obrátky pod Starým mostem vyjížděla na prvním místě s výrazným náskokem posádka 

6. A hlinecké školy. Pěkný souboj o druhé místo mezi sebou svedly posádky 5. B z Hlinek a 6. B 

z Malé Strany. Napínavý souboj pro sebe rozhodla děvčata 6. B z Malé Strany. Pohár pro 

hlineckou školu obhájila posádka 6. A. 

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

posádky týnských učitelů. Stejně tomu bylo i letos. Proti 6. A nastoupily tři posádky, které 

tvořily posádky pedagogů ZŠ Malá Strana, ZŠ Hlinecká a týnského gymnázia. Vítězství v tomto 

závodě získala posádka gymnázia. Při slavnostních fanfárách byly vyhlášeny vždy tři nejlepší 

posádky z každé kategorie. Vítězné posádky si odnesly sladkou odměnu a řadu pěkných cen. 

Závody proběhly díky podpoře Města Týn nad Vltavou, Hračkářství Renaty Trnkové, Atelieru 

Kobera,s.r.o.,  společnostem ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín ELBH, s.r.o., , Rumpold T, 

s.r.o., Fill interier s.r.o., ZON spol. s r. o. Poděkování patří i oddílu Brontů a místnímu 

Raftklubu, kteří pomohly s materiálním zabezpečením závodů. 

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. 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. A Malá Strana – A. Černá, Z. Jílková, V. Jílková, M. Hruška                                

2. místo: 4. A Hlinecká – Z.  Hrubá, S. Andělová, M. Jindřichová, N. Holíková 

3. místo: 4.B Hlinecká – K. Caltová, P. Porodová, M. Ryska, K. Zedníková 

 

5. třídy: 

1. místo: 5. B Hlinecká – D. Pastorová, D. Procházka, N. Babková, R. Pilcová, A. Janatová 

2. místo: 5. A Hlinecká – M. Kubík, J. Boček, K. Hodinka, T. Buzková 

3. místo: 5. A Malá Strana – K. Dalerová, M. Hrabčáková, O. Krůček, D. Klečka 

 

6. třídy : 

1. místo: Prima Gymnázium I – K. Blechová, T. Letková, K. Porodová, B. Malý 

2. místo: 6. A Hlinecká – V. Vítková, Z. Čechová, J. Novák, K. Bilahorka 

3. místo: 6. B Malá Strana – A. Ritterová, L. Ritterová, N. Kočerová, T. Machová 

 

Finálový závod o putovní pohár: 

1. místo:  6. A Hlinecká – V. Vítková, Z. Čechová, J. Novák, K. Bilahorka 

2. místo: 6. B Malá Strana – A. Ritterová, L. Ritterová, N. Kočerová, T. Machová 

3. místo:  5. B Hlinecká – D. Pastorová, D. Procházka, N. Babková, R. Pilcová, A. Janatová 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 21.června 2017 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou před blížícím se 

závěrem školního roku konal již tradičně turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn nad 

Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na Malé Straně spolu se sportovním klubem SK 

Mladých Nadějí připravili tento turnaj již po desáté a tentokrát se jej zúčastnilo celkem jedenáct 

týmů ve dvou kategoriích, včetně tří dívčích družstev. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ a MŠ Ševětín, před chlapci ze 

ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká a obhájil tak vítězství z podzimu. V kategorii starších žáků (8.-9. 

ročník) si došlo pro prvenství a putovní pohár také družstvo ze ZŠ a MŠ Ševětín. Druhé místo 

obsadila Malá Strana a na bronzové příčce se umístila ZŠ Hlinecká. V kategorii dívek byly na 

prvních dvou místech děvčata z Malé Strany před výběrem ze ZŠ Hlinecká. 

Předávání putovních pohárů si nenechali ujít pan starosta Mgr. Milan Šnorek a ředitel 

pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným 

za pěkné sportovní výkony a také Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za 

finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 

 

 
 

Vysokohorská turistika - Krkonoše 

 

            Od čtvrtka 22. června do neděle 25. června bylo cca 30 žáků naší školy na letním 

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

v Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou. První den po příjezdu je čekal pouze výstup na Černou 

horu a následně přes Zrcadlovky zpět, protože se po příjezdu z Týna vycházelo až v odpoledních 

hodinách. První trasa měla 13 km. Ale hned v sobotu je čekala nejvyšší hora ČR – Sněžka. Po 

trase: Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Sněžka, Luční Bouda, Výrovka, Liščí hora, 

Lyžařská bouda, Žižkova bouda ušli 25 km s převýšením 800 m. Dopoledne sice bylo zataženo a 

na vrcholu velmi silný vítr, ale během dne se počasí stále vylepšovalo. 

V sobotu už některé „účastníky zájezdu“ boleli nohy, ale přesto se vydali na nejdelší túru. 

Přes Liščí horu a Výrovku došli do Špindlerova Mlýna, kde ještě pokračovali Labským dolem 

směrem k Labské boudě. Až k té sice kvůli nedostatku času nedošli a vrátili se zpět do 

Špindlerova Mlýna, kde už čekal odvoz zpět do Pece pod Sněžkou. Ale přesto ve slunečném 

počasí zdolali zhruba 29 km.  
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V neděli už byla horská turistika zakončena návštěvou Prachovských skal, kde výletníci 

strávili prohlídkou pískovcových skalních měst tři hodiny na sedmi kilometrové trase a 

vychutnali si tak krásy této přírodní rezervace v Českém ráji. Celkově se soustředění vydařilo a 

jeho účastníci ušli asi 74 km a viděli několik krás nejstaršího českého Národního parku. 

 

 
 

13.ročník Memoriálu Václava Poroda 
 

V závěru školního roku již tradičně žáci druhého stupně ZŠ Malá Strana mezi sebou 

soupeří v softbalovém turnaji, jako připomenutí na pana učitele Václava Poroda, který tento 

krásný sport v Týně nad Vltavou zakládal. Turnaj je vždy rozdělen do dvou dnů. V úterý 27.6 se 

mezi sebou utkaly výběry šestých a sedmých ročníků, ve středu pak osmáci a deváťáci.  

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

navždy přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil v softbale výběr 7.B, 

ve složení: Pavel Franček, Beáta Hromadová, Marek Kojan, Kryštof Kanda, Marcela Volková, 

Vojtěch Boček, Kryštof Hruška, Vojtěch Střeleček, Adéla Vrbková, Daniel Machula, Aneta 

Burianová, Jakub Halouzka a jejich jména tak přibydou na podstavec poháru. Na druhém místě 

skončila 6.B a bronzovou příčku obsadila 7.A. 

Ve středu v turnaji osmých a devátých tříd zvítězili kluci a holky z 9.B a také se mohou 

těšit z toho, že jejich jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná sestava hrála ve složení: 

Jana Nováková, Jakub Janál, Jakub Jiráček, Standa Procházka, Dominik Kočer, Klára 

Anděrová, Katka Pejznochová, Martin Kolář, Klára Mojžíšková, Filip Bílek, Lukáš Rataj a 

Filip Landa. Druhé místo obsadila 8.C a třetí byli kluci a holky z 9.A. V doprovodných 

soutěžích zvítězila v přehazované 7.B a ve volejbale 9.A. Gratulujeme. 
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 Tento turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový rok. Pořadatelé si proto 

dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín a městu Týn nad Vltavou za finanční zajištění 

celé akce. Dále také firmám RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za finanční 

podporu a všem zúčastněným žákům za pěkné sportovní výkony. 

 

 

 


