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Stříbro z přespolního běhu 
 

 Ve čtvrtek 19. září se žáci a žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnily okresního kola 

v přespolním běhu v Českých Budějovicích. Závodilo se v kategoriích mladších žáků (6.-

7.ročník) a starších žáků (8.-9.ročník), zvlášť družstva chlapců a dívek.  

Družstvo mladších dívek bohužel nebylo kompletní, a proto běželo jenom mimo soutěž, 

ale další tři družstva závodila naplno. Nejlepšího výsledku dosáhli starší chlapci, kteří obsadili 

druhou příčku a tak si domů přivezli na krku stříbrné medaile. Blahopřejeme. 

 

Okresní kola ve florbalu Základních škol 
 

 Již během měsíců říjen a listopad se odehrála okresní kola ve florbalu základních škol.  

Nejprve svůj turnaj odehrály ve středu 18. října mladší dívky. Tento tým se nám momentálně ale 

teprve formuje a hrálo dokonce mnoho žákyň teprve z pátých ročníků. I přesto děvčata hrála 

vyrovnaná utkání a obsadily páté místo. 

 Ve čtvrtek 7.11.2019 hráli v Českých Budějovicích starší chlapci. Ti ve své skupině 

skončili na pěkném druhém místě. Bohužel systém soutěže byl nastaven tak, že do dalších bojů 

postupoval pouze 1 tým z každé základní skupiny. Pokud by naše družstvo nebylo oslabeno o 

dva hlavní hráče vlivem předešlých zranění, kteří tak školu nemohli reprezentovat, byla šance i 

na celkovou výhru. 

 Ve středu 20. listopadu pak svůj turnaj odehráli v Českých Budějovicích také starší 

dívky, ale ani ty do bojů o medaile nakonec nepostoupily. Přesto všem chlapcům a dívkám 

děkujeme za pěknou hru a chuť reprezentovat svoji školu a těšíme se na další turnaje. 

 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se již tradičně ve sportovní hale v Týně nad Vltavou před 

blížícími se Vánocemi 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 patnácté a patnáct družstev také soutěžilo se ve třech kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ze ZŠ a MŠ Dříteň, který ve 

finálovém zápase těsně zvítězil nad ZŠ a MŠ Ševětín, třetí příčka patří ZŠ Hlinecká. V kategorii 

starších žáků (8.-9. ročník) si došlo pro prvenství a putovní pohár družstvo ze ZŠ Malá Strana. 

Druzí skončili chlapci ze ZŠ a MŠ Ševětín a na třetím místě vltavotýnské gymnázium. V dívčí 

kategorii zvítězil výběr ze ZŠ a MŠ Chrášťany, před výběry ze ZŠ Hlinecká a ZŠ Malá Strana. 

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

se starostou města panem Ing. Ivo Machálkem. 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 11. 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 pět družstev, 

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

skupin podle věku.  

Po skončení vánočního soutěžení pak byli vyhlášeni vždy tři nejlepší chlapci a tři nejlepší 

dívky na základě výsledků z individuálních soutěží. Vůbec nejlepší z chlapců byl Štěpán Kališ 

z 5.A na ZŠ Malá Strana a mezi dívkami měla nejlepší výsledky Ema Bartušková, taktéž z 5.A 

na Malé Straně. V turnaji ve vybíjené pak obdržela všechna družstva z rukou pana ředitele Mgr. 

Miroslava Vašici dort a diplom. Ve skupině mladších byla vítězná ZŠ a MŠ Neznašov, skupinu 

páťáků vyhrálo družstvo z 5.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. 

 

  

  
 

 

 

Škola v pohybu 
 

 I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Škola v pohybu“.  V prosinci do 

naší školy přijel  Grassroots trenér  mládeže OFS  České  Budějovice  pan Jan  Starý, který  

připravil  pro  žáky  1. – 3. tříd netradiční hodinu tělocviku se spoustou zajímavých a zábavných 

pohybových her. Všichni žáci byli opět v neustálém aktivním zapojení a odcházeli z tělocvičny 

unavení, zpocení, ale velmi nadšení. Paní učitelky určitě získaly nové nápady do svých hodin. 

Děkujeme panu Starému za vstřícnost, profesionální přístup a budeme se těšit na další návštěvu. 
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Zimní soustředění a lyžařský výcvik na ZŠ Malá Strana 
 

 19.ledna se celkem 30 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. 

Obvykle má skupina sedmáků zaměření více na sjezdové lyžování a skupina žáků ze šesté třídy, 

která je zde na zimním soustředění, tak se více zaměřuje na běžky. Jenže letos to vzhledem ke 

sněhovým možnostem úplně neplatilo. Sjezdové lyžování probíhalo na svazích lyžařského 

střediska Mitterdorf v Německu, které se nachází jen kousek za hranicemi a mělo sjezdovky 

dobře připravené. Pro běžky jsme v předešlých letech využívaly krásně tratě na Šumavě, ale 

letošní zima byla slabá a sněhové podmínky na Šumavě špatné, takže i běžkové lyžování naši 

žáci absolvovali v německém Mitterdorfu. Večery pak patřily přednáškám o lyžařském vybavení 

či mazání lyží a hlavně zábavě – městečko Palermo, soutěže a jiné společenské hry. Co ale 

letošní lyžařský výcvik ovlivnilo nejvíce, byla chřipková epidemie, která snížila, jak množství 

žáků kteří do Zátoně odjeli, tak mohla i za předčasný odjezd některých z nich domů. Ale šikovné 

děti, které lyžování bavilo a vše zvládli, slunečné počasí, pěkné ubytování i upravené sjezdovky 

v lyžařském areálu, to vše byl základ pěkně stráveného týdne na horách. 
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Okresní kolo v basketbalu chlapců 
 

 V úterý 10.března jeli chlapci ze ZŠ Malá Strana po mnoha letech na okresní kolo 

v basketbalu do Českých Budějovic. A nevedlo se jim vůbec špatně. Ve své skupině totiž vyhráli 

všechny zápasy a tak postoupili do vyřazovacích bojů z prvního místa.  

 Bohužel užší sestava a tím pádem větší zápasové vytížení vedla k tomu, že do semifinále 

již nenastoupili dva hráči základní sestavy, u kterých se o slovo přihlásila bolest kolene v jednom 

případě a křeče v případě druhém. Chlapci z Malé Strany tak nakonec obsadili čtvrté místo, poté 

co v zápase o bronzovou příčku podlehli družstvu, které v základní skupině jasně přehráli o 11 

bodů. Nicméně i to je pěkný výsledek. Gratulujeme. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 V úterý 23.června 2020 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 šestnácté, a i když byla situace ovlivněná pandemií 

Covid-19, soutěžilo se ve třech kategoriích. Tentokrát ale vinou pandemie nebyl turnaj složen 

ryze ze školních výběrů, ale turnaje se kromě družstev z naší školy a ze ZŠ Chrášťany zúčastnily 

také florbalové oddíly. 

 V kategorii chlapců zvítězil tým ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou. V kategorii 

mladších dívek si došlo pro prvenství družstvo ze ZŠ a MŠ Chrášťany a mezi staršími dívkami 

zvítězil florbalový oddíl SK Meťák České Budějovice. 

Medaile vítězům předával ředitel pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica spolu 

se starostou města panem Ing. Ivo Machálkem. 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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16.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. Bylo tomu tak i letos, i když kvůli pandemii Covid-19 

vypadal tento turnaj trošku jinak. Ve středu 24.6 se mezi sebou utkaly výběry čtyř družstev ze 

sedmých až devátých ročníků a hrál se pouze turnaj v softbalu bez doplňkového volejbalu či 

přehazované. 

 Hlavní cenou tohoto turnaje byl i letos veliký putovní pohár, na který jsou navždy 

přidány jména vítězné sestavy. Nakonec zvítězil výběr 9.A, který hrál ve složení: Daniel Rodryč, 

Lukáš Brůžek, Vlasta Tománek, Nela Švehlová, Míra Beránek, Prokop Hruška, Bára 

Fišerová, Jirka Herza, Tonda Klusáček a Petr Havel a jejich jména tak přibydou na podstavec 

poháru. Kromě poháru a diplomů obdrželi žáci všech družstev také sladké ceny v podobě 

zákusků, které jim na vyhlášení donesl pan starosta. Na druhém místě skončila 8.C a bronzovou 

příčku obsadila 7.A. 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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