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

 Dne 30. září 2014 se uskutečnilo v pěkném prostředí Stromovky v Českých Budějovicích 

okresní kolo v přespolním běhu základních škol a ZŠ Malá Strana může být na své reprezentanty 

opravdu pyšná.  

 Chlapci doběhli v soutěži družstev na 3.místě a v jednotlivcích vyhrál Jakub Dlouhý. 

Dívky svojí kategorii zcela ovládly, když v soutěži družstev zvítězily. V jednotlivcích vyhrála 

Tereza Bočková, na druhém místě skončila Šárka Houzarová, na 4.místě Markéta Šímová a na 

5.místě ze všech běžkyň doběhla Markéta Pavlovcová. 

 Na úspěchu a vzorné reprezentaci školy se dále podíleli tito žáci: Ondřej Lukášek, Ondřej 

Nečas, Jan Panoch, Martin Kolář, Marek Hanz, Aneta Paďourková a Petra Slepičková. 

Gratulujeme.  

 

 
 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

V pátek 3.října se žáci naší školy zúčastnili 1.kola školského fotbalového poháru – Coca 

Cola Cup v kopané. Po remíze s družstvem Dřítně a prohře s týmem z Protivína, se kterým 

v poločase vedli, nakonec nepostoupili do dalšího kola. 

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

proti týmu Protivína, ve kterém nastoupili i hráči z 1.ligy z družstev Příbrami a Písku. Pochvalu 

za reprezentaci školy zaslouží tito žáci: Filip Miřátský, Jan Marcin, Adam Říha, Jakub Dlouhý, 

Filip Tomka, Lukáš Jílek, Honza Brůžek, Patrik Šimánek, Stanislav Procházka, Jakub Janál, 

Marek Jansa, Ondřej Lukášek, Matyáš Hruška, Martin Procházka a Martin Černý. 
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Krajské kolo v přespolním běhu 
 

 Ve úterý 14.října 2014 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo krajského finále v přespolním 

běhu základních škol. Dívky ze ZŠ Malá Strana po vítězství v okresním kole v konkurenci 

nejlepších atletek kraje neztratily a vybojovaly krásné 3. místo. 

 Naši školu reprezentovaly: Houzarová Šárka,  Bočková Tereza, Nováková Jana, 

Pavlovcová Markéta, Šímová Markéta, Paďourková Aneta, Slepičková Petra a Dokulilová 

Klára. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

 
 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky) 
 

V pátek 31.října se na fotbalovém stadionu v Temelíně odehrál zápas 1.kola  

školského fotbalového poháru – Coca Cola Cup v kopané dívek. Naše družstvo změřilo své síly 

s týmem Bechyně a po výhře 9:0 postoupilo do jarní části soutěže. Na výsledku se podílely tyto 

žákyně: Šárka Houzarová, Zuzana Fialová, Monika Novotná, Petra Slepičková, Jana Nováková, 

Tereza Bočková, Markéta Halouzková, Anna Zeidlová, Markéta Šímová, Aneta Paďourková, 

Markéta Pavlovcová, Klára Dokulilová, Tereza Kostohryzová, Klára Mojžíšková, Tereza 

Kubíčková a Viola Svobodová. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 12.listopadu 2014 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již šestý 

turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn nad Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na 

Malé Straně spolu se sportovním klubem SK Mladých Nadějí oslovili školy z širokého okolí a 

výsledkem byla účast celkem deseti týmů ve dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) po třech výhrách a jedné remíze zvítězil tým 

vltavotýnského gymnázia. Na druhém místě skončil dívčí výběr z Malé Strany a třetí místo 

patřilo ZŠ a MŠ Ševětín. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si po odmlce z posledních dvou 

ročníků došlo pro prvenství a putovní pohár se třemi výhrami a jednou remízou družstvo ze 

Ševětína. Druhá se umístila Základní škola Hlinecká a třetí místo obsadilo gymnázium. 

 Příjemnou tečkou pro všechny zúčastněné bylo na závěr turnaje předávání putovních 

pohárů a sladkých cen z rukou starosty Týna nad Vltavou pana Mgr. Milana Šnorka a ředitele ZŠ 

Týn, Malá Strana Mgr. Miroslava Vašici. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným za 

pěkné sportovní výkony, dále Jaderné elektrárně Temelín za finanční zajištění celé akce v rámci 

Oranžového roku a také firmám RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za finanční 

podporu sportovnímu klubu Mladých nadějí. 
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Florbalisté ze ZŠ Malá Strana sbírali medaile v okresním finále 
 

 Ve dnech 25-28.11.2014 proběhla v Českých Budějovicích okresní kola ve florbalu 

starších chlapců a dívek základních škol. Naši chlapci po dvou vítězstvích a jedné remíze ve 

skupině postoupily do finálové části, kde nestačili pouze na ZŠ Grünwaldova – sportovní 

hokejová škola a obsadili krásné 2. místo. 

 Dívky ve skupině i ve finálové části nenašly vážnější soupeřky a po pěkné hře 

s celkovým skóre 29:0 okresní kolo vyhrály a postoupily do lednového krajského finále. 

 Touto cestou bychom rádi poděkovali hráčkám a hráčům úspěšných týmů za vzornou 

reprezentaci školy a města Týna nad Vltavou: Janě Novákové, Tereze Bočkové, Šárce 

Houzarové, Anetě Paďourkové, Markétě Šímové, Markétě Pavlovcové, Kláře Dokulilové, Tereze 

Kostohryzové, Adamovi Říhovi, Filipu Miřátskému, Honzovi Marcinovi, Matyáši Hruškovi, 

Standovi Procházkovi, Zdeňkovi Lhotákovi, Lukáši Jílkovi, Honzovi Brůžkovi a Jakubovi 

Janálovi. Všem reprezentantům přejeme mnoho sportovních a studijních výsledků. 

 

  
 

 

Také mladší florbalisté ze ZŠ Týn, Malá Strana byli úspěšní 
 

 Ve dnech 1.-4.12.2014  proběhla v Českých Budějovicích také okresní kola ve florbalu 

mladších chlapců a dívek. Naši žáci se po úspěších ve starší kategorii opět prosadili. Chlapci 

postoupili do finálové skupiny, kde obsadili pěkné 4. místo. Děvčata prohrála až ve finále 0:1 a 

obsadila 2. místo.  



6 

 

Na tomto krásném výsledku se podíleli tito žáci: Filip Bílek, Zdeněk Lhoták, Lukáš Jílek, Martin 

Prokeš, Filip Landa, Jakub Jiráček, Stanislav Procházka, Lukáš Rataj, Tomáš Král, Martin 

Procházka, Martin Kolář, Filip Tomka a Matyáš Hruška z chlapců, dívky reprezentovaly: Jana 

Nováková, Tereza Kostohryzová, Naďa Peterková, Linda Procházková, Sára Rybová, Klára 

anděrová, Bára Procházková, Klára Mojžíšková, Tereza Kubíčková, Markéta Halouzková a 

Míša Šímová. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho 

dalších sportovních úspěchů. 

 

  
 

 

Okresní kolo ve volejbale dívek 
 

 Ve středu 3.prosince se naše žákyně poprvé zúčastnily také volejbalového turnaje žáků 

základních škol. Okresního kola v Českých Budějovicích se zúčastnilo celkem 11 družstev a 

ačkoliv naše dívky nepostoupily ze skupiny do bojů o medaile, získaly nové zkušenosti a svou 

účastí na okresním kole pro školu navíc získaly tři volejbalové míče. Školu reprezentovaly: 

Markéta Šímová, Šárka Houzarová, Zuzana Fialová, Eliška Herzová, Klára Dokulilová a 

Markéta Halouzková. 

 

  
 

 

Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

           Dne 17. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již podeváté setkali žáci 

z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli od školy a zasportovali si.  
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Při pořádání ZŠ Malá Strana – SK Mladých nadějí, která postavila čtyři družstva, byly na 

soutěžení pozvány všechny školy vltavotýnského regionu. Pozvání přijala ZŠ Hlinecká, ZŠ a MŠ 

Chrášťany a ZŠ Františka Křižíka, Bechyně. 

           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. Na základě dosažených 

výsledků pak byli odměněni nejvšestrannější kluci a holky. Mezi chlapci nejlepších výsledků 

dosáhl Petr Plaňanský ze 4.B a mezi dívkami byla nejlepší Beáta Hromadová z 5.A oba ze 

Základní školy na Malé Straně. 

V druhé části se jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené, který dětem zároveň 

posloužil jako příprava na okresní kolo. Ve vybíjené vyhráli mezi čtvrťáky kluci a holky ze 4.A, 

druhé místo obsadila ZŠ a MŠ Chrášťany a na třetím místě byli děti ze 4.B. Mezi páťáky bylo 

nejlepší družstvo z 5.B, před výběrem 5.A a družstvem ze ZŠ Hlinecká. Pořadatelé si dovolují 

poděkovat všem zúčastněným za pěkné sportovní výkony a firmám RICHMONT-CZ a 

TÜNKERS CZECH s.r.o. za sladká ocenění. 

 

  

   
 

 

Florbalisté ze ZŠ Malá Strana úspěšní i v krajském finále 
 

 Na začátku měsíce ledna proběhla krajská kola školních soutěží ve florbalu. Ve středu 

14.ledna dívky z Malé Strany v Písku zvítězily a postoupily tak již potřetí do republikové 
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kvalifikace, která se bude konat 29.ledna v Plzni. V této fázi soutěže jsou naše dívky již mezi 

nejlepšími 15 školami v republice. 15. ledna se v krajském kole představili také chlapci, když se 

probojovali do této fáze soutěže poprvé. Po výsledcích, které byly vyrovnané, obsadili sedmé 

místo. 

 Touto cestou bychom rádi poděkovali hráčkám a hráčům úspěšných týmů za vzornou 

reprezentaci školy a města Týna nad Vltavou: Tereze Bočkové, Šárce Houzarové, Anetě 

Paďourkové, Markétě Šímové, Markétě Pavlovcové, Kláře Dokulilové, Tereze Kostohryzové, 

Markétě Halouzkové, Monice Novotné, Adamovi Říhovi, Filipovi Miřátskému, Honzovi 

Marcinovi, Matyáši Hruškovi, Honzovi Brůžkovi, Zdeňkovi Lhotákovi, Stanislavu Procházkovi, 

Janu Černému a Filipovi Tomkovi. Všem reprezentantům přejeme mnoho sportovních výsledků. 

 

 
 

 

Florbalistky ze ZŠ Malá Strana se probojovali do republikového finále 
 

 Dne 29.ledna se v Plzni uskutečnila republiková kvalifikace ve florbalu základních škol 

v kategorii starších dívek. O postup do republikového finále pro školní rok 2014/15 se utkalo 

naše družstvo s vítězkami Plzeňského a Středočeského kraje. 

 Naše děvčata po vítězstvích 4:3 a 4:2 celou kvalifikaci vyhrála a dosáhla tak na historický 

úspěch v rámci celého Vltavotýnska. Na tomto mimořádném výsledku se podílely tyto dívky: 

Tereza Bočková, Šárka Houzarová, Aneta Paďourková, Markéta Šímová, Klára Dokulilová, 

Tereza Kostohryzová, Markéta Halouzková, Monika Novotná a Jana Nováková. 

 Jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí 

v republikovém finále 26.-27.března v Kopřivnici. 
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Zimní soustředění a lyžařský výcvik na ZŠ Malá Strana 
 

Po loňských dobrých zkušenostech se naše škola rozhodla i v letošním roce uskutečnit 

zimní soustředění žáků sportovní skupiny 6. třídy a lyžařského výcviku žáků 7. tříd v Zátoni na 

Šumavě.   

Dostatek sněhu, pěkné zimní počasí, ideální běžecké trasy v oblasti Borové Lady, Kvildy 

a sjezdové lyžování v německém Mitteldorfu dalo dobrý základ pro pěkný týden na horách.V 

současné době je důležité zabezpečit lyžařský výcvik po finanční stránce. Naší škole se daří 

zabezpečit tuto akci v částce 4600 Kč na žáka ( ubytování, strava, doprava, skipas a pojištění v 

zahraničí).  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat i rodičům a žákům naší školy, že se daří 

obsazovat lyžařský výcvik žáky ze 7. tříd a nemusíme doplňovat žáky starších ročníků. Letos se 

zimního soustředění  a lyž. výcviku zúčastnilo 40 dětí.   

 

 



10 

 

4.místo v okresním kole basketbalu chlapců 
 

 24.února se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo v basketbalu základních škol 

v kategorii chlapců. Ačkoliv naše škola nemá žádné hráče a pouze jeden z žáků chodí na 

basketbalový kroužek BK Týn, je basketbal pro žáky osmého a devátého ročníku v tělesné 

výchově oblíbeným sportem, a proto jsme se rozhodli po několika letech naše chlapce do soutěže 

přihlásit. 

 Turnaje se účastnilo celkem šest družstev a naši chlapci se neztratili. Po zápasech 

v základní skupině postoupili naši chlapci hrající pouze v sedmi hráčích do boje o bronzové 

medaile. Se soupeřem ze ZŠ Matice Školské hráli vyrovnané utkání a až v závěru se projevila 

únava a vyfaulování dvou našich hráčů. Zápas nakonec skončil pouze rozdílem jediného koše 

pro soupeře, který měl ve svém kádru několik hráčů trénujících v českobudějovických 

basketbalových oddílech a tak naši chlapci obsadili celkové čtvrté místo. Za reprezentaci ZŠ 

Malá Strana a nasazení děkuji těmto žákům: Hrnčiarik Michal, Brůžek Jan, Marcin Jan, Šimek 

Martin, Miřátský Filip, Říha Adam a Lukášek Ondřej. 

 

 
 

 

3.místo z Mistrovství ČR ve florbalu pro dívky z Malé Strany 
 

 Ve dnech 26.-27.března se v Kopřivnici na severu Moravy v rámci projektu „Sportovní 

liga ZŠ o Pohár ministra školství“ uskutečnilo Mistrovství České republiky základních škol ve 

florbalu a dívky ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana v něm dosáhly historického úspěchu.  

Kolotoč turnajů započal již na podzim okresním kolem, ve kterém naše dívky 

dominovaly. Poté zvítězily v kole krajském a na konci ledna dokázaly zvítězit i v republikové 
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kvalifikaci v Plzni. Probojovaly se tak mezi šest nejlepších škol v celé republice. Nakonec se 

naše dívky neztratily ani v Kopřivnici a po výhře 6:3 nad Libercem v zápase o třetí místo získaly 

bronzové medaile, což je z celkového počtu 1142 škol a více jak 22000 žáků, kteří se „Poháru 

ministra školství“ účastnili, ohromný úspěch. 

 Tereza Bočková pak byla vyhlášena v All-Star týmu jako nejlepší pravé křídlo turnaje a 

v hráčských statistikách obsadila první místo jak v kanadském bodování, tak v množství 

nastřílených branek. Úspěch je však výsledkem celého týmu. Velké uznání za reprezentaci školy 

zaslouží tyto žákyně: brankařka Tereza Kostohryzová, Aneta Paďourková, Monika Novotná, 

Markéta Šímová, Jana Nováková, Markéta Halouzková, Šárka Houzarová, Markéta Pavlovcová, 

Klára Dokulilová a kapitánka týmu Tereza Bočková. Ještě jednou děkujeme za vynikající 

reprezentaci školy a města Týn nad Vltavou a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

 

 
 

 

Třetí ve vybíjené 
 

Dne 31. března 2015 se žáci  4. a 5. tříd zúčastnili okresního finále ve vybíjené v Českých 

Budějovicích. Z celkového počtu 7 škol naše dívky obsadily  třetí místo. Chlapci vybojovali také 

 třetí místo, ale z celkového počtu 13 škol. Radost byla veliká, a tak ani nějaká ta modřina 

statečným bojovníkům nevadila.  

Dívky bojovaly v tomto složení: Marcela Volková, Markéta Roznerová, Bára 

Procházková, Vendula Vyhnalová, Adéla Vrbková, Beata Hromadová, Natálie Grospietschová, 

Natálie Landová, Kateřina Vandová, Klára Tomanová, Eliška Žemličková a Catherine Zdichová. 

Chlapci hráli v tomto složení: Vojtěch Střeleček, Petr Suchan, Petr Rohlena, Marek Kojan, 

Jakub Falada, Daniel Daler, Jakub Halouzka, Marek Kolouch, Daniel Machula, Vojtěch Boček, 

Tomáš Bezpalec a Bronislav Malý. Všem děkujeme za krásné umístění a za vzornou reprezentaci 

naší školy. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-kraj) 
 

Ve čtvrtek 16.dubna se se v Soběslavi uskutečnilo krajské finále školského fotbalového 

poháru – Coca Cola Cup v kopané dívek. Naše dívky po pěkné hře a vítězstvích nad Čimelicemi 

5:0, Soběslaví 3:0 a ZŠ Pohůrecká z Českých Budějovic rovněž 3:0 turnaj vyhrály a obhájily tak 

vítězství v kraji z minulého roku.  

Na reprezentaci školy se podílela tato děvčata: Markéta Pavlovcová, Aneta Paďourková, 

Petra Slepičková, Šárka Houzarová, Zuzana Fialová, Markéta Šímová, Anna Zeidlová, Klára 

Dokulilová, Monika Novotná, Tereza Kubíčková, Jana Nováková, Tereza Kostohryzová, Markéta 

Halouzková, Klára Mojžíšková, Viola Svobodová a kapitánka týmu Tereza Bočková. Všem 

jmenovaným přejeme hodně úspěchů v republikových kolech Coca Cola Cupu. 
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Atletické soustředění v Soběslavi 
 

Ve dnech 26. a 27.dubna se 26 žáků ze školy na Malé Straně stejně jako každý rok 

zúčastnilo atletického soustředění v krásném sportovním areálu města Soběslav. Využívali 

atletického oválu s tartanovým povrchem a dalších lehkoatletických stanovišť na skok daleký, 

skok vysoký nebo vrh koulí. Toto soustředění posloužilo jako příprava na atletické závody: 

„Pohár rozhlasu“ a „Atletický čtyřboj“, ale kromě atletiky se také naše dívky připravovaly na 

republikové kolo ve fotbale. 
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Zlato z atletického čtyřboje 
 

 Ve středu 6. května se žáci ze ZŠ Malá Strana zúčastnili lehkoatletických závodů 

v Českých Budějovicích. 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 úspěšní. 

 Chlapci se nakonec umístili na šestém místě, ale je třeba říct, že do poslední disciplíny 

stále bojovali o medailové umístění a soutěž již dokončovali pouze ve čtyřech po zranění Adama 

Říhy. V atletickém čtyřboji soutěžili Jakub Dlouhý, Ondřej Lukášek, Ondřej Nečas, Jan 

Brůžek a Adam Říha. 

 Družstvo dívek bylo ještě úspěšnější. Tereza Bočková, Markéta Šímová, Klára 

Dokulilová, Jana Nováková a Martina Šmídová byly ze všech zúčastněných škol v celém 

okrese nejlepší a v závodech jasně dominovaly. Se ziskem cca 6791 bodů vyhrály s náskokem 

téměř 700 bodů  na druhé místo, a kromě zaslouženého prvního místa a zisku pohárů si také 

vybojovaly postup na krajské kolo. Nejvíce bodů pro družstvo získala Tereza Bočková, která 

mimo jiné s 982 centimetry suverénně zvítězila ve vrhu koulí. Všem žákům k jejich úspěchu 

gratulujeme. 

 

 
 

 

Atletická olympiáda Vltavotýnska 
 

 7.května se za pořádání ZŠ Hlinecká konal 1.ročník meziškolní atletické olympiády. 

Účastnilo se jí 7 základních škol z Vltavotýnského regionu. Soutěžící byli rozděleni do 4 

kategorií: 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7. třída a 8.-9. třída. Každá škola mohla nominovat jedno 

družstvo v každé kategorii, v mladších kategoriích to byla tříčlenná družstva, ve starších 

kategoriích družstva čtyřčlenná (2 dívky a 2 chlapci). Závodníci soutěžili ve 4 disciplínách: běh 

60 m, vytrvalostní běh, skok daleký a hod míčkem u mladších/vrh koulí u starších žáků. 

 Naše škola vyhrála v nejstarší kategorii, ale i v dalších kategoriích brala medailové 

pozice. Na závěr byli vyhodnoceni a medaile získali také tři nejlepší sportovci v každé 

disciplíně. V jednotlivcích patřili mezi nejlepší atlety Tereza Bočková a Jakub Dlouhý z naší 

školy. V dalším roce bude pokračovat atletická olympiáda druhým ročníkem, tentokrát za našeho 

pořadatelství. 
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ZŠ Malá Strana opět brala atletické medaile 
 

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 12.5 soutěžili proti dalším 

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

Obě družstva sbírala především zkušenosti, ale i tak si vedla velmi dobře. Chlapci obsadili 

11.místo. Dívky ve složení: Adéla Hanáková, Eva Vlková, Tereza Kubíčková, Jana Nováková, 

Klára Mojžíšková, Kateřina Štruncová, Kateřina Pejznochová, Markéta Halouzková, Lenka 

Lišková a Michaela Šímová získaly z šestnácti škol bronzové medaile. 

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

úspěšnější. Chlapci obsadili 7.místo a dívky ve složení: Martina Šmídová, Šárka Houzarová, 

Markéta Pavlovcová, Kristina Krátká, Markéta Šímová, Aneta Paďourková, Klára Dokulilová, 

Tereza Bočková a Tereza Kostohryzová vybojovaly stříbro a kromě medailí dovezli do naší 

školy také krásný pohár. Za reprezentaci naší školy i města, všem žákům a žákyním děkujeme! 

 

 
 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-republiková kvalifikace) 
 

V pondělí 18.5.2015 se v Temelíně uskutečnilo čtvrtfinále České republiky ve 

fotbalovém turnaji dívek Coca Cola školský pohár. Naše děvčata po vítězstvích nad týmy 

z Prahy 7:0 a Staňkova 4:0 svoji skupinu vyhrála a postoupila mezi nejlepší čtyři týmy v České 

republice. Poděkování za vzornou reprezentaci školy zaslouží tyto žákyně: Aneta Paďourková, 
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Petra Slepičková, Šárka Houzarová, Zuzana Fialová, Markéta Šímová, Anna Zeidlová, Markéta 

Pavlovcová, Klára Dokulilová, Monika Novotná, Tereza Kubíčková, Jana Nováková, Tereza 

Kostohryzová, Markéta Halouzková, Klára Mojžíšková, Viola Svobodová a kapitánka týmu 

Tereza Bočková. Všem jmenovaným přejeme hodně úspěchů v republikovém finále Coca Cola 

Cupu. 

 

 
 

 

Druhé místo v kraji v atletice pro ZŠ Malá Strana 
 

 Ve středu 6. května se žáci ze ZŠ Malá Strana zúčastnili v Českých Budějovicích 

okresního kola atletického čtyřboje, což je soutěž, ve které je družstvo složeno z pěti 

všestranných žáků soutěžících ve sprintu na 60 m, ve vytrvalostním běhu, skoku vysokém, skoku 

dalekém, hodu míčkem a vrhu koulí. 

 Naše dívky byly ze všech zúčastněných škol v celém okrese nejlepší a v závodech jasně 

dominovaly a s náskokem 700 bodů na druhé místo si vybojovaly postup do krajského kola. To 

se konalo taktéž v Českých Budějovicích ve čtvrtek 28.5.2015 a ani zde se naše dívky neztratily. 

Po několika osobních rekordech obsadily celkové druhé místo a vybojovaly si tak krásné stříbrné 

medaile, čímž dosáhly největšího úspěchu v atletických závodech na naší škole.  

Školu reprezentovaly Tereza Bočková, Jana Nováková, Markéta Šímová, Klára Dokulilová a 

Markéta Pavlovcová. Je třeba říct, že tyto dívky jsou součástí také úspěšných týmů naší školy 

v kopané a florbalu, kde obsadily první místa v republice. Gratulujeme tedy k dalšímu velkému 

úspěchu, tentokrát na lehkoatletickém oválu. 
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Vltavotýnskou míli vyhrála opět ZŠ Malá Strana 
 

29. května se v Týně nad Vltavou konal již XII.ročník závodu Vltavotýnská míle. 

Účastníky byli žáci 4., 5. a 6. tříd a v posledním exhibičním závodě i někteří členové učitelského 

sboru.  Konkurence byla obrovská. O vítězství se totiž tradičně utkaly obě základní školy i 

vltavotýnské gymnázium.  

U břehů Vltavy se sešli nejen závodníci, ale i fanoušci s vytrénovanými hlasivkami a 

transparenty. Všichni jsme viděli, jak je jízda na hranatých bajdarkách náročná. Ačkoli to tak 

zpočátku nevypadalo, tak krásný pohár pro vítěze finálového závodu, do kterého se nominovaly 

vždy dvě nejlepší posádky z jednotlivých ročníků, se podařilo zvítězit 6.A z Malé Strany ve 

složení Bára Vrbková, Martin Černý, Ondřej Bouška a Vít Procházka. 
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Republikové finále v atletice pro ZŠ Malá Strana 
 

 V pátek 12. června se v Opavě konalo republikové finále atletického čtyřboje základních 

škol a dívky ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana v něm reprezentovaly Jihočeský kraj. Atletický 

čtyřboj je soutěž, ve které školu reprezentuje pět všestranných atletů soutěžících ve sprintu na 60 

m, skoku vysokém, skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí a ve vytrvalostním běhu (800 m). 

 Naše dívky jsou první v historii školy, které se probojovaly přes okresní a krajské kolo až 

na republikové finále, ve kterém nakonec obsadily krásné 11. místo.  Je třeba říct, že se jedná o 

ohromný úspěch, protože v Týně nad Vltavou není žádný atletický oddíl, ani atletický stadion, na 

kterém by se mladí sportovci mohli připravovat tak, aby mohli konkurovat těm nejlepším 

v republice. I přes špatné podmínky, se ale holky dokázaly v každém kole zlepšovat a v Opavě 

součtem dosáhly nad 7000 bodů, čímž si o 300 bodů vylepšily svůj bodový zisk z krajského 

kola.  

V Opavě panovalo veliké vedro a tak nejtěžší disciplínou byla osmistovka, která se 

běžela až na závěr celého klání, ale holky bojovaly a naší školu i město reprezentovaly skvěle. 

Tereze Bočkové, Janě Novákové, Markétě Šímové, Kláře Dokulilové a Markétě Pavlovcové 
velice děkuji za předvedené výkony a nasazení a gratuluji jim k dalšímu historickému úspěchu, 

kterého v letošním roce dosáhly. 
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Druhé místo v ČR pro fotbalistky ze ZŠ Malá Strana 
 

16.6.2015 ve Vyškově na Moravě dosáhly naše dívky největší školský sportovní úspěch 

v historii Týna nad Vltavou. V superfinále České republiky v kopané pod hlavičkou Coca Cola 

cupu vybojovaly naše dívky 2.místo, když až ve finále prohrály s Pardubicemi 2:0. S týmem, 

který reprezentovaly fotbalistky, které všechny hrají ligovou žákovskou soutěž. 

V utkání o 3.místo v rámci České a Slovenské republiky pak naše děvčata remizovala 

s týmem ze slovenského Martina 0:0 a o vysněný pohár přišla až v penaltovém rozstřelu. 

I přes velké zklamání a slzy děvčat je třeba říci, že v konkurenci nejlepších fotbalistek 

z České republiky a Slovenska se naše dívky neztratily a patří jim velký obdiv, což potvrdil i 

starosta Týna nad Vltavou pan Šnorek, který dívky 17.června přijal na radnici a osobně jim 

poděkoval za vzornou reprezentaci města. Úspěch nezůstal bez povšimnutí ani v rámci kraje. 

Na pondělí 29.6.2015 pozval naše fotbalistky do Českých Budějovic také hejtman Jihočeského 

kraje, aby jim osobně za jejich výkon poděkoval.  

Naši školu reprezentovaly: Aneta Paďourková, Petra Slepičková, Šárka Houzarová, 

Zuzana Fialová, Markéta Šímová, Anna Zeidlová, Markéta Pavlovcová, Klára Dokulilová, 

Monika Novotná, Tereza Kubíčková, Jana Nováková, Tereza Kostohryzová, Markéta 

Halouzková, Klára Mojžíšková, Viola Svobodová a kapitánka týmu Tereza Bočková. Ještě jednou 

velký dík za vzornou reprezentaci naší školy na celorepublikové úrovni. 

 

 
 

 

Vysokohorská turistika - Krkonoše 

 

            Od pátku 19. června do pondělí 22. 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 boudu a 
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ubytování, protože se z Týna odjíždělo až v odpoledních hodinách, 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 26 km s převýšením 800 m. 

Bylo sice zataženo a ve většině republiky pršelo, ale na jejím vrcholu se den obešel téměř bez 

deště. 

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 i s cestou od Žižkovy boudy k autobusu v Peci a zpět celkem 

28 km. I v neděli bylo počasí v Krkonoších na turistiku příhodné, zatímco ve zbytku republiky 

bylo deštivo. 

V pondělí se ale počasí zhoršilo i v Krkonoších a tak už další tůra nenásledovala a výlet 

do Krkonoš byl cestou domů zakončen návštěvou Prachovských skal, kde výletníci strávili 

prohlídkou pískovcových skalních měst tři hodiny a vychutnali si tak krásy této přírodní 

rezervace v Českém ráji. Celkově se soustředění vydařilo a jeho účastníci ušli asi 65 km a viděli 

několik krás nejstaršího českého Národního parku. 

 

 
 

 

11.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. Ve čtvrtek 25. června se v kategorii mladších žáků 

utkaly výběry jednotlivých tříd šestých a sedmých ročníků, kde se jako doprovodný sport 

odehrál také turnaj v přehazované. V pátek 26.června zápasila v kategorii starších žáků družstva 

z osmých a devátých ročníků. Zde byl k softbalu jako druhý sport volejbal. 

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

navždy přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil výběr 6.C, ve složení: 

Michal Hasil, Ondřej Říha, Jiří Franček, Daniel Brom, Tomáš Babka, Josef Urban, Matěj 

Antoch, Martin Procházka, Veronika Zvířecí, Linda Procházková, Kristýna Černá a Monika 

Bromová a jejich jména tak přibudou na podstavec poháru. Na druhém místě skončila 7.B a 

bronzovou příčku obsadily 7.A a 6.A. 

U starších žáků v softbalovém turnaji zvítězili až v nastavení kluci a holky z 9.A a také se 

mohou těšit z toho, že jejich jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná sestava z 9.A 

hrála ve složení: Jan Marcin, Adam Říha, Filip Miřátský, Ondřej Lukášek, Martin Šimek, 
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Lukáš Jeřábek, Johanka Panská, Monika Novotná, Šárka Houzarová, Zuzana Fialová, Aneta 

Paďourková a Viola Svobodová. Druhé místo obsadila jen těsně 8.A a třetí byli kluci a holky 

z 8.B. V doprovodných soutěžích zvítězila v přehazované 7.B a ve volejbale 9.A. Gratulujeme. 

 Tento turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový rok. Pořadatelé si proto 

dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín 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. 

 

 


