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O lympijské hry jsou největší sportovní událostí moderní doby. Svého předchůdce a vzor mají v antických olym-

pijských hrách, konaných ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Vznikly proto,aby uctily vládce 

všech bohů Dia. Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles. 

 

 

 

Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Samostatná, avšak organizačně částečně přidru-

ţená je šachová olympiáda. Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší z všeřeckých 

her. Konaly se od roku 776 př.n.l. aţ do roku 393 našeho letopočtu. 15. listopadu 1859 se v Athénách 20 

000 diváků stalo svědky sportovních klání 300 soutěţících na prvních novořeckých olympijských hrách. 

Hlavní zásluhu na jejich uspořádání měl hrdina osvobozovacích bojů, Evangelos Zappas. Hry se pak ko-

naly ještě v letech 1870, 75 a 87. 

Pierre de Coubertin se několik let věnoval studiu tělovýchovných systémů,v roce 1888 se rozhodl, ţe ob-

noví olympijské hry. Okamţitě začal pro tento záměr shánět podporu v okruhu svých známých a přátel a 

25. listopadu 1892 vystoupil s touto myšlenkou veřejně na schůzi k 5. výročí zaloţení Francouzské unie 

atletických sportů. V roce 1896 se tak konaly v Aténách první novodobé letní Olympijské hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádají se jako: 

-Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896 

-Zimní olympijské hry od roku 1924 

Nejhlavnějším symbolem olympijských her je 5 kruhů, které 

představují 5 kontinentů spojených myšlenkou olympijských her.  
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11. listopadu se naše školní redakce vydala na exkurzi do Tyršova domu, který se nachází u 

Dlouhé jízdy. Prohlédli jsme si okolí Děčínského zámku, zašli na palačinky do kavárny Na Cestě 

a v Tyršově domě se dozvěděli mnoho zajímavostí o Sokolu a jeho ţivotě. 

PhDr. Miroslav Tyrš se narodil 17. září 1832 v Děčíně, kde byl 

jeho otec zámeckým lékařem. Po smrti otce byl vychováván 

v české vlastenecké rodině na Mladoboleslavsku a v Praze, kde 

studoval filosofii, získal doktorát a věnoval se estetice a dějinám 

umění. Uţ od dětství měl slabé zdraví a na radu lékaře pravidelně 

cvičil – navštěvoval tělocvičné ústavy. 

Miroslav Tyrš ţil jen pro Sokol. Byl jedním ze zakládajících členů, 

vytvořil pro něj Základy tělocviku a stanovil Sokolské zásady. Za-

loţil tělocvičnou knihovnu a časopis Sokol. 

„Přeskoč, přelez, ale nepodlez― 

Avšak ani pravidelné cvičení mu nezajistilo zdraví. Tyrš měl nervovou nemoc a od-

jel se léčit do ciziny. Zemřel při ozdravném pobytu – utonul v horské řece Aaše 

v Tyrolských Alpách. PhDr. Miroslav Tyrš je pohřben na Olšanských hřbitovech. 

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace 16. února 1862 

v Rakousko-Uhersku. Na jeho zaloţení se podílelo mnoho lidí – ná-

zev Sokol dal spolku Emanuel Tonner, Jindřich Fügner, starosta 

Sokola, navrhl oslovování „sestro― a „bratře―, český malíř Josef 

Mánes navrhl kroj a Miroslav Tyrš dal Základy tělocviku a sokolské 

zásady. 

„Sokolské zásady; síla a muţnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a 

vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů.― 

Sokol byl nepolitické občanské sdruţení, ve kterém si všichni byli rovni. Pravidelně po 

šesti letech se konaly slety a kaţdoročně zimní a letní sokolské hry. Díky válkám a 

totalitním reţimům byl několikrát omezen v činnosti a roku 1948 zakázán. 

„Vítězstvím nad sebou se radosti nedosáhne. Zbude leda vědomí, ţe se člověk nepoddal.― 

K  oslavě 150let od zaloţení Sokola bude roku 2012 v Praze uspořádán všesokolský slet.  

Tereza Urbánková 

Znak Sokola 
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Naše třída 4.A je třídou sportovců. Kromě dvou dětí, které nesportují kvůli 

nemoci, dělají všichni nějaký sport. Nejvíce dětí hraje korfbal (5 kluků a 5 

holek). Je to týmový sport podobný basketbalu, při kterém se nedribluje, je 

menší hřiště a větší koš bez síťky. Hraje se v hale, na asfaltu, na písku i ve vodě. Tři 

kluci hrají fotbal, dva florbal. Obojí jsou týmové sporty, které jsou prima, protoţe si při 

nich najdete hodně kamarádů (a pravidla určitě kaţdý znáte). Tři holky chodí na tanec, 

jedna na balet a jedna na hip-hop. Dvě děti chodí hrát tenis, jedno chodí na plavání a 

kanoistiku a jeden kluk na krouţek lyţování. Ale největší sportovec ze třídy je paní uči-

telka Hana Hájková,která jezdí na koni, předcvičuje aerobik, stepaerobik a trampolínky. 

Martin Jakubec 

4.A 

Paní učitelka nesportuje. Ale rekreačně hraje ping pong a plave. Nejvíc u nás 

sportuje Jirka Přeučil. Na korfbal u nás ve  třídě chodí 6 dětí. Na zápas korf-

balu je potřeba 8 dětí,z toho 4 holky a 4 kluci. 1. Pravidlo: hráč nesmí házet 

kdyţ má protihráč zvednutou ruku. 2.pravidlo: s míčem se chodí, ale nedribluje. 3 děti 

hrají fotbal. 2 děti hrají basketbal. U basketbalu se musí driblovat, ale nechodit. Na 

basketbal se pouţívá tvrdý míč. 7 dětí chodí na florbal. Na florbal potřebujme hokejky, 

branky a florbalový míček. 2 děti hrají tenis. Na tenis se pouţívá tenisák a tenisová ra-

keta. Hraje se na antuce. Kuba Koloc hraje hokej. Hokej se hraje na ledě. Hraje se na 

bruslích s hokejkou a pukem. 2 holky tancují. V tanci jsou taneční kroky. Aerobik dělá 

Adéla Koblíţková. V aerobiku jsou kategorie jednotlivců a skupin. Na závodech jednot-

livců  předem nevíte, co budete cvičit, a tak cvičíte sami za sebe. Na závodech skupin 

se 2 měsíce dopředu ví, co se bude cvičit. V aerobiku se vţdy sestava vymýšlí.  

U nás nesportují: Sára Šindelářová, Markéta Michalová, Jára Pauko. Jára Pauko ne-

sportuje, protoţe má často schůzi se skauty. Sára Šindelářová nesportuje, protoţe má 

hodně práce. 

redaktoři 4.B 

 

4.B 
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V naší třídě sportuje celkem 10dětí. 

MÍČOVÉ HRY  (školní krouţek) – 3 děti  např. Michaela Hrušková 

FLORBAL  (školní krouţek) – 3 děti např. Rudolf Grůber 

BADMINTON  (mimoškolní krouţek) -  2 děti např. Adam Futera  

TANEČNÍ KROUŢEK –  2  děti např. Klára Kinivová 

FOTBAL (mimoškolní krouţek) – 1 ţák – Luboš Jilich 

         Markéta Předotová 

6.A 

  Z přibliţných výsledků ankety prováděné ve třídě 8.A jsem usoudila, ţe aţ na pár vý-

jimek jsme všichni hrozní lenoši.Připravila jsem pro vás ţebříček nejoblíbenějších 

sportů a dokonce i sportovců, kteří se jim věnují.Udělíme jim místa od prvního do pá-

tého a poté teoreticky oceníme i nejlepší sportovce. 

1.místo rozhodně patří florbalu 

FLORBAL - Chvojková, Deusová, Jakubec, Lhoták, Fiala, Jaroši 

2.místo si zaslouţí basketbal, kterému se věnují tyto dívky 

BASKETBAL - Chvojková, Kuntová, Dvořáková, Michalová 

3.místo je dobré, ale věnují se mu jen 3.ţáci 

FOTBAL - Lhoták, Jakubec, Kuntová 

4.místo jsme udělili veslování horolezectví a plavání 

PLAVÁNÍ - Trojanová 

VESLOVÁNÍ - Smolová 

HOROLEZECTVÍ - Havlák 

5.místo jsme udělili atletice 

ATLETIKA - Chvojková, Kuntová, Dvořáková 

Mí nezmiňovaní spoluţáci si buď válí šunky doma nebo dělají sport, o kterém se mi nechtělo 

psát.                                                                                         Tereza Deusová 

8.A 

Fotbal 

Fotbal hraje většina kluků od nás ze třídy. Někdo závodně a někdo ne. Já sice fotbal 

moc nemám rád. Ostatně ho hrajeme kaţdý tělocvik. Náš třídní brankář je David  

Strnad a jeden z nejlepších útočníků je Dan Musich a Martin Němec.  

Florbal - Florbal je druhý nejoblíbenější sport v naší třídě. Dokonce ho hrají i holky. Zejména 

Markéta Rumlová, Martina Zavadilová a Anna Tesařová (naše brankářka).  

Tanec - Tanec obsadil třetí příčku na ţebříčku nejoblíbenějších sportů v 8.B. U nás ve třídě má-

me čtyři tanečníky. Je to nejoblíbenější sport, který moji spoluţáci (a já) děláme sportovně a 

zúčastňujeme se s ním různých soutěţí (MČR, Dance Děčín). 

Basketbal - Basketbal hrají holky ve školním krouţku vedeným panem učitelem Novákem. To-

muto sportu se věnují Markéta Rumlová a Anna Tesařová.  

Gaučing - Tento sport je u nás ve třídě rozhodně nejoblíbenější. Kaţdý trénuje minimálně dva-

krát denně.                                                                                                                                          

          Viktor Novák 

8.B 
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 Většina kluků od nás ze třídy se věnuje fotbalu a florbalu, ať uţ na krouţku ve škole 

anebo závodně.  Dále u nás vede jízda na kole, badminton ve školním krouţku, posi-

lování a najde se i squash, minigolf, plavání, bowling a elektronický sport - počítačové 

hry. U holek je to hlavně jízda na koni - i závodně, tancování, běhání, atletika - také závodně, 

jízda na kole nebo bruslích, ale najdou se i takové, které nesportují, protoţe k tomu zkrátka ne-

mají vztah.  

         Tereza Slavíková 

9.A 

Tomáš Máša - Nehraji ţádný sport, ale zajímám se o basketbal a tenis. 
Kateřina Benešová - Ţádný sport nedělám a ani se o ţádný nezajímám. 
Martin Srb - Ţádný sport nehraji, ale hodně se zajímám o hokej a fotbal. 

Lenka Holfeldová - Dříve jsem chodila na box. Nyní se o něj pouze zajímám. 
Milan Krpata - Na ţádný sport nechodím a ani se o ţádný sport nezajímám. 
Dominika Kastlová - Roztleskávám za děčínský basketbalový tým, ale mám ráda také fotbal. 
Michaela Rydvalová - Dělám také roztleskávačku. A jinak mám ráda basketbal a samozřejmě 
fandím BK Děčín. 
Vojtěch Haluza - Závodně hraji basketbal jiţ několik let. Mám rád také fotbal,hokej,tenis a base-
ball. 
 
Třídní uč. Mgr.Martin Novák 
Nemám rád golf, šachy, baseball a americký fotbal, protoţe to nepovaţuji za sport. Jinak mám 
rád všechny sporty, hlavně hokej,basketbal a lyţování. 

Michaela Rydvalová 
Roztleskávám za DCH Cheerleaders. Na tréninky chodím dvakrát týdně a jednou o víken-
du.Nejde jen o roztleskávání na basketbalových zápasech, ale také záleţí hodně na gymnastic-
kých kouscích na soutěţích, kterých se účastníme.Tenhle sport je pro mě moc zajímavý.Mám 
k němu hodně dobrý vztah.Našla jsem si tam plno nových přátel, v mém případě převáţně ka-
marádky, které jsou skvělé. Cheerleaders mne baví opravdu hrozně moc!  

Vojtěch Haluza - basketbal 
Je  kolektivní míčový sport ve kterém hrají proti sobě dva týmy po pěti hráčích na hřišti. Hraji za 
BK Děčín za skupinu U16. Basketbalu se věnuji jiţ osm let.Na tréninky chodím v úterý, ve středu 
a v pátek. Zápasy hrajeme většinou o víkendech buď v Děčíně a nebo mimo Děčín. Basketbal 
mě opravdu hodně moc baví. Našel jsem si plno nových přátel a pokaţdé se při něm odreaguji.  
       Vojtěch Haluza, Viktor Komárek 

9.B 



 7 

 

11/2010 
Sport nás baví! 

„Když nemůžu, tak přidám!“ (Emil Zátopek) 

je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. Hra-

je se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míč-

kem. Z kaţdého týmu můţe být na hřišti v jeden moment maximálně pět 

hráčů v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální florbalové hole a snaţí 

se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři hokejku nemají.  

FLORBAL 

téţ kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárněj-
ším kolektivním sportem na světě.Ve fotbale hrají dvě druţstva po jede-
nácti hráčích na obdélníkovém hřišti, nejčastěji travnatém. Jejich cílem je 
dosáhnout více branek (gólů) neţ soupeř. Branky je dosaţeno tehdy, kdyţ 
míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky. Hraje se hlavně nohama, 
ale hráči mohou k hraní míčem pouţívat libovolné části těla kromě rukou a 
paţí. Pouze brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený  barvou dresu) můţe v 
blízkosti vlastní branky hrát i rukama. 

FOTBAL 

je kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě nastupují dva sed-

mičlenné týmy. Její počátky mají prapůvod uţ v míčových sportech starého Řec-

ka. Hry tehdy slouţily dospělým jako forma zábavy nebo obřadu a dětem jako 

příprava na dospělost. Staří Římané provozovali míčové hry dokonce jako léčeb-

ný prostředek. (tehdy pod názvem Handbold) vymyslel dánský učitel Holger 

Nielsen v roce 1898. První pravidla vyšla v roce 1906. V Německu se v roce 

1911 objevila varianta hry, ve které proti sobě nastupují dva jedenáctičlenné 

týmy, tzv. velká házená. Ta byla v roce 1936 na programu olympijských her v 

Berlíně.  

HÁZENÁ 

je základním sportovním odvětvím, které zahrnuje přirozené po-
hybové vlastnosti člověka, tj. běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody; původně zname-
nala boj, závodění. Disciplíny: sprinty, běhy, vrhy a hody, skoky, chůze aj. 
Rozděluje se na dvě odvětví: lehká atletika, těţká atletika. 

ATLETIKA 

Alena Košková 

Tereza Gleissnerová 

Anna Tesařová 

Marie Vítková 

Marie Vítková 

je hra dvou aţ čtyř hráčů. Tenis patří k olympijským spor-

tům. Ke hře je zapotřebí tenisová raketa, míček, a síť. Hráči tenisu mů-

ţou být v jakémkoli věku, výšce, váze či pohlaví.  Tenis můţe trvat i de-

sítky minut. Hlavním úkolem hry je co nejlépe vrátit míč na soupeřovu 

polovinu dvorce tak, aby ho soupeř vůbec nezahrál nebo nedoběhl.  

TENIS 
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je kolektivní sport, ve kterém soupeří dva týmy mezi sebou a snaţí se dostat 

puk (míček, se kterým se hraje hokej) do soupeřovy branky pomocí hokejek. 

pozemní hokej se hraje na trávníku, dnes spíše na umělém (olympijský sport) 

lední hokej - Vám asi nejznámější, hraje se na ledě (olympijský sport) 

hokejbal  hraný s míčkem na betonovém či asfaltovém hřišti 

in-line hokej se hraje na in-line bruslích   

podvodní hokej je hraný pod vodou a hráči mají svojí potápěčskou výbavu 

bandy se hraje na ledě s míčkem 

sledge hokej je varianta ledního hokeje pro osoby s těţkým postiţením dolních končetin 

rink hokej 

skater hokej    

HOKEJ 

1. Nejvíce lidí se zabývá florbalem- 7lidí 

2. Na dalším místě se umístil fotbal a basketbal- 5lidí (u obou sportů) 

3. Následně hokej, tomu se věnují 3lidé 

4. Další místo obsadil tenis- 2lidé 

5. Na posledním místě je box a baseball- 1člověk (oba sporty) 

Tereza Bartůňková 

Sport u nás na škole 

  - sportovní den 

Veronika Desenská 
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Adéla Holečková 

Martin Jakubec 

Veronika Srbecká 

Adéla Koblížková 

Eliśka Hladká 
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Je středa 10:00 hodin dopoledne a školní redakce ZŠ Kamenické ze školní časopisu Kamínek ná-

sleduje paní učitelku do basketbalové haly v Maroldově ulici. Hlasité driblování bylo slyšet uţ na 

chodbě a po krátké domluvě s manaţerkou klubu usedáme na místa na tribuně a pozorně sledu-

jeme náročné tréninkové metody. Hráči  zřejmě začali s rozcvičkou a několika cvičnými hody na 

koš. Motivačním tleskáním zahájili trénink.Poté se zdálo ţe si hráči nacvičují jakousi útočnou takti-

ku coţ nám, ale paní učitelka objasnila jako napravení chyb z minulého zápasu. Této činnosti vě-

novali spoustu úsilí, ale to nebylo všechno. Jejich průměrný věk 27 let jim dovolil víc. Potom se 

rozdělili na dva týmy a začali běhat sem a tam snaţíce se vzít míč hypotetickému protihráči. Kdyţ 

uţ byli velmi vyčerpaní, daroval jim trenér posledních oddechových 25 minut, aby si ještě procvi-

čili jiţ zmiňovaný hod na koš. 

 Nejdříve něco málo z historie Basketbalového klubu Děčín ... 

  Zaloţení děčínského basketbalu se datuje na předvánoční dobu roku 1945.  

Nejdůleţitější roky: 

1958 - Postup do divize 

1960 - Druhá liga 

1993 - děčínský muţský basketbal vstoupil do nejvyšší soutěţe ČR - Mattoni NBL (národní  

 basketbalová liga), kde tým setrvává dodnes. 

1997/98 - Největší úspěch - bronzové medaile 

2008/09 - Další největší úspěch - taktéţ bronzové medaile 
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Potom co jsme měli moţnost shlédnout trénink děčínských basketbalistů , jsme měli 

příleţitost se jich zeptat na několik otázek z jejich profesionálního i osobního ţivota.  

ADAM ŢAMPACH (20 let) 

Jak oslavujete úspěch? 

Chodíme do hospody, ale nic nepřeháníme. Druhý den máme trénink, takţe musíme 

být fit. 

TOMÁŠ POMIKÁLEK (21 let) 

Co musíte obětovat pro svůj úspěch? 

Čas a zdraví. Kdyţ chcete něco dokázat, vţdy musíte něco obětovat. 

Jste spokojený se svým trenérem? 

Je to pro náš tým nejlepší  trenér a mám v něm velkou důvěru. 

JAN SMETÁK (21 let) 

Jaký máte názor na ženský basketbal? 

Sledoval jsem v televizi MS, které se konalo v ČR a docela se mi to líbilo, ale jinak to 

moc nesleduji. Nemá to podle mě takový správný šmrnc. 

LEVELL SANDERS (35 let) 

Sledujete v televizi také nějaké sporty? 

Sleduji  tenis, basketbal a fotbal. 

Jak dlouho hrajete v BK Děčín? 

Asi 5 let. 

ROBERT LANDA (28 let) 

Odkdy hrajete basketbal? 

K basketbalu jsem se dostal na střední škole a od té doby hraju. 

HOUŠKA JAKUB (28 let) 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Mám malého syna Marečka, takţe hlavně s ním. Vţdy po obědě si s ním lehnu a spí-

me, to samé mám v plánu i dnes po tréninku (smích). Ale jinak mám rád i aktivní 

odpočinek např. fotbal nebo jízda na kole. 

Jezdíte s rodinou do zahraničí? 

Jezdíme a byli jsme s malým v Bulharsku. 

Kam byste se rád podíval? 

Rád bych se s rodinou podíval na Seychely. 

ADMIR ALIC (26 let) 

Od kolika let hrajete basketbal? 

Začal jsem hrát ve čtrnácti letech a od šestnácti hraji v České republice. 

Dělal jste nějaký sport před basketbalem? 

Ano, hrál jsem fotbal,  ale na brankáře jsem byl moc vysoký, tak jsem začal dělat 

basketbal. 
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HOUŠKA JAKUB (28 let) - kapitán 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Mám malého syna Marečka, takţe hlavně s ním. Vţdy po obědě si s ním lehnu a spí-

me, to samé mám v plánu i dnes po tréninku (smích). Ale jinak mám rád i aktivní od-

počinek např. fotbal nebo jízda na kole. 

Jezdíte s rodinou do zahraničí? 

Jezdíme a byli jsme s malým v Bulharsku. 

Kam byste se rád podíval? 

Rád bych se s rodinou podíval na Seychely. 

LUKÁŠ MAŘÍK (20 let) 

Od kolika let hrajete basketbal? 

Basketbal hraju od osmi a je mi dvacet let. 

Kdo Vás k basketbalu přivedl? 

K basketbalu jsem se dostal díky mému staršímu kamarádovi. 

Kde jste začínal s basketbalem? 

V Boleticích. 

Jaký máte názor na ženský basketbal? 

Nelíbí se mi, mám raději  muţský basketbal. 

Jaká je atmosféra týmu o přestávce, když zrovna prohráváte? 

Snaţíme se mezi sebou pomáhat a podporovat se. 

MIROSLAV SOUKUP (28 let) 

Dozvěděla jsem se, že máte čerstvě narozené dítě. Přebaloval jste ho už? 

Ano, málem jsem se u toho pozvracel (smích). 

Měl jste nějaká vážná zranění? 

Natrţený kříţový vaz v obou kolenech, pravý a levý meniskus, vykloubené kosti a 

mnoho dalšího. 

V kolika jste začínal hrát basketbal? 

Moje začátky byli ve čtrnácti letech. 

A jedna společná odpověď na konec! 

Držíte nějakou dietu? 

Všichni máme rádi tučná jídla, jen před zápasem si dáváme něco lehčího. Jinak ţádnou dietu 

nedrţíme. 
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Po tréninku a rozhovoru s hráči si na nás udělal čas i trenér, na kterého jsme měli 

tyto otázky: 

Proč jste trenérem a ne hráčem? 

Dříve jsem byl na postu hráče, ale vystudoval jsem 

vysokou školu a stal jsem se profesionálním trené-

rem, v čemţ jsem našel větší smysl ţivota. 

Jak dlouho jste trenérem? 

Celkově trénuji 10 let, v Děčíně začínám 7. sezónu. 

Jste spokojený se svým týmem? 

Se svým týmem jsem spokojen vţdy. 

Kdo je podle vás nejlepším hráčem? 

Ve sportu se to takto těţkou soudí. Jde o to jaký 

mají hráči charakter, vztah k Děčínu a další okolnos-

ti. Rozhodně jsou, ale pro tým hodně důleţití oba 

Američané Levell Sanders a William Hatcher, samo-

zřejmě pak kapitán Pavel Houška. 

U vás v týmu jsou samí vysocí hráči, myslíte si, že by u vás měl uplatnění i 

někdo menšího vzrůstu? 

Ano, určitě. Nejde pouze o výšku, ale hlavně o rychlost běhu, fyzickou kondici, hráč-

ské myšlení, logiku,.. 

Proč jste na začátku tréninku tleskali? 

Tleskáme vţdy na začátku a konci, povzbuzujeme se tím. 

Když pocházíte z Jičína, proč trénujete v Děčíně? 

Studoval jsem na vysoké škole v Praze a dostala jsem nabídku trénovat BK Děčín. 

Jaké je vaše motto? 

Jsem první člověk, co chválí a první, co kárá. 

Jaký máte názor na ženský basketbal? 

Byl jsem se osobně podívat na utkání v Karlových Varech, kde hrálo Bělorusko - ČR a 

ještě dlouho ve mně zůstane velký záţitek. Znám se i s trenérem Luborem Blaţkem a 

taktéţ i s basketbalistkami. Myslím si, ţe 2. místo je skvělý výkon v konkurenci např. 

USA nebo Rusko. 

Vyskytla se u vás nějaká situace, kdy jste se setkali s dopingem? 

Ano, jednou kdysi. Ten hráč u nás uţ nehraje. Doping je přísně hlídaný, namátkově 

na zápasy chodí kontroly.  
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Veslování je vodní vrcholový sport, který prý obnovili Angličané. Mnoho lidí si tento 

sport plete s pádlováním, ale společná je pouze voda. Veslování není jen klučičí sport a 

většina členů Děčínského klubu jsou děvčata. 

My, veslaři z Děčína to nemáme vůbec lehké. Veslujeme v přístavu na Labi, takţe po-

vodně nám přípravu často překazí. V listopadu nám však začíná zimní sezona. Musíme 

trénovat jen na trenaţérech, kde je také spousta závodů, ale nikdo tuto sezonu nemá 

rád. 

Z Děčína pochází spousta dobrých a ve veslařské branţi také slavných veslařů např. Lu-

cie Ţabová nebo Martin Slavík, účastníci letošního MS juniorů, které se letos konalo u 

nás. Z Děčína také pochází sestry Antošovy, které uţ veslují za reprezentaci. 

 

Lence Antošové je 19let a studuje na praţském gymnáziu. Má uţ nespočetně mistrov-

ských titulů z mistrovství ČR. Na mistrovství světa uţ také získala několik medailí. 

Jitce Antošové je 23let a v Praze studuje Vysokou školu architektury. Českých titulů má 

více neţ Lenka a drţí i české rekordy.  Je mistryně světa ţen do 23 let. Startovala i na 

Olympijských hrách. 

Společně jezdí druhým rokem a uţ získaly stříbrnou medaili 

na MS 2009. 

V listopadu se konalo MS na Novém Zélandě na jezeru Ka-

rapiro, kde Antošovy získali 4.místo. 

Narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byl to nelepší 

český skokan na lyţích a olympijský vítěz. Kdyţ bylo Jiřímu 

Raškovi 9 let, zemřel mu otec a jeho matka musela sama 

vychovávat čtyři děti. Poprvé se účastnil zimních Olympij-

ských her v roce 1964 v Innsbrucku, kde plnil pouze funkci 

náhradníka. Klíčovým zlomem v jeho kariéře se stala olym-

piáda v roce 1968, která se konala ve francouzském Gre-

noblu. Zde na středním můstku díky dokonalé technice vy-

bojoval zlatou medaili. V roce 1969 se dokonce Jiří Raška stal na jeden den Světovým re-

kordmanem, jeho skok měřil 164 m. V roce  2003 byl zvolen českým lyţařem století. 

Tereza Gleissnerová 

Helena Smolová 
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Zeptali jsme se našich učitelů na otázky o sportu a rozdělili je na následující 3 kategorie 

1. Kategorie (učitelé, kteří učí tělocvik a vystudovali ho) Tímto učitelem je jen pan učitel Trčka 

a proto jsme na něho měli více otázek: 

Od kolika let učíte? 

To uţ si sotva pamatuji, od 23 let. 

Učil jste ještě jinde než na téhle škole ? 

Jen na ZŠ Kamenické, bohuţel. 

Proč bohužel? 

Protoţe nemám vlastní tělocvičnu. 

Co vás baví za sporty? 

Lezení, cyklistika, fotbal. 

Jaké učíte třídy? 

Všechny třídy z 2. stupně. 

Co je učíte? 

Míčové sporty a různé věci podle osnov. 

Jakou třídu učíte nejraději? 

8.A, 8.B chlapci, 7.A, 7.B chlapci i dívky. 

Chtěl byste někdy skončit s tělocvikem a nechat si jen zeměpis? 

Právě naopak, mít jenom tělocvik. 

Když máte špatnou náladu, jste schopný si ji vylít na žácích? 

Copak si mě někdy viděla? Ne! 

Jaký máte pocit z tělocviku s žáky? 

Jsou leví, takţe ....  

Proč jste si vybral tělocvik? 

Sport na 1. místě, proto. 

Jakou máte rád sportovní značku oblečení? 

Je mi to jedno. 

Jste spokojený s touto prací? 

Jak kdy. 

Jedete na lyžák, těšíte se? 

Docela ano. 

A na co se nejvíce těšíte? 

Jak Vojta Haluza bude tancovat s holkami. 

Máte radši dlouhé a nebo kotníčkové ponožky? 

Jsem snad …? Samozřejmě, ţe dlouhé! Viděla jsi snad sportovce v kotníčkových ponoţkách?  

Chtěl byste dělat jiné povolání? A jaké? 

Chtěl bych vyhrát ve sportce a sedět doma. 
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2. Kategorie (učitelé co tělocvik učí, ale nestudovali ho) 

Proč jste se rozhodl učit tělocvik? 

Tomsa: To já jsem se nerozhodl, pan ředitel řekl: Budeš učit tělesnou výchovu dívek v 8. 

ročníku a bylo to. 

Andrlík: Já jsem se taky nerozhodoval. Musel jsem. 
A baví vás to? 

Tomsa: Ne, protoţe jste líní jako čuňata, u všeho pištíte a mě potom bolí uší. 

Andrlík:  Ano, protoţe miluju sport. 

A co nejraději o tělocviku děláte? 

Tomsa: Dřepy. 

Andrlík: Opičí dráhu – u toho se vţdycky nasměji. 

3. Kategorie („sportovci― co sport neprovozují, ale jenom pozorují) 

Proč si myslíte, že se vás ptáme, když tělocvik neučíte? 

Stejskal: Protoţe jste blázni (hlavně Veronika Andršová). 

Kilianová: No asi na to vypadám. 

Chovanec: (po dlouhém přemýšlení pana učitele, jsme zjistili, ţe otázku nechápe :)) 

Proč tělocvik neučíte? 

Stejskal: Vţdyť se na mě podívejte. Mě by na tělocvik byla škoda. 

Kiliánová: Nemám na to dynamiku. 

Chovanec: Je to nejhorší předmět hned po matematice. A mám raději přírodopis. 

      Veronika Andršová, Daniela Kosková 
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Nejlepší český hokejový brankář 

Míčová hra přes síť 

S čím se hraje hokej 

Koho brání soupeři 

Známý hokejový hráč s číslem dresu 68 

Kam se střílí míč 

Místo kde začala olympiáda 

 

 

Starší dáma chce investovat do koupě závodního koně .  Jednoho si vybere a 

nechá si ho pro jistotu vyšetřit veterinářem. Tak co , pane doktore, myslíte, ţe 

s ním budu moci závodit ? Veterinář se podívá na koně a na dámu a povídá :  

Samozřejmě ! A tipoval bych, ţe ho porazíte . 

"Sázím na toho jezdce s tou červenou kravatou."  

"To není kravata to je jazyk!" 

Jedou dva závodníci Tour de France, jeden při tom čte 

noviny a po chvíli říká: "Ty hele Franto, asi bychom měli 

přidat, protoţe ti první uţ jsou v novinách!" 
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MÁŠ DOTAZ? NĚČEMU NEROZUMÍŠ? 

ODPOVÍME, OBJASNÍME! TO VŠE V NEJBLIŢŠÍM ČÍSLE! 

Piš nám dotazy do schránky důvěry na papír označený třemi otazníky! 

Dotaz—jakýkoliv, zeptej se nás na co chceš! 

Odpověď— pokaţdé najdeš! 

 

Oslovuje čtenáře (ţáky, rodiče, příbuzné), aţ u Vás doma bude probíhat vánoční 
úklid a budete vyhazovat vše nepotřebné, zamyslete se, zda by se tyto věci nebo 
materiály nedaly pouţít v našem výtvarném krouţku. A neplatí to jen o Vánocích, 
ale po celý rok můţete kdykoliv – cokoliv přinést (ke školníkovi, do kanceláře, 
školní klub – pí. uč. Durdincová). Například balící papíry, kancelářské papíry, kar-
tony, dřívka, izolepy, stuhy, dráty, polystyren, sklo, igelity, štětce, zbytky malíř-
ských barev, noţíky na keramiku, vykrajovátka, korálky, staré rámy- rámečky od 
obrazů, zbytky látek, vlny, nitě, jehly, knoflíky, skleničky od přesnídávek, dţemů, 
majonéz, staré CD, DVD, zbytky svíček = vosku, vánoční dekorace, umělé květiny, 
talíře, misky ( na keramiku ), dětské časopisy, staré stolní hry.. 

Předem moc a moc děkujeme. Krásné svátky. 
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Na články a ankety o zvířatech, koníčcích, filmech... 

Na co se můţete těšit v příštích číslech? 


