
 

 
 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana  

a 

SK Mladých Nadějí 

 

 

Sport ve školním roce 2012-13 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



1 

 

Obsah: 
 

 - 19.9.2012   8. Temelínská atomiáda    (str. 2) 

- 4.10.2012   Přespolní běh – okresní kolo (dívky, chlapci) (str. 2) 

- 10.10.2012   Přespolní běh – krajské kolo (dívky)   (str. 2) 

- 18.10.2012   Coca Cola Cup– školský fotbalový pohár (chlapci) (str. 3) 

 - 21.10.2012   Florbal – dorostenecká liga dívek   (str. 3) 

 - prosinec, leden  Orion Cup – florbal     (str. 4) 

 - prosinec, leden  Bruslařský kurz v Soběslavi    (str. 5) 

 - 19.12.2012   Florbal - krajské kolo 4. a 5. tříd   (str. 5) 

 - 17.-22.2. 2013  Zimní soustředění na Šumavě   (str. 5) 

 - 30.4.2013   Coca Cola Cup – školský fotbalový pohár (dívky) (str. 6) 

 - 2.-4.5.2013   Atletické soustředění v Soběslavi   (str. 6) 

 - 9.5.2013   Preventan Cup – vybíjená (okresní kolo)  (str. 7) 

 - 13.-14.5.2013  Pohár Rozhlasu (okresní kolo)   (str. 7) 

 - 21.5.2013   Pohár Rozhlasu (krajské kolo)   (str. 8) 

 - 28.5.2013   Atletický čtyřboj – okresní kolo   (str. 9) 

- 30.5.2013   Coca Cola Cup (dívky-republiková kvalifikace) (str. 10) 

 - 20.6.2013   Pohár starosty města Týn nad Vltavou  (str. 11) 

 - 25.-26.6.2013  Memoriál Václava Poroda    (str. 12) 

 

 

 



2 

 

8. Temelínská atomiáda 
 

 19. 9. se zástupci 4. a 5. tříd zúčastnili 8. ročníku Atomiády. Přestože jim počasí příliš 

nepřálo, všichni se během celého odpoledne skvěle bavili a navíc získali   pěkné 4. místo ve 

sportovním klání a 2. místo ve vědomostní soutěži. Pro naši školu vybojovali 16 000 Kč.  

Naši školu reprezentovali: Matyáš Hrdina, Jakub Janál, Lenka Lišková, Jana Nováková, 

Michaela Šímová, Daniel Voneš a Přemysl Vyhnal. Sportovat na mokrém povrchu nebylo vůbec 

jednoduché, proto si všichni zaslouží velké uznání. 

 

 

Přespolní běh – Malá Strana první v okrese 
 

 Dne 4.10. 2012 proběhlo v Českých Budějovicích okresní kolo v přespolním běhu 

základních škol. Naši běžci dosáhli historického úspěchu, když dívky dokázaly vyhrát a 

postoupit do krajského finále. Chlapci ve své kategorii skončili na 2. místě. Z jednotlivců byla 

nejlepší Anna Hovorková, která v kategorii dívek vyhrála, mezi chlapci se nejlépe umístil Václav 

Klein. 

 

 

Přespolní běh – krajské kolo dívek 
 

Krajské finále se uskutečnilo 10. října v Jindřichově Hradci a dívky svým 4. místem 

potvrdily své kvality. Na trati s prudkými výběhy a seběhy, která vyhovovala lyžařskému 

družstvu z Vimperka, skončila Anna Hovorková na 8. místě (druhá mezi atletkami celého kraje). 

Touto cestou bychom rádi poděkovali i ostatním členkám úspěšného družstva: Denise Bauerové, 

Marii Dvořákové, Martétě Paulusové, Denise Příhodové a Karolíně Borovkové. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

Ve čtvrtek 18.října sehráli chlapci ze Základní školy na Malé Straně v rámci školského 

fotbalového poháru – Coca Cola fotbalový zápas proti výběru ze ZŠ Hlinecká. Utkání bylo 

divácky velmi zajímavé a atraktivní, protože se vývoj hry často měnil. Nejprve se ujali vedení 

naši chlapci, ale soupeř dokázal otočit ve svůj prospěch na 2:1. V závěru utkání po výrazném 

tlaku našich hráčů došlo k vyrovnání a tak se muselo prodlužovat. V nastaveném čase gól 

nepadnul, a proto rozhodovali trestné kopy. V těch byl šťastnější soupeř, a tak zvítězil 3:2. Přesto 

našim chlapcům děkujeme za předvedený výkon a povedenou kolektivní hru. 

 
 

Florbal – dorostenecká liga dívek 

 
 V neděli 21.10.2012 odehrály dívky ze Základní školy Malá Strana v Týně nad Vltavou 

pod hlavičkou SK Mladých Nadějí již druhý turnaj ve florbalové dorostenecké lize. Tentokrát 

byl pořadatelem právě školní klub z Malé Strany. V divizi V. dorostenecké ligy (což je region 

Jihočeského kraje a kraje Vysočina),  je celkem šest týmů. Kromě vltavotýnských dívek, hrají 

také FBK Tábor, FBC UNITED Č. Budějovice, FBŠ Jihlava, FBC Štíři Č. Budějovice a Sklo 

Bohemia Světlá nad Sázavou. Každý z týmu hraje v rámci turnaje dvě utkání. Ve své premiéře 

naše dívky 23.9.2012 nejprve kontumačně zvítězily proti FBC Štíři Č. Budějovice a poté 

prohrály 7:5 s favorizovaným týmem FBC UNITED Č. Budějovice.  

Ve svém domácím vystoupení z 21.října se opět utkaly se Štíry z Č. Budějovic a zvítězily 

v poměru 3:1. Během tohoto utkání vltavotýnské hráčky soupeře jasně přehrávaly a vychutnaly 

si tak své první vítězství na domácí palubovce. V závěrečném utkání dne ale podlehly hráčkám 

ze Světlé nad Sázavou 4:0. Ale i v tomto utkání hrály holky dlouho vyrovnanou partii. 

Soupeřkám z Vysočiny stačily. V první třetině je dokonce přehrávaly, ale postupně jim začaly 

docházet síly. V druhé části hry soupeřky vstřelily jednu branku, což byl ale pořád ještě nadějný 

výsledek. Do poslední části naše děvčata ještě jednou vlétla naplno, ale soupeř dokázal jejich 

náporu odolat. Pak už byla hra vabank a Světlá z toho profitovala a ve skóre odskočila na rozdíl 

čtyř branek. 

I přesto je třeba naše dívky pochválit. Soutěžně hrají florbal teprve od letošní sezóny a 

hned na ligové úrovni. A i přesto, že ostatní týmy mají mnohem více herních zkušeností a 

dosahují také vyššího věkového průměru, mají naše děvčata vyrovnanou bilanci: 2 výhry a 2 

prohry. 

V týnské sportovní hale se družstvo SK Mladých Nadějí znovu představí až 4.února. 

Mezitím je čekají čtyři další turnaje na hřištích soupeřů. Vltavotýnský dívčí florbal reprezentují: 

Michaela Bezpalcová, Pavlína Loskotová, Sandra Trejtnarová, Markéta Paulusová, Eliška 

Jůdlová, Denisa Příhodová, Denisa Bauerová, Marie Pospíšilová, Karolína Hašlová, Veronika 

Velhartická, Martina Kratochvílová, Vendula Lampertová a Simona Werbinská. 
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Orion Florbal Cup 2013 
 

5. prosince 2012 – okresní kolo starších dívek (8.-9.ročník) 

Naše dívky obsadily druhé místo v českobudějovickém okrese. 

5. prosince 2012 – okresní kolo starších chlapců (8.-9.ročník) 

Kluci obsadili druhé místo v okrese, ale bohužel do dalších bojů postupoval pouze vítěz. 

6. prosince 2012 – okresní kolo mladších chlapců (6.-7.ročník) 

Chlapci se ze třetího místa ve své skupině do dalších zápasů neprobojovali a obsadili 

celkové šesté místo. 

16.ledna 2013 – krajské kolo mladších dívek (6.-7.ročník) 

Nejúspěšnější z našich družstev letos  byly mladší dívky, které skončily na pátém místě v 

krajském kole pořádaném v Českém Krumlově. 
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Bruslařský kurz v Soběslavi 
 

 Na přelomu roku, tedy v prosinci a lednu se tradičně (letos již po sedmé) konal kurz 

bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Tradičně bývá toto soustředění náplní výuky žáků 

sportovních skupin sedmého a osmého ročníku, ale letos v sedmém ročníku sportovní třída ani 

skupina na ZŠ Malá Strana není. Proto se kromě 8.B, která už v Soběslavi byla v loňském roce, 

díky volným místům mohli zúčastnit tohoto kurzu také žáci, kteří sportovní třídu nenavštěvují. 

Naši sportovci strávili na ledové ploše celkem devět hodin. Kromě nácviku bruslení 

(přešlapování, brzdění, jízda na jedné brusli, jízda pozadu a další dovednosti) si naši žáci celkem 

dobře osvojili také lední hokej. 

 

 
 

 

Florbal 4. a 5. tříd – krajské kolo 
 

 19.prosince se žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy zúčastnili krajského kola ve florbalu. 

Chlapci totiž v okresním kole zvítězili a postoupili tak do krajského kola, dívky v okrese soupeře 

neměly a tak postoupily rovnou. V kraji nakonec chlapci obsadili 5. místo a dívky dívky skončily 

na bronzové příčce. 

 

 

Zimní soustředění na Šumavě 
          

Mezi 17. a 22.únorem strávili žáci sportovní skupiny ze šestých tříd ZŠ Malá Strana, 

doplněni o některé žáky sedmých ročníků  na lyžařském soustředění v Zátoni  na Šumavě. V této 

lokalitě už naše škola na soustředění byla přede dvěma roky, ale tehdy se jednalo o soustředění 

na horských kolech, na zimním soustředění jsme zde byli poprvé. Pod vedením pana učitele 

Vágnera a trenéra Miroslava Petříka probíhala výuka sjezdového a běžeckého lyžování. Počasí i 

sněhové podmínky byly dobré a děti si lyžování vyzkoušeli dokonce i na rakouských svazích, a 

tak si děti týden na horách užily naplno a lyžování se zařadilo mezi jejich oblíbené sporty. 
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Coca Cola Cup – fotbalový pohár (dívky) 
 

Zatímco chlapci na podzim ve svém vystoupení ve fotbalovém poháru po neúspěšném 

penaltovém rozstřelu do dalších bojů nepostoupili, dívky byly úspěšnější. Družstvo dívek ZŠ 

Malá Strana, které si ve velké kopané odbylo svou premiéru teprve vloni, se 30.dubna za našeho 

pořádání utkalo v Temelíně s týmy z Bechyně a Čimelic. Děvčata v obou zápasech dominovala a 

se skórem 9:0 postoupila do dalších bojů. 

 

 
ZŠ Týn  

M. Strana 

ZŠ 

Čimelice 

ZŠ 

Bechyně 
skóre body pořadí 

ZŠ Týn MS x 4:0 5:0 9:0 6 1. 

ZŠ Čimelice 0:4 x 1:2 1:6 0 3. 

ZŠ Bechyně 0:5 2:1 x 2:6 3 2. 
 

 
 

 

Atletické soustředění v Soběslavi 
 

Ve dnech 2.-4.května se 20 žáků naší školy jako každý rok zúčastnilo atletického 

soustředění v krásném sportovním areálu města Soběslav. Nevyužívali pouze atletického oválu 

s tartanovým povrchem a dalších lehkoatletických stanovišť, ale využili též další sportoviště, 

jako hřiště s umělou trávou, tělocvičnu na basketbal nebo florbalovou halu, takže sportovní 

vyžití bylo opravdu bohaté. Toto soustředění zároveň posloužilo jako příprava na atletické 

závody: „Pohár rozhlasu“ a „Atletický čtyřboj“. Škoda jen, že letos nevyšlo hezčí počasí. 
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Preventan Cup – vybíjená (4. a 5. tříd) 
 

9.května se naše škola stejně jako každý roka účastnila okresního kola turnaje ve vybíjené 

žáků 4. a 5. tříd – Preventan Cup. Naší škole se podařilo navázat na loňské úspěchy, když chlapci 

v silné konkurenci devíti škol vybojovali třetí místo a dívky byly ještě o příčku lepší a získaly tak 

stříbro. Na tomto výborném výsledku se podíleli tito žáci: Johana Bejnová, Tereza Kubíčková, 

Klára Mojžíšková, Jana Nováková, Michaela Šímová, Zdenka Mičanová, Eva Vlková, Sára 

Rybová, Naďa Peterková, Aneta Růžičková, Kateřina Kejřová, Ariane Rybová, Jakub Janál, 

Dominik Kočer, Václav Holeček, Filip Bílek, Martin Kolář, Stanislav Procházka, Tomáš Král, 

Přemysl Vyhnal, Daniel Voneš, Martin Prokeš a Václav Miřátský. 

 

 

Medailové žně v atletice pro ZŠ Malá Strana 
 

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 13.5 soutěžili proti 

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

sedmých tříd. Obě družstva si vedla velmi dobře a v konkurenci sedmnácti škol obsadila přední 

místa. Chlapci skončili na šestém místě, a to jen s těsným bodovým rozdílem za čtvrtou pozicí. 

Školu reprezentovali: Filip Miřátský, Adam Říha, Martin Šimek, Jan Marcin, Ondřej Lukášek, 

Jan Brůžek, Jakub Dlouhý a Ondřej Nečas.  

Dívky ve složení: Markéta Pavlovcová, Tereza Bočková, Klára Dokulilová, Markéta 

Halouzková, Klára Škvařilová, Markéta Šímová, Monika Novotná, Viola Svobodová a 

Johanka Panská předvedly úžasný výkon a získaly dokonce stříbrné medaile.  

V úterý následovala soutěž osmých a devátých tříd. Zde byla naše škola ještě úspěšnější. 

Chlapcům se podařilo vybojovat krásné třetí místo, a to dokonce i před školou, která měla na své 

soupisce také juniorského mistra Evropy v běhu na 1500 metrů. Chlapci bojovali v tomto 

složení: Zdeněk Zvířecí, Zdeněk Chudý, Václav Klein, František Bában, Petr Zeman, Tomáš 

Příhoda, Václav Příhoda, Samuel Waage, Ladislav Kmoníček a Ondřej Raučina.  

Dívky ve složení: Anna Hovorková, Markéta Paulusová, Denisa Bauerová, Štěpánka 

Pitzmosová, Marie Dvořáková, Denisa Příhodová, Lenka Hasilová, Alice Kovaříková, 

Veronika Velhartická, Radka Voběrková a Lucka Hrehová porazily všechny velké budějovické 

školy, za které často soutěžila děvčata trénující v atletických oddílech. Obsadily první místo a 
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doplnily tak pro ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana kompletní medailovou sbírku. Navíc si dívky 

prvním místem zajistily také postup do krajského kola.  

Jsme velmi pyšní, že naši žáci předvedli tak skvělé výkony, přestože se ve městě 

nevyskytuje žádný atletický stadion, na kterém by se mohli připravovat. Za příkladnou 

reprezentaci naší školy i města, všem žákům a žákyním děkujeme! 

 

 

 
 

 

Krajské kolo v atletických závodech Pohár Rozhlasu 
 

V úterý 21.května se uskutečnilo v Táboře krajské kolo v atletice základních škol a 

víceletých gymnázií. Starší žákyně ze ZŠ Malá Strana se mezi nejlepšími atletkami kraje 

neztratily a po mnoha osobních rekordech vybojovaly 6. místo. Naší škole se poprvé podařilo 

dosáhnout bodového součtu přes 5000 bodů. Za vzornou reprezentaci školy zaslouží poděkování 

tyto žákyně: Anna Hovorková, Denisa Bauerová, Štěpánka Pitzmosová, Denisa Příhodová, 

Lenka Hasilová, Alice Kovaříková, Veronika Velhartická, Karolína Hašlová, Radka 

Voběrková a Lucka Hrehová. 
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disciplína jméno výkon body 

běh 60 m Anna Hovorková 09.34 482 

 Denisa Bauerová 09.34 482 

 Karolína Hašlová 09.93 350 

běh 600 m Anna Hovorková 2:49.69 467 

 Veronika Velhartická 2:52.92 434 

 Štěpánka Pitzmosová 2:56.47 399 

skok vysoký Štěpánka Pitzmosová 1.43 544 

 Denisa Příhodová 1.35 460 

 Lenka Hasilová 1.31 419 

skok daleký Denisa Příhodová 4.33 386 

 Denisa Bauerová 4.13 338 

 Karolína Hašlová 3.86 276 

vrh koulí Alice Kovaříková 08.42 427 

 Radka Voběrková 08.02 401 

 Lenka Hasilová 07.18 347 

běh 4x60m štafeta A 34.21 582 

 štafeta B 36.47 442 

 

 

Zlato z atletického čtyřboje 
 

 V úterý 28. května se žáci ze ZŠ Malá Strana po úspěchu v Poháru rozhlasu zúčastnili 

dalších atletických závodů. Zatímco v Poháru rozhlasu reprezentovalo školu v každé kategorii 10 

až 12 žáků, kteří závodili každý v jedné nebo dvou disciplínách a štafetě, tak atletický čtyřboj je 

soutěž, ve které je družstvo složeno z pěti všestranných dětí. Ty závodí ve sprintu na 60 m, ve 

vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 800 m), dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký 

nebo skok daleký) a vrhačské disciplíně (hod míčkem nebo vrh koulí). A naši závodníci byli opět 

úspěšní. 

 Chlapci se umístili na čtvrtém místě a je třeba říct, že do poslední disciplíny stále bojovali 

o medailové umístění. V atletickém čtyřboji soutěžili Zdeněk Chudý, Zdeněk Zvířecí, Samuel 

Waage, Václav Klein a Tomáš Příhoda. Nejúspěšnější z chlapců byl Zdeněk Chudý, který 

dominoval především v hodu míčkem, kde svým výkonem 74,85 m disciplínu s přehledem 

vyhrál. 

 Družstvo dívek bylo ještě úspěšnější. Anna Hovorková, Denisa Příhodová, Denisa 

Bauerová, Štěpánka Pitzmosová a Markéta Paulusová byly ze všech zúčastněných škol v celém 

okrese nejlepší a v závodech jasně dominovaly. Se ziskem 6767 bodů vyhrály s náskokem přes 

1000 bodů  na druhé místo, a kromě zasloužených zlatých medailí si také vybojovaly postup na 

krajské kolo. Hned tři dívky svým bodovým ziskem byly v nejlepší čtveřici všech závodnic. 

Nejvíce bodů pro družstvo získala Štěpánka Pitzmosová, která mimo jiné se 141 centimetry 

zvítězila ve skoku vysokém. Všem žákům k jejich úspěchu gratulujeme. 
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Coca-Cola školský fotbalový pohár dívek 
 

Dívky ze ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana se 30.4.2013 zúčastnily 2.kola Coca-Cola 

školský pohár v kopané dívek. V krásném prostředí nového fotbalového stánku v Temelíně a za 

pěkného počasí se utkaly týmy  ZŠ Bechyně, Čimelic a Týna nad Vlt. , Malé Strany. Naše dívky 

po kolektivním výkonu porazily tým Bechyně  5:0 a Čimelice  4:0 a vybojovaly tak postup do 

republikové kvalifikace. 

Kvalifikace o postup mezi osm nejlepších v republice se uskutečnila 30.5.2013 v obci 

Koloveč u Domažlic. V prvním utkání týňačky suverénně porazily dívky ze ZŠ Koloveč  4:0. Ve 

druhém rozhodujícím utkání o postup naše dívky prohrály 1:2  se ZŠ Stod. Prohra byla zapříčena 

nesportovním jednáním soupeře, kdy v prvém poločase jedna z hráček soupeře kopla bezohledně 

naši brankařku do hlavy. Ta byla okamžitě převezena do nemocnice. Za tento zákrok nebyla 

hráčka potrestána.  Dívky zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci školy a města Týna nad 

Vltavou. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve čtvrtek 20.června 2013 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již třetí ročník 

turnaje ve florbalu „Pohár starosty města Týna nad Vltavou“. Pořadatelé ze Základní školy na 

Malé Straně spolu se sportovním klubem SK Mladých Nadějí oslovili školy z širokého okolí  

a výsledkem byla účast celkem sedmi týmů ve dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) po výsledcích 4:2, 0:2 a 2:0 zvítězila ZŠ Malá 

Strana před chlapci ze Základní školy Hlinecká. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si pro 

prvenství došlo bez jediné prohry družstvo vltavotýnského gymnázia před Základní školou 

Ševětín a ZŠ Hlinecká. 

 Příjemnou tečkou pro všechny zúčastněné bylo na závěr turnaje předávání putovních 

pohárů osobně z rukou starosty Týna nad Vltavou pana Mgr. Milana Šnorka. Pořadatelé si 

dovolují poděkovat všem zúčastněným za pěkné sportovní výkony a také Jaderné elektrárně 

Temelín za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 

 

Tabulka kategorie 8.-9. tříd 

 

 ZŠ 

Hlinecká 

ZŠ Malá 

Strana 

Gymnázium 

Týn 

SK Mladých 

nadějí -dívky 

ZŠ 

Ševětín 
body skóre pořadí 

ZŠ  

Hlinecká X 1:1 0:1 2:1 1:3 3 4:6 3. 
ZŠ Malá 

Strana 1:1 X 0:1 2:2 1:2 2 4:6 4. 
Gymnázium 

Týn 1:0 1:0 X 3:0 1:0 8 6:0 1. 
SK Mladých 

nadějí -dívky 1:2 2:2 0:3 X 0:2 1 3:9 5. 
ZŠ  

Ševětín 3:1 2:1 0:1 2:0 X 6 7:3 2. 
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9.ročník Memoriálu Václava Poroda 
 

V posledním týdnu 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. V letošním roce nám ale nepřálo počasí, a tak 

jsme již podruhé v historii devíti ročníků museli zvolit tzv. „mokrou“ variantu, ve které byl 

softbal nahrazen turnajem ve florbalu. V úterý 25. června se v kategorii mladších žáků utkali 

výběry jednotlivých tříd šestých a sedmých ročníků, kde se jako doprovodný sport odehrál také 

turnaj v přehazované a ve středu 26.června zápasila v kategorii starších žáků družstva z osmých 

a devátých ročníků. Ti soutěžili kromě florbalu také ve volejbalu.  

Hlavní cenou tohoto turnaje je v obou kategoriích veliký putovní pohár, na který jsou 

navždy přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil ve všech utkáních 

výběr 7.B ve složení: Filip Miřátský, Adam Říha, Jan Marcin, Odřej Procházka, Martin 

Šimek, Monika Novotná, Viola Svobodová, Johanka Panská a Martin Vanda a jejich jména 

tak přibudou na podstavec poháru. Na druhém místě skončila 6.A a bronzovou příčku obsadila 

6.B. 

U starších žáků ve florbalovém turnaji s celkovým skóre 20:1 dominovali kluci a holky 

z 8.B a také se mohou těšit z toho, že jejich jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná 

sestava z 8.B hrála ve složení: Petr Kopecký, Filip Rataj, Tomáš Puš, Vojtěch Šnorek, Tomáš 

Příhoda, Petr Zeman, Denisa Bauerová, Štěpánka Pitzmosová, Michal Švec a Martin Lukáš. 
Druhé místo obsadila 9.B a třetí byli kluci a holky z 8.A. V doprovodných soutěžích zvítězila 

v přehazované 6.A a ve volejbale 9.B. Gratulujeme. 

Při závěrečném vyhlášení a předávání cen byli také vyhlášeni a pamětním pohárkem 

odměněni nejlepší sportovci devátých tříd, kteří v letech strávených na Základní škole Malá 

Strana úspěšně reprezentovali naši školu na mnohých sportovních soutěžích. Odměněni za 

vzornou reprezentaci školy byli tito žáci: Jan Kronus, Marie Dvořáková, Dominik Hrdlička, 

Václav Klein, Václav Příhoda, Anna Hovorková, Zdeněk Zvířecí, Sandra Trejtnarová, Josef 

Mareš, František Bában, Anna Fáberová, Ladislav Kmoníček, Eliška Jůdlová, Ondřej 

Raučina, Alice Kovaříková, Lenka Hasilová, Zdeněk Chudý, Denisa Příhodová, Samuel 

Waage, Petr Kopecký a Petr Zeman.  
 Tento turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový rok. Pořadatelé si proto 

dovolují poděkovat nejen mladým sportovcům za jejich výkony, ale také Jaderné elektrárně 

Temelín a městu Týn nad Vltavou za finanční zajištění celé akce. 
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