
Gymnazisté zeŽdáru i Nového Města letos
reprezentovali Česko v exotických destinacích

Že lze úspěšně ]eprczentovat
Českou republiku i ve školním
spo]tu, lďos náarně předvedli
studenti ze Ždlírska. Přespolní
běžGi É spořtovního gymnázia
v Novém Městě na Moravě se na
počátku jaía zúčastnili světového
šampionátu středníCh škol v lzía-
€li.v měsíGi lásky pak vyrazily do
nejlidnatěiší remě planety bas-
ketbalistky 4 ždálského gymná-
zia. obě školy se na §/to význam-
né akce dostaly dfty úspěchům v
křajských i rcpublikoWch kolech,
pořádaných Asociací školních
sportovních klubů ČR.

EEíEEE riala
Bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že
Gymnázium Vincence Makovské-
ho se sportovními třídami V NoVém
Městě na Moravě je českým spor
tovním středoškolským gigantem V
přespolním běhu. Ústav, který před
nedávnem oslavil'l 20 let sVé existen-
ce, 5e totiž V novodobé historii pro-
bojoval do světového finále V této
disciplíně hned několikrát.

Buíian na Maltě
přepisoval tabulky

,,V posledních osmi letech jsme se
do něj propracovalijiž potřetí.V roce
2006 reprezentovali naši chlapciV ltá-
lii, Před dvěma lety potomjakchlapci,
tak i díVky reprezentovali naši školu
při světovém šampionátu na Maltě.
Zde Jan Burian svým '] 9. místem Vy-
rovnal individuální historický úspěch
studentů našeho gymnázia. A letos
na přelomu března a dubna se šest
našich studentů zúčastnilo mistrov-
stvísvěta středních škol v přespolním
běhu, které se kona|o ve starobylém
městečku T'iberias V lzraelií těší ui,-
tečná bilance zástupce ředitele školy
Miloše okurku.

Během pěti dnů nabyli mladíspor
tovci mnoho neapomenutelných
ážitků. Pro některé z nich to byla
Vlastně první cesta letadlem, aještě k
tomu do země tak odlišné svojí kul-
turní minulostí i současností. za vel-
mi teplého, slunečného a Větrného
počasí si mohli poměřit sVé běžecké
umění se suými vrstevníky z dalších
18 zemí.

umístění v díuhé desít(e
mířnězklamalo

,,Na těžké a prachem zvířenétrati bo-
jovali kluci jako jeden t7m ze všech
sil, Vzdálenost Více než pěti tisíc me-
trů však zanechala v cíli na lýrazech
tváří něherých členů českého chla-
peckého qímu jen únavu a zklamání.
Jistě pomýšleli uýše než na konečné
l 6. m ísto. Al e ta k to V závodé byvá, že
ne vždy se Vše vydaří dle představí
zhodnotila Vystoupení sulch oveček

vedoucí uipravy, učitelka tělesné uý-
chovy Monika Marshallová.

světová mistrovství pořádaná me-
zinárodní federací škoIních sportů
lsF, však mají za cíl nejen sportovní
zápolení, ale také chtě,ií otevírat mla-
dým lidem oči. To přoto, aby měli
možnost pochopit a porozumět,
v čem se jejich země liší, ale mož-
ná ještě Více to, co je spojuje. Nová
přátelství bez rozdílu národnosti a
vyznání, zájem komunikovat v cizím
jazyce a především nadšení a radost
z pohybu a sportování.jsou příklady
zkušeností, které hoši přidali do své
žiVotnísbírky.

,,Naši gymnazisté vzorně repre,
zentovali svoji ško|u, město i krej. A
to nejen na takzvaném Večeru náro-
dů, kdy každá u/prava prezentovala
svoji zemi drobnými suvenýry, tan-
cem nebo slovem. Nelze též opo-
menout ani běh Štafety přátelství,
kde Vytvořené týmy nezastupovaly
jednu zemi, nýbrž každé družstvo
štafety bylo přehlídkou národů bez
hranici' dodala Monika Mařshallová,
která nezapomněla poděkovat Všem
sponzorům. Především Kraji Vysoči-
na, městu NoVé Město na Moravě a
Asociaci školních sportů, bez nichž
by tato Velkolepá sportovní událost
středních škol neměla v kategorii
chlapců če5kého zá5tupce.

ve Ždáře vyrcstla silná
9enerace baskďbalistek

Historického úspěchu letos dosáhlo
Gymnázium Ždár nad Sázavou. Jeho
dosavadním největším úspěchem
býVala účast V republikovém mist-
rovství v atletice, přespolním běhu
či něKerém z kolelcivních spoítů. V
roce 2014 Však ždárské gymnázium
zazářilojako kometa v basketbalu.

"Věděla 
jsem, že mám v prvním

ročníku několik děVča! kerá zá-
Vodně hrejí basketba|.sama 5e mé
dokonce ptala, zda nebude nějaká
soutěž V basketu za školy. Basketbal
3X3 byl letošní novinkou, protojsem
neváhala a přihlásila nás;'zpětně po-
psala důležité okamžiky pro pozdější
úspěch vedoucí družstva, učitelka
tělesné u/chovy Markéta Pohanková.

Kvalita a vyrcvnanost rczhodly

Nesoutěžilo 5etedyV klasickém,,pět-
kovém'i ale V takzvaném 3x3 basket-
bale. To znamená, že soutěžily čtyř-
členné t\ýmy, kdy tři děvčata hrála a
jedna střídala. V podstatě 5e iednalo
o jakousi obdobu street basketbalu,
kdyjeden zápas trual deset minut čis-
tého času. Ždárská děvčata zuzana
Holéczyová, Lada Štěpánková, Lucie
Kopicová a Kateřina Gregarová sáze-
la na kvalitu a Vyrovnanost.

,ilo byl podle mého klíč k našemu
úspěchu, zatímco ambicižní t/my
jako Karlovy Vary nebo strakonice

stály na jedné Vysoké hráčce, my
jsme se mohli spolehnout na kvali-
tu všech holek/' přemítá Pohanková,
kterou republikoul, tíiumf a postup
na mistrovství světa do Číny příjem-
ně překvapil.

,yůbecjsem na počátku naší cesty
nepočítala 5 tím, že bychom mohli
dosáhnout takového úspěchu. Na
republikovém šampionátu středních
škol byla spousta družstev přičemž
některá se netajila suými ambicemi.
Proto jsme v zimě do Jindřichova
Hradce jeli absolutně v klidui vzpo-
míná Vedoucítýmu.

Pět dní, na kteřé se neapomíná

světový šampionát v Pekin9u přišel
na řadu v závěrečné květnové de-
kádě. o pět dní zážitků V exotické
destinaci však původně měla přúít
úspéšná týmová Vedoucí. V tomto
termínu totiž na školetradičně probí-
haly maturity.

,,Měla jsem se jich celých účast-
ni! ale vedení školy mi vyšlo vstříc,
za což bych mu chtěla ještě jednou
moc poděkovat. 5e svojí třídou jsem
odmaturovala pruníden a hned poté
jsme 5 děvčaty nabraly směr Peking;'
usmívala se středoškolská učitelka
tělesné V}rchovy a biologie.

Také v daleké Asii si ždárské re-
prezentantky nevedly vůbec zle. Ze
základní skupiny postoupily do čtvrt-
finále, kde však už byly nad jejich síly
domácí Číňanky.Ty také celý šampio-
nát posléze ovládly, Ždárské dívky na
závěr zdolaly Belgii a obsadily krásné
sedmé místo.

,,Na našem úspěchu měla velhý
podíl podpora z okolí. Asociace škol-
ních sportovních klubů nám přispěla

na dopravu, přidalo se město Ždár
nad Sázavou a Khj Vysočina. Ne-
smim zapomenout na pomoc Ceské
basketbalové federace a také Radu
rodičů studentů naší školy. Ta nám
zaplatila dvě sady dresů s oficiálním
logem soutěže, které jsme musely
mít s seboui'poděkovala za celý tým
vedoucí úspěšného ždárského týmu
Markéta Pohanková.

ffivysvětlivka
Ašsk neboli Aseiace školních
sportovních klubů ČRje multispor-
tovní občanské sdružení, které
iniciuje a podpořuje pohybové á
sportovní alcivity ve školních spor-
tovních klubech v celé republice.
Pojetím wé činnosti se odlišuje
od ostatních sportovních sdru-
žení tím, že akcentuje pložitek a
samotnou účast V pohybov,ých
aktivitách.

Činnost Asociace ajištují pře-
vážně odborníci z řad učitelů, ro-
dičů a trenérů, keří jako vedoucí
kroužků školních sponovních klu-
bů přímo půmbí na děti a mládež
na ákladních a středních školách.
Jejich činnost je dobrovolná a Vy-
konávají.ii ve wém volném čase,

Olganiační strukura pok4fuá
celou republiku. základní oígani-
začníjednotkou je škoin í sportovní
klub. AŠsK ČR je partnerem Mini-
steřstva školswí, mládeže a tělo-
u,íchovy a jiných tělovýchomých
organiaci přidruženým členem
čoVa české olympuské akademie.
Je také oficiáIním ástupcem ceské
republiky v Mezinářodní federaci
školního sponu (|sF), kerá sdružu-
je vke než 80 zemí světa,


