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Temelínská atomiáda 2013 
 

 Letošní ročník Atomiády byl ve znamení chladného a deštivého počasí. Pod 

temelínskými věžemi však všechny účastníky sportovního klání zahřívala dobrá nálada. Celkový 

dojem byl umocněn tím, že naši sportovci v čele s patronkou Zuzanou Hejnovou vybojovali 

vynikající 2. místo a získali tak pro školu 20 000 Kč na nákup sportovního vybavení. Našimi 

reprezentanty byli žáci 5. tříd: Filip Hubáček, Martin Černý, Šimon Kolář, Ondřej Kolář, Matyáš 

Malý, Veronika Zvířecí, Linda Procházková, Klára Hovorková a Markéta Syrovátková. 

 

 
 

 

Tenisové soustředění žáků 9.B 

 
V letošním roce proběhl již pátý ročník tenisového soustředění pro žáky devátého 

ročníku.  I když první týden, co se týče počasí, vypadal slibně, v následujících týdnech nám 

počasí moc nepřálo. Zataženou oblohu střídaly přeháňky a jen občas se na nás usmálo sluníčko, 

takže nebylo do poslední chvíle jasné, jestli se v odpoledních hodinách na kurty vypravíme.  

Nakonec si sedm žáků z 9.B během tří dvouhodinových tréninků objasnilo základy bílého 

sportu. Nejdřív si vyslechli něco z teorie a následně se seznámili se základními údery (forhend, 

bekhend, volej a servis). Nakonec si zahráli mezi sebou, někteří i na body. 

Doufám, že se k tenisu ještě někdy vrátí, protože většina z nich má k tomuto sportu dobré 

předpoklady. Tady jsou jejich jména: Markéta Mojžíšková, Zdena Máchová, Denisa Bauerová, 

Michal Švec, Tomáš Puš, Martin Lukáš a Petr Vlnatý. 
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Okresní kolo v přespolním běhu si podmanili běžci ze ZŠ na Malé Straně 
 

 Dne 26. září 2013 se uskutečnilo v pěkném prostředí Stromovky v Českých Budějovicích 

okresní kolo v přespolním běhu základních a středních škol. Běžci byli rozděleni do kategorií  

tak, že v mladší kategorii závodily děti základních škol ( 6. a 7. třídy). Ve starší kategorii se 

spolu utkali žáci 8. a 9. tříd společně se studenty 1. a 2. ročníku středních škol. 

 V mladší kategorii obsadili chlapci z Malé Strany 2. místo a dívky s velikým náskokem 

vyhrály. Ve starší kategorii chlapci vybojovali 6. místo a dívky dokázaly obhájit loňské vítězství.  

 Všechny nás potěšilo, že v dresech středních škol nastupovali naši bývalí žáci, většinou 

vítězi a vítězky minulých ročníků. Je potěšující vidět, že i dále žijí aktivním způsobem života, 

daří se jim po sportovní stránce i na středoškolské úrovni a rádi vzpomínají na léta strávená na 

naší škole.  

 Všem vítězům a účastníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci Týna nad Vltavou a 

dívkám popřát hodně úspěchů v krajském finále. 

 Na úspěchu se podíleli tito žáci: Příhoda Tomáš, Kodad Lukáš, Mířatský Filip, Říha 

Adam, Dlouhý Jakub, Brůžek Jan, Jílek Lukáš, Svoboda Ludvík, Janál Jakub, Šimánek Patrik, 

Lukášek Ondřej, Paulusová Markéta, Pavlovcová Klára, Pitzmosová Štěpánka, Houzarová 

Šárka, Šmídová Martina, Nováková Jana, Mojžíšková Klára, Pavlovcová Markéta, Šímová 

Markéta, Paďourková Aneta, Fialová Zuzana, Vlková Eva, Mičanová Zdeňka.  
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Krajské kolo v přespolním běhu 
 

 Ve středu 9.října 2013 se dívky ze ZŠ Malá Strana po vítězství v okresním kole 

v přespolním běhu zúčastnily krajského finále v Jindřichově Hradci. V těžkém kopcovitém 

terénu obsadily mladší děvčata 6.místo a starší dívky krásné 3.místo. 

 Naši školu reprezentovaly: Pavlovcová Klára, Pitzmosová Štěpánka, Houzarová Šárka, 

Velhartická Veronika, Šmídová Martina, Bočková Tereza, Nováková Jana, Mojžíšková Klára, 

Pavlovcová Markéta, Šímová Markéta, Paďourková Aneta, Fialová Zuzana, Vlková Eva a 

Rybová Sára. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

31.října pořádala Základní škola na Malé Straně v rámci školského fotbalového poháru – 

Coca Cola 1.kolo turnaje chlapců. Utkání byla sehrána v pěkném fotbalovém prostředí ve Dřítni 

a kromě ZŠ Malá Strana se turnaje účastnily další tři týmy – ZŠ Hlinecká, ZŠ a MŠ Dříteň a ZŠ 

Libušina-Bechyně. V turnaji obsadili první místo po třech výhrách chlapci z Malé Strany a 

postupují tak do další fáze celorepublikového turnaje. 

 

 ZŠ 

Hlinecká 

ZŠ Malá 

Strana 

ZŠ Libušina 

Bechyně 

ZŠ a MŠ 

Dříteň 
body skóre pořadí 

ZŠ  

Hlinecká X 2:3 8:0 0:3 3 10:6 3. 
ZŠ Malá 

Strana 3:2 X 6:0 3:2 9 12:4 1. 
ZŠ Libušina 

Bechyně 0:8 0:6 X 0:7 0 0:21 4. 
ZŠ a MŠ 

Dříteň 3:0 2:3 7:0 X 6 12:3 2. 

 

 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 13.listopadu 2013 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již čtvrtý 

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 devíti týmů ve dvou kategoriích, kdy se letos nově zapojila 

také Základní škola Chrášťany. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) po výsledcích 4:1 a 2:1zvítězila ZŠ Hlinecká 

před chlapci ze Základní školy Malá Strana. Na třetím místě se umístilo družstvo dívek z Malé 

Strany. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si pro prvenství, stejně jako v posledním ročníku, 

došlo bez jediné prohry družstvo vltavotýnského gymnázia před Základní školou Malá Strana a 

ZŠ Hlinecká. 

Na závěr turnaje již tradičně předával putovní poháry vítězům osobně starosta Týna nad 

Vltavou pan Mgr. Milan Šnorek. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným za pěkné 

sportovní výkony, dále firmám RICHMONT-CZ a TÜNKERS CZECH s.r.o., a také Jaderné 

elektrárně Temelín za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku. 
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Florbal cup – okresní kola 

 
 Ve středu 27. listopadu a ve čtvrtek 28.11.2013 se v Českých Budějovicích uskutečnila 

okresní kola ve florbalu starších chlapců a mladších dívek. Naši chlapci po vítězství a remíze 

nepostoupili do finálové skupiny pouze rozdílem jediného gólu, ale za předvedenou hru a 

reprezentaci školy zaslouží velké uznání. To samé platí o dívkách, které svojí soutěž suverénně 

vyhrály a zaslouženě postoupily do krajského finále. 

V úterý a ve středu na začátku prosince následovala další okresní kola. V úterý 3. 

prosince mladší žáci statečně bojovali v silné skupině s hokejovou Grünwaldovou školou. 

Přestože nepostoupili ze základní skupiny, tak nasbírali mnoho zkušeností pro další zlepšování 

ve svém sportu. Ve středu pak starší žákyně svou soutěž vyhrály, když ve finále porazily hráčky 

ze ZŠ L. Kuby z Českých Budějovic 8:3. 

 

 

Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

           Dne 17. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již poosmé setkali žáci 

z prvního stupně, aby si před vánočními prázdninami odpočinuli od školy a zasportovali si.  

Při pořádání ZŠ Malá Strana – SK Mladých nadějí, která postavila pět družstev, byly na 

soutěžení pozvány všechny školy vltavotýnského regionu. Pozvání přijala ZŠ Hlinecká. 

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

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

Žáci soutěžili v těchto disciplínách: hod medicinbalem, skok z místa, člunkový běh, skok 

přes švihadlo, leh – sed a hod na koš. Na základě dosažených výsledků pak byli odměněni 

nejvšestrannější kluci a holky. Mezi chlapci nejlepších výsledků dosáhl Martin Černý z 5.A a 

mezi dívkami byla nejlepší Veronika Zvířecí z 5.C oba ze Základní školy na Malé Straně. 

V druhé části se jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené, který dětem zároveň 

posloužil jako příprava na okresní kolo. Ve vybíjené vyhráli mezi čtvrťáky kluci a holky ze 4.B 

nad 4.A, mezi páťáky bylo nejlepší družstvo z 5.B, před výběrem 5.A a družstvem ze ZŠ 

Hlinecká. Pořadatelé si dovolují poděkovat všem zúčastněným za pěkné sportovní výkony a 

firmám RICHMONT-CZ a TÜNKERS CZECH s.r.o. za sladká ocenění. 
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Bruslařský kurz v Soběslavi 
 

 Na přelomu roku, tedy v prosinci a lednu, již tradičně pořádala ZŠ Týn nad Vltavou, 

Malá Strana kurz bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Obvykle bývá toto soustředění náplní 

výuky žáků sportovních tříd či skupin sedmého a osmého ročníku, ale letos v osmém ročníku 

kvůli nízkému počtu žáků sportovní skupina není. Proto se kromě členů „sportovky“ mohli díky 

volným místům zúčastnit kurzu také ti, kdo sportovní třídu nenavštěvují. Bruslaři z Malé Strany 

strávili na ledové ploše celkem devět hodin rozdělených do tří lekcí. Kromě nácviku bruslení 

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

osvojili také lední hokej. Škoda jen, že během letošní slabé zimy zatím nebylo možno tyto 

dovednosti rozvíjet také na zamrzlých rybnících a dalších přírodních kluzištích. 
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Další medaile ve florbalu pro ZŠ Malá Strana 

 
 Na začátku ledna pokračoval školský florbalový pohár krajskými koly. 

V okresním kole byla družstva žáků ze ZŠ Malá Strana úspěšná a dvě ze čtyř našich družstev 

vyhrála a postoupila do dalších bojů. Ve čtvrtek 9. ledna se konalo v Táboře krajské kolo 

mladších dívek. Naše děvčata po pěkných výkonech v konkurenci sedmi týmů sice obsadila 2. 

místo, ale ukázalo se, že vítězná škola měla na soupisce hráčky ze starší kategorie a byla 

diskvalifikována. Proto se dívky posunuly na první místo, obdržely veliký pohár a postoupily na 

republikovou kvalifikaci do Plzně. Na tomto výsledku se podílely: Tereza Kostohryzová, Tereza 

Bočková, Jana Nováková, Sára Rybová, Klára Anděrová, Klára Dokulilová, Markéta 

Pavlovcová, Johanka Panská a Aneta Paďourková. 

V úterý 14. ledna se krajského kola pořádaného v Kaplici účastnilo družstvo starších 

děvčat a po výborných výkonech skončily jen těsně na druhém místě. Herně byly naše dívky 

nejlepší, neprohrály žádné utkání a v soutěži nezvítězily jen vinou horšího skóre. Naši školu 

úspěšně reprezentovaly a poděkování zaslouží: Markéta Paulusová, Karolína Hašlová, Denisa 

Bauerová, Veronika Velhartická, Markéta Šímová, Šárka Houzarová, Radka Voběrková, Lucie 

Hrehová, Monika Novotná a Zuzana Fialová. Gratulujeme. 

 

 
 

 

ZŠ Malá Strana – republiková kvalifikace ve florbalu dívek 

 
 24.ledna se v Plzni konala republiková kvalifikace ve florbalu dívek základních škol a 

víceletých gymnázií. V této fázi soutěže už bylo pouze 15 nejlepších školských výběrů z celé 

republiky v kategorii mladších a v kategorii starších dívek. Plzeňské kvalifikační skupiny se 

účastnila vítězná družstva Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Dívky ze ZŠ Týn nad 

Vltavou, Malá Strana po svých skvělých výsledcích v okresních i krajských kolech 

reprezentovaly jako jediné svůj kraj v obou kategoriích.  

Jak naše mladší, tak starší dívky vybojovaly jednu výhru a zároveň utrpěly jednu 

porážku. Do finálového turnaje vítězů pěti kvalifikačních skupin tak již z druhého místa bohužel 

nepostoupily. Přesto ale obsadily v obou kategoriích dělené 6.-10. místo ze všech škol 

v republice, čímž dosáhly historického úspěchu vltavotýnského florbalu.  
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ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana reprezentovaly tyto žákyně: Tereza Kostohryzová, 

Tereza Bočková, Jana Nováková, Sára Rybová, Klára Anděrová, Klára Dokulilová, Markéta 

Pavlovcová, Johanka Panská a Aneta Paďourková v kategorii mladších žákyň a Markéta 

Paulusová, Štěpánka Pitzmosová, Karolína Hašlová, Denisa Bauerová, Veronika Velhartická, 

Markéta Šímová, Šárka Houzarová, Radka Voběrková, Lucie Hrehová, Monika Novotná a 

Zuzana Fialová v kategorii starších dívek. Gratulujeme ke skvělému výsledku a za vzornou 

reprezentaci našeho města i školy. Děkujeme také firmám RICHMONT-CZ a TÜNKERS-

CZECH s.r.o. za finanční podporu SK Mladých nadějí, kde se jmenované dívky připravují. 

 

 
 

 

Lyžařský výcvikový kurz (Mitterdorf) 
 

 23. února se kolem 30 žáků naší školy spolu s učiteli a zdravotníkem vydalo na Šumavu 

do Zátoně. Do penzionu jsme dorazili okolo 15. hodiny a jelikož nebyl nikde sníh, vydali jsme se 

na 7 km dlouhou procházku Boubínským pralesem. Z procházky jsme šli rovnou na večeři, po 

níž následovala přednáška.  

 Každý den jsme vstávali v 7,30 hod a v 8,00 byla snídaně. V devět hodin jsme sedli do 

autobusu a vyráželi do Německa. Skiareál, v němž jsme lyžovali, se jmenuje Mitterdorf.  

Byli jsme rozděleni do tří skupin. První skupinu vedla paní učitelka Míková, druhou skupinu měl 

na starosti pan učitel Soukup a třetí pan učitel Vágner. 

 I přestože sníh na sjezdovkách nebyl v nejlepším stavu, dokonce byly občas i některé 

sjezdovky zavřené, jsme vše zvládli a leccos jsme se i naučili. Pro běžecké lyžování nám žáci 

sportovní třídy našli běžeckou stopu poblíž Borové Lady. Po běžkování jsme se šli odměnit do 

restaurace. 

 Za všechny bych chtěla poděkovat nejen panu řidiči, zdravotníkovi, ale také všem 

učitelům a Rudovi a Martině Kosteleckých, kteří nám skvěle vařili a pěkně se o nás starali. 

Děkujeme všem za trpělivost, se kterou jste to s námi bez následků vydrželi. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

2.dubna se chlapci ze Základní školy na Malé Straně, po postupu z prvního kola, které 

naše škola pořádala na podzim, účastnili další fáze školského fotbalového poháru – Coca Cola. 

Ve druhém kole jim byli soupeři chlapci z Lomnice nad Lužnicí, Větřní a Kaplice. Po jedné 

remíze a dvou prohrách, ale naši chlapci do dalších bojů nepostupují. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky) 
 

V úterý 8.dubna se v Ševětíně uskutečnilo 2.kolo školského poháru v kopané dívek – 

Coca Cola Cup. Naše dívky po vítězství nad týmy z Českých Budějovic 3:0, Soběslavi 5:0 a 

Ševětína 7:0 celý turnaj vyhrály a zajistily si tak postup do dalšího kola. Na vzorné reprezentaci 

školy se podílely tyto žákyně: Markéta Paulusová, Štěpánka Pitzmosová, Karolína Hašlová, 

Viola Svobodová, Markéta Šímová, Zuzana Fialová, Tereza Bočková, Tereza Kostohryzová, 

Karolína Masáková, Klára Dokulilová, Markéta Halouzková, Klára Mojžíšková, Anna Zeidlová, 

Petra Slepičková a Jana Nováková. Gratulujeme. 

 

 
 

 

Atletický den v Soběslavi 
 

Na začátku května se již tradičně žáci naší školy se zájmem o atletiku účastní soustředění 

ve sportovním areálu města Soběslav. Stejně tak tomu bylo i v letošním roce. V pátek 2. května 

37 žáků naší školy strávilo den na atletickém oválu. Kluci a holky ze  ZŠ Malá Strana si 

vyzkoušeli jaké to je závodit a podávat sportovní výkony na tartanovém povrchu a s použitím 

běžeckých treter a dalšího vybavení. Toto soustředění zároveň posloužilo jako příprava na 

atletické závody „Pohár rozhlasu“ a „Atletický čtyřboj“, na kterých se naše škola pravidelně 

umisťuje na medailových pozicích. 
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ZŠ Malá Strana opět brala atletické medaile 
 

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 úterý 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 

ve složení: Jakub Brůžek, Ondřej Nečas, Petr Hupka, Patrik Šimánek, Jan Marcin, Dominik 

Kočer, Martin Prokeš, Jakub Janál a Ondřej Lukášek předvedly úžasný výkon a získaly 

stříbrné medaile.  

Ve středu následovala soutěž osmých a devátých tříd. Zde byla naše škola ještě 

úspěšnější, když dívky ve složení: Denisa Bauerová, Martina Šmídová, Viola Svobodová, 

Šárka Houzarová, Karolína Hašlová, Klára Pavlovcová, Vendula Lamperová, Kristina Krátká, 

Štěpánka Pitzmosová, 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 vybojovaly tak pro ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana kromě 

zlatých medailí také postup do krajského kola v Táboře. 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! 

 

 
 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky) 
 

V pátek 16.května pořádala naše škola 3.kolo školského poháru v kopané dívek – Coca 

Cola Cup. Naše dívky do něj postoupily po vítězstvích 3:0, 5:0 a 7:0 v kole předešlém, které se 

konalo v Ševětíně. Třetí kolo se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Temelíně a soupeři našich 

dívek byly školy z Prahy a Čimelic z píseckého okresu. Děvčata ze Základní školy Malá Strana 

opět nedostala jedinou branku a po vítězstvích 3:0 a 1:0 postoupila do předposlední fáze soutěže, 

kde se nachází už pouze posledních, nejlepších osm dívčích družstev v celé republice. 

Gratulujeme. 
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Krajské kolo v atletických závodech Pohár Rozhlasu 
 

V úterý 20.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 obsadily 8. místo. Za vzornou reprezentaci školy zaslouží poděkování tyto žákyně: 

Denisa Bauerová, Martina Šmídová, Viola Svobodová, Šárka Houzarová, Karolína Hašlová, 

Klára Pavlovcová, , Markéta Mojžíšková, Kristina Krátká,  Štěpánka Pitzmosová, Veronika 

Velhartická, Radka Voběrková a Markéta Šímová. 
 

 

4.místo v atletickém čtyřboji pro ZŠ Malá Strana 
 

 V úterý 27. května se žákyně 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 (dívky 800 m), dále ve skokanské disciplíně (skok vysoký nebo skok daleký) 

a vrhačské disciplíně (hod míčkem nebo vrh koulí). 

 Ačkoliv měla naše škola přihlášena družstva chlapců i dívek, tak pro marodku dětí se 

družstvo chlapců závodů nezúčastnilo. Dívky, které sice nebyly v nejsilnější sestavě, nakonec 

obsadily pěkné čtvrté místo. Nejvíce bodů pro družstvo získala Štěpánka Pitzmosová, která byla 

ze všech závodnic druhá nejlepší jak v celkovém bodovém zisku, tak v disciplínách skok vysoký 

a běh na 800 m. Markéta Paulusová dominovala především ve vrhu koulí, když metrovým 

rozdílem porazila všechny další závodnice. Dále školu reprezentovaly Markéta Šímová, Klára 

Pavlovcová a Viola Svobodová. Všem dívkám děkujeme za pěkné výsledky a gratulujeme. 

 

  
 

 

Dívky ze ZŠ na Malé Straně -  3.místo v ČR 
 

Družstvo dívek z Malé Strany v celorepublikové soutěži v kopané „ Coca-cola školský 

pohár“ v jarním, druhém kole v Ševětíně  porazilo České Budějovice 3:0, Ševětín 7:0 a  Soběslav 

5:0. Třetí kolo pořádala naše škola na hřišti v Temelíně.  Po výsledcích s Čimelicemi 1:0, 

Příbramí 3:0 a  Prahou 3:0 postoupily malostranské fotbalistky do finále Čech. Turnaj v 

Temelíně se uskutečnil v krásném prostředí, na kvalitně připravených hřištích a v  příjemném 

zázemí šaten a občerstvení. 



14 

 

Finále Čech proběhlo 29.5.2014 v Dolním Bousově u Mladé Boleslavi. Naše děvčata po 

utkáních s Libercem 2:0, Plzní 1:0 a remíze s Dolním Bousovem (loňským vítězem v ČR) 1:1 

skončila na 2. místě díky horšímu skóre. Na základě těchto výsledků dívky ze Základní školy na 

Malé Straně ukončily letošní působení v Coca-cola školském poháru na děleném 3.místě v celé 

České republice.   

Na tomto velkém úspěchu se podílely tyto dívky: Paulusová Markéta, Pitzmosová 

Štěpánka, Hašlová Karolína, Šímová Markéta, Houzarová  Šárka, Paďourková  Aneta, 

Svobodová Viola,  Fialová Zuzana, Novotná Monika, Bočková Tereza, Masáková Karolína, 

Zeidlová Anna, Slepičková Petra, Halouzková Markéta, Kostohryzová Tereza, Dokulilová 

Klára, Nováková Jana a Mojžíšková Klára.  

Pro příští rok tři dívky v týmu končí z důvodu ukončení školní docházky a nový školní 

rok zahájí na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích a Gymnáziu v Plzni. Všem 

jmenovaným přejeme mnoho dalších úspěchů ve škole, sportu a reprezentaci své školy a města 

Týna nad Vltavou.  

 

 
 

 

Pohár se vrací na ZŠ Malá Strana 
 

Po roční pauze, zaviněné rozvodněnou Vltavou, opět ožila řeka mezi oběma týnskými 

mosty dětmi na lodičkách. Pro žáky týnských škol připravuje Kanoistický klub Jiskra 

Týn nad Vltavou již tradiční Vltavotýnskou míli, jako oslavu svátku dětí. V 11. ročníku si 

změřili síly žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá Strana, ZŠ Hlinecká a primy týnského gymnázia.   

Počasí před pátečními závody hrozilo opakováním loňské velké vody. Vltavotýnský 

Čochtan však vyslyšel prosby mladých vodáků a v pátek zařídil téměř luxusní počasí. Vltava sice 

měla trochu větší průtok, ale všechny posádky si hravě poradily. 

Na čtyřčlenné posádky čekala trať s dvěma záludnými obrátkami, kde nebyla nouze 

o dramatické souboje loď na loď, pádlo na pádlo. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 14 

posádek. Sedm ze ZŠ Hlinecká, šest ze ZŠ Malá Strana a jedna posádka z týnského gymnázia.   

Závodníci byli rozděleni do tří rozjížděk podle ročníků. První dvě posádky z každého 

ročníku postupovaly do hlavního závodu. Krásný putovní pohár zatím získali osmkrát žáci 
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ZŠ Malá Strana a jednou žáci týnského gymnázia, takže všichni netrpělivě čekali, jak dopadne 

letošní měření sil a která škola bude mít tu čest pečovat o pohár v příštím roce. 

Jako první vyrazilo na trať 5 posádek ze 4. tříd. Tento závod ovládli žáci Základní školy 

z Hlinek. Způsobem start-cíl vyhrála posádka 4. B z Hlinek před 4. B z Malé Strany a 4. A 

z Hlinek. V druhém závodě změřili síly žáci 5. tříd. V tomto závodě se situace obrátila. Závod 

pro sebe získala 5. C z Malé Strany, která zvítězila před 5. B z Hlinek a 5. B z Malé Strany. 

Největší favorité pro boj o putovní pohár se hledají vždy v závodě šestých tříd. V předchozích 

ročnících pouze jednou získali pohár žáci 5. třídy. Na trať vyrazilo také 5 posádek. Ihned po 

startu se ujala vedení posádka 6. B z Malé Strany. Stylem start-cíl si tak dojela pro vítězství před 

posádkami 6. B a 6. A z hlinecké školy. 

Krásným vyvrcholením vodáckých závodů bylo finále o putovní pohár.  Předcházející 

závody ukázaly, že finálový závod může přinést dramatické okamžiky. Za mohutného 

povzbuzování spolužáků vyrazilo na trať 6 posádek. Ihned po startu šla do vedení posádka 6. B 

z Malé Strany. Zbylé startovní pole tvrdě bojovalo v několika tlačenicích, ve kterých lítaly 

doslova třísky. Vedoucí posádka  tak získávala stále větší náskok a za mohutného povzbuzování 

spolužáků si dojela pro vítězství a pohár se tak vrátil opět na ZŠ Malá Strana. Pro druhé místo si 

dojela 5. C z Malé Strany a na bronzovém stupínku dokončila závod posádka 6. B z Hlinek.  

Stalo se již tradicí, že  na závěr dopoledního programu změří své síly s vítězi poháru 

posádky týnských učitelů. Stejně tomu bylo i letos. Proti malostranské posádce 6. B nastoupily 

tři posádky, které tvořili učitelé ze ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana a kombinovaná posádka 

týnského gymnázia. Šťastnou ruku měla paní učitelka Procházková z gymnázia, která doplnila 

chybějící kolegy svými žáky a s přehledem zvítězila v této exhibiční jízdě před vítězi 11. ročníku 

z 6. B a učiteli ze ZŠ Malá Strana. Hrdiny této jízdy však byla posádka hlinecké školy v čele 

s paní ředitelkou Zdenou Hájkovou. Chvíli po startu se jejich loď začala pomalu potápět a zatím 

co jejich soupeři bojovali o vítězství, jejich jedinou starostí bylo dosáhnout protějšího břehu. To 

se jim podařilo. Nic však nevzdali a po výměně lodě dojeli za velkého potlesku diváků do cíle. 

Až prohlídka na břehu objevila 20 cm dlouhou díru ve dně bajdarky. 

Vítězné posádky převzaly z rukou starosty města pana Milana Šnorka sladkou odměnu a 

řadu pěkných cen. K příjemnému průběhu závodů přispěli partneři, kterým za to patří velké 

poděkování. Generálním partnerem bylo Město Týn nad Vltavou, dále Hračkářství paní Trnkové, 

ČSOB, a.s., Atelier Kobera, s.r.o., ELBH, s.r.o., EXÚČET s.r.o., ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna 

Temelín, Vltavotýnský nábytek s. r.o., Rumpold-T, s.r.o., Pavel Chlumecký, dětský oddíl Bronti 

a Raftklub Týn. 

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. Účast na závodech berou děti vážně, což 

dosvědčovala vysoká návštěva tréninků, které pro závodní posádky pořádal každý květnový 

čtvrtek kanoistický klub. Tréninků se pravidelně zúčastnilo kolem 30 dětí za doprovodu 

některých učitelů a rodičů. Většina tříd hledala na trénincích optimální složení posádek. 

Pádlováni si tak vyzkoušel větší okruh dětí.  

Poděkování patří také všem pořadatelům, 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: 

 

4. třídy:  

1. místo: 4. B Hlinecká – D. Chlumecký, M. Měšťan, M.  Janča, P. Anděl 

2. místo: 4. B Malá Strana – V. Střeleček, P. Suchan, A. Vrbková, B. Procházková 

3. místo: 4. A Hlinecká – J. Anděl, M. Haikl, Š. Lhotecká, K. Báčková 
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5. třídy: 

1. místo: 5. C Malá Strana – Š. Študlar, J. Urban, A. Svobodová, V. Zvířecí 

2. místo: 5. B Hlinecká – M. Jindřichová, B. Rútová, F. Kanda, V. Hrubá 

3. místo: 5. A Malá Strana – M. Malý, Š. Kolář, L. Marek, O. Kolář 

6. třídy:  

1. místo: 6. B Malá Strana – S. Procházka, F. Landa, M. Kolář, J. Jiráček 

2. místo: 6. B Hlinecká – P. Kubalová, E. Dvořáková, R. Šverma, J. Paďourek 

3. místo:  6. A Hlinecká – D. Dumbrovský, K. Smutná, S. Mrhálková, L. Valentová 

  

Finálový závod o putovní pohár: 

1. místo:  6. B Malá Strana – S. Procházka, F. Landa, M. Kolář, J. Jiráček 

2. místo: 5. C Malá Strana – Š. Študlar, J. Urban, A. Svobodová, V. Zvířecí  

3. místo:  6. B Hlinecká – P. Kubalová, E. Dvořáková, R. Šverma, J. Paďourek   
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Vltavotýnská děvčata odměnil hejtman Jiří Zimola 
 

11.června se v českobudějovické Kavárně Lana uskutečnilo setkání děvčat ze Základní 

školy na Malé Straně v Týně nad Vltavou s hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou. 

Pozváním na zmrzlinový pohár v brazilském duchu ocenil hejtman úspěch mladých fotbalistek, 

které se umístily na krásném třetím místě v celorepublikovém turnaji Coca-cola cupu. Z více jak 

třistapadesáti přihlášených škol z celé republiky vltavotýnská děvčata ve čtyřech kolech 

nepoznala porážku a jen díky horšímu skóre nepostoupila do Česko-Slovenského finále. 

V příjemné atmosféře pan hejtman hovořil s děvčaty převážně o jejich vynikajícím sportovním 

výsledku, řeč byla i o nadcházejícím MS v Brazílii. Na řadu samozřejmě přišla i řeč o konci 

školního roku a nastávajících prázdninách. Hejtman poděkoval všem děvčatům, panu učiteli 

Vágnerovi a paní ředitelce Meškánové za vynikající reprezentaci Jihočeského kraje. Zároveň 

slíbil, že v příštím roce, pokud mu pracovní vytížení dovolí, přijede fandit děvčatům na některý 

fotbalový zápas. 

Děvčata ještě nakonec obdržela tašku s upomínkovými předměty, které jim budou 

připomínat tento jejich velký úspěch. Na některých sice bylo vidět, že ještě neodeznělo 

zklamání, i slzičky se objevily, ale jistě časem pochopí, jakého dosáhly úspěchu. 

Je třeba dívkám poděkovat za to, že vytvořily perfektní partu, která reprezentovala svou 

školu a město se ctí a dosáhla svou pílí a vůlí tohoto úspěchu. A zároveň jim popřát, aby v 

příštím roce dosáhli ještě o ten stupínek výše. 
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Letní soustředění na horských kolech 
 

Ve dnech 16.-19.6.2014 strávilo 19 žáků ze Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana 

s SK Mladých Nadějí na letním soustředění na horských kolech. Ubytováni byli v Penzionu Pod 

pralesem v obci Zátoň, která leží v nádherné lokalitě Šumavy, jen několik kilometrů od Národní 

přírodní památky Boubínský prales. Počasí se vydařilo a během čtyřdenního pobytu na Šumavě 

naši cyklisté najeli celkem 226 km. 

 

Trasy: 

Den 1. – Zátoň-Horní Vltavice-Polka-Borová Lada-Nové Hutě, Pláně, horní část sjezdovky 

Kobyla na Zadově a zpět.  

První den cyklisté na kola vyrazili až po příjezdu na chatu a ubytování, ale i přes kratší dobu 

ujeli 52 km. 

 

Den 2. - Zátoň-Horní Vltavice-Strážný-Knížecí Pláně-Bučina-Pramen Vltavy-Kvilda- Borová 

Lada-Polka-Horní Vltavice-Zátoň. 

Tentokrát za celý den urazili již 63. 

 

Den 3. - Zátoň-Židovskou cestou na Soumarský most-Dobrá-Stožec-Jelení-kolem 

Schwarzenberského kanálu na Novou Pec-Jelení-Černý Kříž-Stožec-Dobrá-Lenora-Zátoň. 

Třetí den byl kilometráží nejdelší – žáci úspěšně zdolali 78 km! 

 

Den 4. – Zátoň-Boubínský prales-Na Pile- Kratušín-Záblatí-přes Petrovický kopec na Libínské 

sedlo. 

Poslední etapa byla kratší, po ní následoval odjezd autobusem domů – 33 km. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 V pondělí 23.června 2014 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již popáté 

turnaj ve florbalu „Pohár starosty města Týn 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 osmi týmů ve dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) po třech výhrách obhájila vítězství z posledního 

ročníku ZŠ Hlinecká. Na druhém místě skončil dívčí výběr z Malé Strany a třetí místo patřilo 

vltavotýnskému gymnáziu. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si pro prvenství se dvěma 

výhrami a jednou remízou stejně jako na podzim došlo pro putovní pohár družstvo gymnázia 

před Základní školou Malá Strana 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, dále Jaderné elektrárně 

Temelín za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku a také firmám RICHMONT-

CZ a.s. a  TÜNKERS-CZECH s.r.o. za finanční podporu. 

 

  
 

 

10.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 úterý 24. června se v kategorii mladších žáků 

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

odehrál také turnaj v přehazované. Ve středu 25.června zápasila v kategorii starších žáků 

družstva z osmých a devátých ročníků. Bohužel nám ale nepřálo počasí, a tak jsme museli zvolit 

tzv. „mokrou“ variantu, ve které byl softbal nahrazen turnajem ve florbalu a druhým sportem byl 

volejbal. 

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

přidány jména vítězné sestavy. V kategorii mladších žáků zvítězil výběr 7.A, ve složení: Tereza 

Bočková, Karolína Masáková, Petr Hupka, Matyáš Hruška, Markéta Halouzková, Jan 

Brůžek, Nikola Brůžková, Tereza Kostohryzová, Ondřej Nečas, Radim Boháč a Patrik 
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Šimánek a jejich jména tak přibudou na podstavec poháru. Na druhém místě skončila 6.B a 

bronzovou příčku obsadila 7.B. 

U starších žáků ve florbalovém turnaji zvítězili kluci a holky z 9.B a také se mohou těšit 

z toho, že jejich jména budou navždy zdobit krásnou trofej. Vítězná sestava z 9.B hrála ve 

složení: Filip Rataj, Tomáš Puš, Vojtěch Šnorek, Tomáš Příhoda, Denisa Bauerová, Štěpánka 

Pitzmosová, Radka Voběrková, Lucka Hrehová, Klára Pavlovcová a Martin Lukáš. Druhé 

místo obsadila jen kvůli horšímu skóre 8.B a třetí byli kluci a holky z 9.A. V doprovodných 

soutěžích zvítězila v přehazované 7.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: Denisa Bauerová, Markéta Paulusová, Štěpánka 

Pitzmosová, Radka Voběrková, Lucie Hrehová, Klára Pavlovcová, Markéta Mojžíšková, 

Veronika Velhartická, Karolína Hašlová, Tomáš Příhoda, Vojtěch Šnorek, Tomáš Puš, Filip 

Rataj, Jindřich Novák a Martin Lukáš.  
 Tento turnaj byl finančně podpořen v rámci projektu Oranžový rok. Pořadatelé si proto 

dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín 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. 

 

 

 
 


