
Žďárské gymnazistky jely soutěžit do Číny
Studentky prvního ročníku Gymnázia Žďár nad Sázavou přivezly ze světového finále ve středoškolském basketbalu sedmé místo
MARTINA LORENCOVÁ

Žďár nad Sázavou – Nevšed-
ní cestu, až do daleké Asie, ab-
solvovaly v květnu studentky
prvního ročníku Gymnázia
Žďár nad Sázavou. Basketba-
listky Lada Štěpánková, Ka-
teřina Gregarová, Lucie Ko-
picová a Zuzana Holéczyová
reprezentovaly školu ve svě-
tové soutěži školních spor-
tovních klubů v Pekingu. Kro-
mě sedmého místa si přivezly
z exotické Číny nezapomenu-
telné zážitky.

Nesoutěžilo se v klasickém
„pětkovém“, ale v takzvaném
3 x 3 basketbalu. „Soutěží čtyř-
členné týmy, tři členové hrají
a jeden střídá, je to něco na
způsob street basketbalu.
Hraje se deset minut čistého
času,“ popsala vedoucí týmu,
učitelka tělesné výchovy Mar-
kéta Pohanková, která dívky
do Číny doprovázela.

Celosvětový turnaj se koná
jednou za dva roky a pořádá
ho Mezinárodní federace škol-
ního sportu (ISF). Domácí mi-
strovství organizovala Asoci-
ace školních sportovních klu-
bů České republiky (AŠSK), a
žďárské gymnazistky v ná-
rodním kole jasně vyhrály.
Jak se na turnaj dostaly?

„Ani jsme s tím postupem
moc nepočítaly. Naše škola
soutěží v různých sportech,
kde máme šanci uspět, ale bas-
ketbal tři na tři, to bylo nové.
Ale věděla jsem, že v prvním
ročníku jsou basketbalistky,
tak jsme se za gymnázium při-
hlásily. Nejsem trenérka, ale
jelikož to byla školní akce, do-
provázela jsem holky na sou-
těže jako vedoucí družstva,“
řekla Markéta Pohanková.

Jasný postup
Náročné i trochu hektické
dvoudenní mistrovství ČR v
Jindřichově Hradci zvládla
ale žďárská výprava skvěle.
Jak zdůraznila jejich učitelka,
všechny čtyři dívky jsou člen-
kami žďárského basketbalo-
vého klubu. „Trénuje nás Ja-
roslav Odvárka,“ dodaly mla-
dé basketbalistky.

„Ostatní týmy měly třeba
jednu hráčku výrazně lepší
než ostatní, ale naše holky by-
ly vyrovnané, vždy se plno-
hodnotně zastoupily, a díky
tomu vyhrály,“ uvedla Po-
hanková. Díky stabilním vý-
konům si dívky dobře vedly i
v Pekingu. Na pět dní tam od-
cestovaly 21. května zároveň s
gymnazisty z Brna, kteří re-
prezentovali Česko v chlapec-
ké soutěži. „Už samotný let byl
zážitek, letěli jsme přes Hel-
sinky, a po osmi hodinách při-
stáli na obrovském letišti, k
terminálu se tam muselo jet
vlakem,“ připomněly si cestu
členky výpravy.

Hned na začátku meziná-
rodního turnaje si poradily
Žďáranky s týmem Chile, a to
s velkým bodovým rozdílem.
Nestačily na Brazilky, které
byly výkonnostně lepší a na-
konec skončily druhé. V tur-
naji byla hojně zastoupená i
Evropa.

„Z Evropy tam hrály třeba
Francie, Německo, Maďar-
sko, Estonsko, Slovinsko ne-
bo Belgie, s tou jsme vyhrály
zápas o sedmé místo,“ vypo-
čítaly dívky. Maďarsko pora-

zily se štěstím a těsně. „Kate-
řina Gregarová svojí trojkou
s faulem v poslední vteřině
obrátila výsledek v náš pro-
spěch, a to za bujarého po-
tlesku Markéty Pohankové,“
popsaly šťastné rozuzlení zá-
pasu ve svém komentáři na
webových stránkách domov-
ské školy. Poslední souboj ve
skupině děvčata vyhrála nad

favoritkami z Turecka, a po-
stoupila do zápasů o první až
osmé místo.

Body i za polku
„Ve čtvrtfinále nás pak ovšem
zaskočil domácí mančaft.
Čínské hráčky nás opravdu
překvapily, byly hrozně vy-
soké,“ vzpomínají dál dívky.

Poslední hrací den podlehly o
dva body Hongkongu, což
znamenalo utkat se o sedmou
příčku s Belgií. Žďáranky vy-
hrály 15:8. Mistryněmi světa
se staly Číňanky.

Studenti z celého světa ale
v Číně neukázali jen svoje
sportovní schopnosti. Hosti-
telé pro ně připravili slav-
nostní uvítání v čínském du-

chu, ostatní se zas pochlubili
kulturou svých zemí.

„Večer národů patřil k nej-
krásnějším zážitkům,“ shod-
la se žďárská výprava. „Byla
to slavnost, kde se představi-
la všechna družstva. My jsme
tančily polku v horáckých
krojích,“ vysvětlily dívky.
Kroje měly půjčené od Jany
Rosecké, vedoucí národopis-

ného souboru Kamínek. „Moc
jí za to děkujeme, vystoupení
se v Číně velmi líbilo,“ při-
pomněla Markéta Pohanko-
vá. „Určitě to bylo jedno z
nejhezčích a nejúspěšnějších
vystoupení tam,“ dodala s
úsměvem za smějící se ško-
lačky. „Lucka se Zuzkou byly
za polku odměněny zaslouže-
ným potleskem, zatímco La-
da s Katy rozlévaly českou
becherovku ostatním výpra-
vám,“ upřesnily dívky.

Poprvé v Asii
Na asijské cestě na ně ale ne-
čekaly jen zážitky sportovní.
„Organizátoři nám zajistili
prohlídku Zakázaného města
nebo výlet k Velké čínské
zdi,“ vypichují děvčata „nej“
zajímavosti.

Dalších dojmů a útržků z
daleké cesty si však přivezly
nepřebrně; smlouvání při ná-
kupu upomínkových klobou-
ků, všudypřítomné portréty
Mao Ce-tunga, čínský jasmí-
nový čaj, věčný smogový opar
nad městem a na druhé stra-
ně opečovávané parky, pro
našince nevšední pohled na
běžně rostoucí jinany dvou-
laločné, pruhy zeleně podle
silnic, na nichž je znát, že se o
ně lidé pečlivě starají, zmat-
ky v dopravě...

„Všichni tam pořád troubí,
množství aut bylo až zaráže-
jící, a cyklistů je tam opravdu
hodně, zato překvapivě málo
chodců...“ Ochutnávka suše-
ného masa moc dobře nedo-
padla. „Chtěly jsme si koupit
něco tradičního, čínského,
zkusily jsme tedy sušené ma-
so, ale moc nás nenadchlo,“
usmívaly se dívky. „V jedné
chvíli je ale příliš těžké vzpo-
menout si na všechno, i ma-
ličkosti byly pro nás zajíma-
vé, nevšední. Kromě pěkného
umístění v soutěži byla celá
cesta jedním velkým zážit-
kem, v Asii jsme ještě nikdy
nebyly,“ shodla se výprava z
gymnázia.

„Náš úspěch by se ale ne-
mohl uskutečnit bez podpory
z okolí,“ řekly ještě účastnice
světové soutěže, kam je vy-
slala AŠSK coby reprezen-
tantky Česka. „Asociace nám
přispěla na dopravu, jednot-
ný příspěvek tři tisíce na čle-
na ale letenky do Asie ne-
mohl zaplatit. Přispělo nám
ještě město Žďár, Kraj Vyso-
čina, hodně pomohla Česká
basketbalová federace a také
rada rodičů studentů naší
školy. Ta nám zaplatila dre-
sy, protože jsme musely mít
dvě sady nových dresů s ofi-
ciálním logem soutěže,“ uza-
vřela za všechny vedoucí vý-
pravy Markéta Pohanková.

VÝPRAVAVČÍNĚ. Žďárské studentky Lucie Kopicová, Lada Štěpánková, KateřinaGregarová a ZuzanaHoléczyová (nahoře zleva) s učitelkou
Markétou Pohankovou (na snímku za nimi) byly úspěšné na světovém turnaji v Pekingu,mezi dívčími týmy obsadily 7.místo. Soutěž se ode-
hrávala ve velkémareálu sportovní univerzity pro deset tisíc studentů (foto ze slavnostního zahájení). Na snímcích dál Velká čínská zeď, tu-
risté v Zakázanémměstě či každodenní ranní cvičení tai-chi v čínských ulicích. Foto: Deník/Martina Lorencová (1 x), archiv členek výpravy (6 x)

AŠSK ČR – Asociace školních
sportovních kubů ČR je multis-
portovní občanské sdružení.
Podporuje pohybové a sportovní
aktivity ve školních sportovních
klubech v celé republice, každo-
ročně vysílá vítězná družstva z
vybraných republikových finále
na mezinárodní soutěže ISF –
International School Sport Fe-
deration, Mezinárodní federace
školního sportu. Ta sdružuje přes
80 národních organizací školního
sportu. Každý ro pořádá ve 3-5
vybraných sportech Světové
středoškolské soutěže.
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