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Atletky z Malé Strany postoupily na republikové finále 
 

 Ve čtvrtek 27. září se žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnily krajského kola v atletickém 

čtyřboji v Jindřichově Hradci. Pět reprezentantek naší školy závodilo ve sprintu na 60 m, ve 

vytrvalostním běhu na 800 m, dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký nebo skok daleký) a 

vrhačské disciplíně (hod míčkem nebo vrh koulí). A stejně jako v loňském roce, tak i letos naše 

dívky Beata Hromadová, Aneta Burianová, Veronika Pavlovcová, Bára Procházková a Nela 

Švehlová vyhrály a odvezly si zlaté medaile.  

Beata Hromadová byla navíc vyhlášena nejlepší atletkou ze všech zúčastněných 

závodnic. Kromě prvního místa si naše dívky vybojovaly také postup do republikového finále, 

které proběhne 10. října v Opavě. Za předvedené výkony a reprezentaci naší školy děkujeme a 

gratulujeme k tomuto velkému úspěchu. 

 

 
 

         

Historický atletický úspěch dívek ze ZŠ na Malé Straně 
 

 Dne 10. října 2018 proběhlo v Opavě republikové finále atletického víceboje základních 

škol. V soutěži se sešli nejlepší atleti a atletky české republiky. 

 Účast v samotném finále si vybojovaly i dívky z naší školy, když zvítězily v krajském 

finále v Jindřichově Hradci. Týmový výkon nakonec vytvořil základ pro největší úspěch 

v soutěži jednotlivců, kdy Beáta Hromadová celý víceboj suverénně vyhrála. Svými výkony 

vévodí atletickým tabulkám v běhu na 60 m a skoku dalekém. 

 Velký obdiv zaslouží i další členky týmu: Aneta Burianová, Bára Procházková, 

Veronika Pavlovcová, Marcela Volková, Bára Fišerová a Nela Švehlová. 
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 Celé náročné období završilo krásné a vřelé přijetí u místostarostky paní Ing. Fraňkové a 

ocenění atletek za skvělou reprezentaci Týna nad Vltavou. 

 

 
 

 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 14. listopadu 2018 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou již tradičně konal 

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 

třinácté a tentokrát se jej zúčastnilo rekordních patnáct týmů ve třech kategoriích. 

 V kategorii dívek vyhrály žákyně ze ZŠ a MŠ Chrášťany. Na stupních vítězů se 

umístily také výběry z Hlinecké ZŠ a základky na Malé Straně.  

V kategorii mladších chlapců (6.-7. ročník) bylo pět výběrů doplněno ještě o jedno 

družstvo dívčí. Jednalo se o tým dívek ze ZŠ Malá Strana, který je složený z žákyň hrající 

florbalovou dorosteneckou ligu. Ty tuto kategorii zaslouženě vyhrály a ukázaly tak, že nehrají 

soutěž nadarmo. Na druhém místě byli chlapci ze ZŠ a MŠ Ševětín a třetí místo obsadili kluci 

z Malé Strany. 

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

ZŠ a MŠ Ševětín. Druhé místo obsadilo vltavotýnské gymnázium a na bronzové příčce se 

umístila ZŠ a MŠ Chrášťany. 

Putovní poháry vítězům předával s ředitelem pořadatelské školy Mgr. Miroslavem 

Vašicou také nově zvolený starosta města pan Ing. Ivo Machálek, který mladým sportovcům 

donesl i sladké ceny. 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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Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

Ve středu 12. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou jako každý rok touto 

dobou setkali žáci z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli od školy a 

zasportovali si. Při pořádání SK Mladých nadějí a ZŠ Malá Strana, která postavila čtyři družstva, 

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

Dříteň, ZŠ a MŠ Temelín a ZŠ a MŠ Neznašov. 

           Soutěže byly rozděleny na dvě části. Nejprve si děti ověřily svoje schopnosti 

v  individuálních soutěžích, které byly směsicí dovedností v atletických a gymnastických 

disciplínách a míčových sportech. 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. 

Ve druhé části se jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené, který byl rozdělen do dvou 

skupin po čtyřech.  

Po skončení vánočního soutěžení pak byli vyhlášeni vždy nejlepší chlapec a nejlepší 

dívka z každého družstva na základě výsledků z individuálních soutěží. V turnaji ve vybíjené pak 

obdržela všechna družstva z rukou pana ředitele Mgr. Miroslava Vašici dort a diplom. Ve 

skupině A byla vítězná ZŠ a MŠ Neznašov, druhou skupinu vyhrálo družstvo z V.A na Malé 

Straně. Pořadatelé by rádi poděkovali všem školám a dětem za účast a předvedené výkony, 

Skupině ČEZ a městu Týn nad Vltavou za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku 

a také firmám RICHMONT-CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za podporu sportu v Týně nad 

Vltavou. 
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Škola v pohybu 
 

Ve dnech 17. – 18. prosince 2018 měli žáci 1. – 4. ročníků možnost prožít netradiční 

tělesnou výchovu.  V rámci projektu „Škola v pohybu“  pod vedením pana Jana Starého (trenér 

mládeže OFS v Českých Budějovicích) se  žáci v hodině vůbec nezastavili a střídali aktivity 

v rychlém sledu. Žákům se hodiny moc líbily,  odcházeli z tělocvičny sice unavení, ale  velmi 

spokojení. 
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Krajské kolo ve florbalu dívek 

 
 V úterý 22. ledna se v Sezimovo Ústí konalo krajské kolo ve florbalu základních škol v 

kategorii starších žákyň. Dívky ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana na něj postoupily jako 

vítězky českobudějovického okresu. 

 V  turnaji bylo celkem osm družstev – vítězů okresních kol. Týmy proto byly rozděleny 

do dvou skupin po čtyřech, kde odehrál zápas každý s každým a nejlepší dvě družstva z každé 

skupiny následně postoupila do dalších bojů. 

 Naše dívky, které hrály ve složení Hromadová Beata, Burianová Aneta, Volková 

Marcela, Vrbková Adéla, Landová Natálie, Procházková Bára a Pavlovcová Veronika v celém 

turnaji ani jednou nezaváhaly. V základní skupině porazily Soběslav 3:0, Třeboň 3:0 a Kaplici 

4:0. S nejlepšími týmy skupiny B následně vyhrály 4:0 nad Opařany a 2:0 proti Strakonicím, 

takže po pěti zápasech nakonec s celkovým skóre 16:0 neinkasovaly ani jednu branku a proto si 

zaslouženě došly pro postup do republikové kvalifikace v Plzni. Potvrdily tak opět své kvality, 

kdy do této fáze soutěže postoupily již poněkolikáté. Gratulujeme.  

 

 

Republiková kvalifikace ve florbalu 
 

Dne 25.1.2019 se ve sportovní hale v Plzni uskutečnila kvalifikace o republikové finále 

ve florbale žákyň základních škol. Naše družstvo ve složení: Anet Burianová, Betka 

Hromadová, Adél Vrbková, Marcelka Volková, Natka Landová, Zuzka Novotná, Verča 

Pavlovcová a Barča Procházková se utkalo s výběry základních škol z Plzně a z Kladna. 

V prvním utkání proti Kladnu si naše dívky vedly velmi dobře. Výsledek 6:2 je toho 

jasným důkazem. Druhé utkání proti Plzni bylo o poznání těžší. V první třetině se holkám 

nepodařilo vstřelit branku a ze začátku druhé třetiny dokonce hrozilo i to, že budeme poprvé 

prohrávat. Nicméně holky začaly více běhat a účinek se brzy dostavil. Ve druhé třetině se 

holkám podařilo vstřelit dvě branky a druhá třetina skončila 2:0 pro naše družstvo. Ve třetí 

třetině tým dívek z Plzně snížil na 2:1 a zápas spěl k dramatickému konci. V posledních dvou 

minutách hrál tým dívek z Plzně dokonce bez brankářky. Minutu před koncem se však našim 

holkám podařilo vstřelit branku na 3:1 a zápas naše holky vyhrály. 

Po dvou výhrách tak bylo jasné, že naše holky vyhrály tuto kvalifikaci a můžou se těšit na 

republikové finále do Otrokovic!! 

Holkám za předvedené výkony velmi děkujeme a zároveň jim přejeme mnoho sil a štěstí 

do finále, které se uskuteční 21. – 22.3. 

Poděkování patří i našim fanouškům, kteří s námi jeli na tyto dva zápasy. Povzbuzování 

se velmi dobře zhostili: Kuba F., Michal S., Tomáš B., Vojta B., Eliška N. 
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Zimní soustředění a lyžařský výcvik na ZŠ Malá Strana 
 

 17. února se celkem 41 žáků ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vydalo na zimní 

soustředění sportovní skupiny 6. ročníku a lyžařského výcviku 7. tříd do Zátoně na Šumavě. 

Zatímco tři skupiny sedmáků mělo zaměření více na sjezdové lyžování, tak skupina žáků ze šesté 

třídy, která zde byla na zimním soustředění, se více zaměřovala na běžky.  

Sjezdové lyžování probíhalo na svazích lyžařského střediska Mitterdorf v Německu, které se 

nachází jen kousek za hranicemi, nicméně první den lyžování na rozježdění proběhl v českém 

středisku Kubova Huť. Pro běžky se využívaly krásně tratě na Šumavě a to především kolem 

Kubovky, Borové Lady či Nových Hutí. Sněhové podmínky byly tento rok vynikající, svahy i 

bílé stopy byly dobře připraveny a kormě jednoho dne kdy pršelo, se vydařilo i počasí. Večery 

pak patřily přednáškám o lyžařském vybavení či mazání lyží a hlavně zábavě – městečko 

Palermo, soutěže a jiné společenské hry. 
 Šikovné děti, které lyžování bavilo, příznivé počasí, pěkné ubytování i upravené 

sjezdovky v lyžařském areálu, to vše byl základ pěkně stráveného týdne na horách. Děkujeme. 

 

 
 

 

Republikové finále ve florbalu dívek 
 

Dne 21.-22.3.2019 se v Otrokovicích uskutečnilo republikové finále ve florbale žákyň 

základních škol. Naše družstvo se na tuto akci dokázalo probojovat po vítězstvích v okresním 

kole, krajském kole a republikové kvalifikaci. Dál postupoval vždy pouze vítěz, takže postup 

mezi nejlepších šest škol v ČR nebyla žádná náhoda. Navíc naše škola na republikovém finále ve 

florbale již jednou byla a obsadila tehdy skvělé třetí místo. 



10 

 

Naše dívky ve složení: Anet Burianová, Betka Hromadová, Adél Vrbková, Marcelka 

Volková, Natka Landová, Zuzka Novotná, Verča Pavlovcová, Andrea Pešková a Barča 

Procházková odehrály celkem tři utkání. První den se hrálo v základních skupinách po třech 

týmech a druhý den vyřazovací zápasy o celkové umístění. Bohužel naše družstvo mělo smůlu 

v tom, že týmy které byly nalosovány do naší skupiny, byly silnější než týmy ze skupiny druhé 

což ukázaly jak konečná umístění, tak utkání ve kterých se ve vyřazovacích zápasech střetly 

týmu z opačných skupin, kde ve všech případech zvítězil tým z naší skupiny. 

V prvním utkání naše dívky hrály proti ZŠ Jilemnického z Mladé Boleslavi s výsledkem 

1:5. V druhém utkání prohrály se školou ZŠ Campanus Praha 5:0 a bylo tedy jasné, že druhý den 

se utkají o konečné 5.-6. místo v turnaji.  

Tam nakonec porazily pořadatelskou školu ZŠ Mánesova Otrokovice 5:1 a obsadily tak 

celkové 5. místo v České republice. Výsledek je to krásný, škoda jen, že skupiny nebyly 

rozdělené rovnoměrně, protože jsme se hned ve skupině střetli se zlatým a stříbrným týmem. 

Holkám za předvedené výkony velmi děkujeme a zároveň jim přejeme mnoho sil a elánu do 

dalších let. 

 

 
 

 

Okresní kolo v minikopané 
 

Ve dnech 16. a 17. dubna probíhaly v Českých Budějovicích okresní kola v minikopané 

žáků základních škol, kterého se jako každý rok naše škola opět účastnila. Naši chlapci obsadili 

třetí příčku v základní skupině a do dalších bojů o celkové umístění se tak neprobojovali. To 

dívky byly úspěšnější a nakonec braly v budějovickém okrese bronz za třetí místo. Gratulujeme. 
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ZŠ Malá Strana byla úspěšná 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 v pondělí 6.5 soutěžili proti 

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

sedmých ročníků. Ve čtvrtek následovala soutěž starších žáků, tedy kluků a holek z osmých a 

devátých tříd.  

Naše družstva obsadila z šestnácti škol deváté, sedmé, čtvrté a druhé místo. Pohár a 

stříbrné medaile vybojovali mladší chlapci ve složení: Novák Miroslav, Augsten Václav, 

Hofman Mikoláš, Peterka Tomáš, Benda Ondřej, Vařil Patrik, Habich Jan, Penkert Jan a 

Říha Filip. Ačkoliv se jedná o závody družstev, kde se výsledky jednotlivých závodníků sčítají a 

vyhlašují se tak pouze nejlepší družstva, tak individuálně nejlepších výsledků ve svých 

disciplínách dosáhli: Beata Hromadová, která vyhrála ve sprintu na 60 m a skoku dalekém a 

Josef Burian, který zvítězil ve vrhu koulí. K pěkným výsledkům blahopřejeme. 

 

 
 

 

Atletická olympiáda v Chrášťanech 
 

 V minulých letech se již třikrát konala pro školy z vltavotýnského regionu atletická 

olympiáda, ve které si mohli mezi sebou zazávodit a porovnat výsledky žáci v rozpětí všech 

ročníku základních škol. 7. května 2019 se podruhé za sebou pořadatelství ujala ZŠ a MŠ 

Chrášťany. Na fotbalovém hřišti u školy v Chrášťanech, se utkali žáci z osmi škol 

vltavotýnského regionu. 

Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií: 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7. třída a 8.-9. třída. 

Stejně jako v loňských letech mohla každá škola 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. 



12 

 

 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana reprezentovali: Bečvářová Beáta, Richter Ondřej, 

Ptáček Matyáš, Hlaváčová Veronika, Mikulka Pavel a Kolářík Matěj na prvním stupni a Habich 

Jan, Benda Ondřej, Pešková Andrea, Jílková Zuzana, Plaňanský Petr, Beránek Miroslav, 

Hromadová Beata a Burianová Aneta na stupni druhém. 

 Nejlepších výsledů z naší školy dosáhli tito žáci a žákyně: Beata Hromadová – 4x první 

místo, Jan Habich – 3x první místo a 1x druhé místo, Matyáš Ptáček - 3x medaile,  Ondřej 

Benda – 3x medaile a Andrea Pešková - 3x medaile. Celkem naši sportovci posbírali 27 

cenných kovů. Blahopřejeme. 

 

 

Bajdarky – 16. ročník 
 

První červen letos připadl na sobotu, takže tradiční zápolení žáků týnských škol 

odstartovalo již v pátek 31.5.  Pošestnácté slavily děti na Vltavě Mezinárodní den dětí.  

Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou každoročně pořádá závody na tzv. bajdarkách, závod 

mezi týnskými mosty. V letošním roce se jel již 16. ročník Vltavotýnské míle. Poprvé v historii 

se ale závod jel kolem „Nového“ mostu, protože v tradiční obrátce u pilíře „Starého“ mostu byla 

zakotvena vrtná souprava, provádějící zkušební vrty v souvislosti s jeho zvedáním. 

         Síly si změřili žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká a primy týnského 

gymnázia. Závodníci si měli možnost plavbu nacvičit v průběhu května při středečních 

trénincích, organizovaných kanoistickým klubem.  Účast na závodech braly děti vážně, což 

dosvědčovala i přes nepříznivé počasí vysoká návštěvnost tréninků.  

         V pátek se počasí umoudřilo a sluncem zalitá Valcha přivítala vedle závodníků i spolužáky, 

kteří přišli své odvážné kamarády povzbudit. Příjemnou atmosféru podtrhli množstvím 

vlastnoručně vyrobených transparentů. 

          Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 14 posádek. Nejprve spolu změřili síly závodníci 

ve třech závodech podle ročníků. První dvě posádky z každého závodu postupovaly do hlavního 

závodu o krásný putovní pohár věnovaný kanoistickým klubem. Na finálovou sedmičku doplnila 

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

získali desetkrát žáci ZŠ Malá Strana, dvakrát byli úspěšní žáci ZŠ Hlinky, dvakrát žáci týnského 

gymnázia a v roce 2013 zvítězila velká voda, která žáky na závod nepustila. Všichni netrpělivě 

čekali, jak dopadne letošní měření sil a která škola bude pohár opatrovat další rok. 

          Jako první vyrazily na trať 4 posádky ze 4. tříd. Stylem start - cíl si pro vítězství dojela 

suverénně posádka 4. B z Hlinecké školy před 4. A z Malé Strany a 4. A z Hlinek. V druhém 

závodě si změřili síly žáci 5. tříd. V tomto závodě zvítězila posádka 5. A z Hlinek před 5. B 

z Malé Strany a 5. B z Hlinek. Největší favorité pro boj o putovní pohár se hledají vždy v závodě 

šestých tříd. Na trať vyrazilo 6 posádek. Ihned po startu se ujala vedení 1. posádka primy 

z týnského gymnázia sledována posádkou 6. A z Malé Strany. Za obrátkou kolem mostního 

pilíře se posádka 6. A z Malé Strany dotáhla na vedoucí posádku a měli jsme možnost sledovat 

dramatický souboj doslova pádlo na pádlo, loď na loď. Vedoucí pozici nakonec uhájili žáci 

týnského gymnázia před posádkou 6. B z Malé Strany a pro třetí místo si dojela posádka 6. A z 

Hlinek. 

         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 gymnázia. Na druhém místě se držela posádka 6. A z Malé Strany. Velice 

skvělý start předvedla také posádka 4. B z Hlinek a držela od startu pěkné třetí místo. V obrátce 

pod „Novým“ mostem se rozestupy mezi vedoucími posádkami zmenšily na minimum a začal 

napínavý souboj o vítězství. Přibližně v polovině cílové rovinky se na malý okamžik do čela 

dostala posádka 4. B z Hlinek. Malé zaváhání je však odsunulo na 3. místo. Za mohutného 
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povzbuzování spolužáků si pro vítězství a pohár dojela posádka 6. A z Malé Strany, které se 

tentokrát předjížděcí manévr povedl a na primu gymnázia tak zůstalo druhé místo. Pohár získala 

již pojedenácté v historii posádka ze ZŠ na Malé Straně. 

        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 paní učitelek ZŠ Malá Strana, ZŠ Hlinecká a kombinované posádky týnského 

gymnázia. Vítězství v tomto závodě obhájila posádka 6. A z Malé Strany před posádkami paní 

učitelek z Malé Strany a Hlinek. Při slavnostních fanfárách za přítomnosti paní místostarostky 

Mgr. Martiny Sudové a pedagogů jednotlivých škol byly vyhlášeny vždy tři nejlepší posádky 

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

proběhly díky podpoře Hračkářství paní Trnkové, které věnovalo dětem krásné ceny, Města Týn 

nad Vltavou, Atelieru Kobera, s. r. o., ELBH, s. r. o., ČEZ, a. s. – Jaderná elektrárna Temelín 

a společnosti EXTECON s. r. o.. Poděkování patří i týnskému Raft klubu, který pomohl 

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 z řad 

Kanoistického klubu Jiskra Týn nad Vltavou, 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: 

třídy: 

1. místo: 4. B Hlinky – O. Procházka, Kl. Porodová, Kr. Porodová, J. Vosička 

2. místo: 4. A Malá Strana – Š. Kališ, M. Ježek, A. Blüml, M. Staško 

3. místo: 4. A Hlinky - B. Vítková, A. Kareš, A. Voldřich, R. Anděl 

třídy: 

1. místo: 5. A Hlinecká –V. Suchanová, T. Kapr, R. S. Kurej, D. Bilahorka 

2. místo: 5. B Malá Strana – K. Shánělová, P. Hanzal, J. Květenský, F. Vidlák 

3. místo: 5. B Hlinky – L. Koubková, V. Andělová, J. Mládek, M. Rosolová 

třídy: 

1. místo: Prima Gymnázium I– M. Ryska, S. Žižka, D. Řádek, M. Nováček 

2. místo: 6. A Malá Strana – A. Černá, Z. Jílková, V. Jílková, M. Hruška 

3. místo: 6. A Hlinky – Z. Hrubá, T. Příhoda, J. Karlík, E. Pauková 

Finálový závod o putovní pohár: 

1. místo: 6. A Malá Strana – A. Černá, Z. Jílková, V. Jílková, M. Hruška 

2. místo: Prima Gymnázium I– M. Ryska, S. Žižka, D. Řádek, M. Nováček 

3. místo: 4.B Hlinky – O. Procházka, Kl. Porodová, Kr. Porodová, J. Vosička 
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Vysokohorská turistika - Krkonoše 

 

            Od pátka 7. června do pondělí 11. června bylo 33 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. V Obřím dole na Sněžku zároveň probíhal 

„Sherpa“ závod, takže jsme na trase potkávali lidi různého věku, kteří vynášeli batohy s různě 

velkým nákladem, třeba i 70 kg. 

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

Autobusem se vydali 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.  

V pondělí 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 za krásného počasí asi 75 km a viděli několik krás nejstaršího českého 

Národního parku. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 18.června 2019 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 čtrnácté a soutěžilo se ve třech kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ Malá Strana, Týn nad 

Vltavou. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si došlo pro prvenství a putovní pohár stejně 

jako na podzim družstvo ze ZŠ a MŠ Ševětín. A v dívčí kategorii zvítězil výběr ze ZŠ a MŠ 

Chrášťany. 

Putovní poháry vítězům předával ředitel pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica spolu 

s místostarostkou města paní magistrou Martinou Sudovou. 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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15.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 25.6 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: Kačka Dalerová, Mikoláš Hofman, Pavel Anděra, David Klečka, Jaroslav Hruška, 

Ondra Voneš, Zuzana Boušková, Nela Paďourková, Petr Franček, Dominik Kunt, Michal 

Matocha a Ondra Krůček a jejich jména tak přibydou na podstavec poháru. Na druhém místě 

skončila 7.C a bronzovou příčku obsadila 6.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: 

Marek Kojan, Vojta Střeleček, Jakub Halouzka, Kryštof Kanda, Beáta Hromadová, Adéla 

Vrbková, Kryškof Hruška, Natálie Landová, Pavel Franček, Daniel Machula, Bára 

Procházková a Míra Květenský. Druhé místo obsadila 8.A a třetí byli kluci a holky z 9.A. 

V doprovodných soutěžích zvítězila v přehazované 7.C a ve volejbale 9.B. Gratulujeme. 

 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. 
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