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Okresní kolo v přespolním běhu – 2x stříbro pro ZŠ na Malá Strana 
 

 Dne 30. září 2015 se uskutečnilo v pěkném prostředí Stromovky v Českých Budějovicích 

okresní kolo v přespolním běhu v kategoriích 11-14 let a 15-18 let. ZŠ Malá Strana nastoupila 

v obou kategoriích, přestože v té starší jsme byli jedinou základní školou.  

 V mladších žácích obsadili naši chlapci 6. místo a dívky se umístily na stříbrné příčce. 

Starší chlapci byli osmí a dívky byly opět na krásném druhém místě, i přesto že soupeřky byly ze 

středních škol. 

 O medailové umístění naší školy se zasloužily tyto žákyně: Tereza Bočková, Klára 

Dokulilová, Tereza Kubíčková, Jana Nováková, Petra Slepičková, Markéta Halouzková, Klára 

Hovorková, Kateřina Štruncová, Adéla Hanáková, Aneta Burianová, Adéla Vrbková, Bára 

Procházková, Veronika Pavlovcová a Beáta Hromadová. Poděkování si zaslouží i všichni 

chlapci, kteří reprezentovali naší školu.  

 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (chlapci) 
 

5.října se žáci naší školy zúčastnili 1.kola školského fotbalového poháru – Coca Cola Cup 

v kopané. Po remíze s družstvem ze ZŠ Hlinecká, prohře s týmem ze ZŠ Bechyně, a výhře nad 

ZŠ Františka Křižíka z Bechyně, nakonec nepostoupili do dalšího kola. 

I přes vyřazení zaslouží naši fotbalisté pochvalu za předvedenou hru a statečný výkon 

Pochvalu za reprezentaci školy zaslouží tito žáci: Lukáš Jílek, Patrik Šimánek, Stanislav 

Procházka, Jakub Janál, Marek Jansa, Matyáš Hruška, Martin Procházka, Martin Černý, 

Ondřej Bouška, Filip Landa, Tomáš Král, Jakub Jiráček, Ondřej Kolář, Martin Kolář a Ondřej 

Nečas. 

 

 

Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve středu 21.října 2015 se ve sportovní hale v Týně nad Vltavou konal již sedmý 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 dvanácti týmů ve dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ Malá Strana A, když ve finále 

vyhrál nad chlapci ze ZŠ a MŠ Ševětín v trestných stříleních. Třetí místo patřilo ZŠ a MŠ 

Chrášťany. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si se třemi výhrami došlo pro prvenství a 

putovní pohár družstvo ze ZŠ Hlinecká. Druhé se umístilo vltavotýnské gymnázium a třetí 

místo patří ZŠ a MŠ Ševětín. 

Předávání putovních pohárů se v letošním roce zhostili ředitelé vltavotýnských 

základních škol Mgr. Miroslav Vašica a Mgr. Zdeňka Hájková. 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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Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky) 

 
 Ve středu 4.listopadu 2015 se na fotbalovém hřišti v Temelíně uskutečnilo 1.kolo Coca-

cola cupu dívek v kopané. Naše děvčata navázala na loňské výborné výsledky a po vítězstvích 

nad Bechyní 4:0, Čimelicemi 6:0 a Strakonicemi 3:1 svojí skupinu vyhrála a postoupila do 

jarních kol. 

 Na reprezentaci se podílely tyto dívky: Šímová Michaela, Slepičková Petra, Zeidlová 

Anna, Dokulilová Klára, Halouzková Markéta, Mojžíšková Klára, Nováková Jana, Wagnerová 

Helena, Kubíčková Tereza, Vrbková Adéla, Hovorková Klára, Štruncová Kateřina, Burianová 

Aneta, Procházková Bára a kapitánka týmu Bočková Tereza. Všem jmenovaným děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy. 
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Okresní kola ve florbalu 

 
 Během listopadu proběhla v Českých Budějovicích okresní kola florbalu v mladší i starší 

kategorii chlapců i dívek. Starší a mladší chlapci skončili po vyrovnaných utkáních na 2. místech 

v základních skupinách a do dalších bojů se tak nedostali. 

 Mladší dívky vybojovaly celkově 2. místo a starší děvčata svou soutěž suverénně 

vyhrály. Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a starším 

dívkám ve složení: Jana Nováková, Klára Dokulilová, Klára Anděrová, Michaela Šímová, 

Markéta Halouzková, Tereza Kubíčková, Klára Mojžíšková, Tereza Kostohryzová a Tereza 

Bočková přejeme hodně úspěchů v krajském kole.   

 

 

Vánoční  soutěžení  4. a 5. tříd 
 

           Dne 17. prosince se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou již podesáté 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 také další školy vltavotýnského regionu a pozvání přijala ZŠ a MŠ Chrášťany. 

           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, hod na koš a střelba na florbalovou branku. A ve druhé části se 

jednotlivá družstva utkala v turnaji ve vybíjené. Mezi chlapci nejlepších výsledků dosáhli Petr 

Plaňanský, Martin Zámečník a Bronislav Malý, mezi dívkami byly nejlepší Anna Městková, 

Adéla Kalinová, Eliška Žemličková a Klára Tomanová. 
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Bruslařský kurz v Soběslavi 
 

 V lednu roku 2016, pořádala pro své žáky ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana kurz 

bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Tohoto dvoudenního soustředění se kromě členů 

„sportovky“ mohli zúčastnit také další děti, které rády sportují a chtějí se přiučit novým 

sportovním dovednostem. Bruslaři z Malé Strany strávili na ledové ploše celkem devět hodin 

rozdělených do tří lekcí ve dvou dnech. Kromě nácviku bruslení (přešlapování, brždění, jízda na 

jedné brusli, jízda pozadu a další dovednosti) si celkem dobře osvojili také lední hokej. 

V letošním roce měli také poprvé možnost zahrát si hokej proti brankařce v kompletní hokejové 

výstroji, což bylo rozhodně zajímavou zkušeností a zpestřením. 
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Krajské kolo ve florbalu dívek 

 
 21.ledna proběhlo v Jindřichově Hradci krajské kolo ve florbalu starších žákyň, kam 

dívky ze ZŠ Malá Strana postoupily po suverénním vítězství v Českobudějovickém okrese. Naše 

dívky nakonec obsadily stříbrnou příčku. Jak napovídá celkové skóre v turnaji 11:1, tak i 

v krajském kole byly dívky z naší školy nejlepší. Ale v posledním utkání kde své soupeřky opět 

jasně přehrávaly a nastřelily několik tyček, bohužel nedokázaly vstřelit branku, zatímco soupeř, 

který celý zápas pouze bránil, jednu šťastnou střelu proměnil a vyhrál tak 1:0.  

 Přesto naše dívky zaslouží poděkování za předvedené výkony za vzornou reprezentaci 

školy. Stříbrné medaile a pohár vybojovaly ve složení: Jana Nováková, Klára Dokulilová, 

Michaela Šímová, Markéta Halouzková, Klára Mojžíšková, Hana Houzarová, Markéta 

Pavlovcová, Naďa Peterková a Tereza Bočková.   
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Zimní soustředění a lyžařský výcvik na ZŠ Malá Strana 
 

Stejně jako v předešlých dvou letech naše škola i v letošním roce uskutečnila zimní 

soustředění žáků sportovní skupiny 6. třídy a lyžařského výcviku žáků 7. tříd v Zátoni na 

Šumavě. 

Na Šumavě letos bohužel moc dobré sněhové podmínky nebyly, ale jen o kousek dál za 

hranicemi v německém Mitterdorfu, kde probíhal sjezdařský výcvik i většina výcviku 

běžeckého, již byly podmínky ideální. Letos se zimního soustředění  a lyž. výcviku zúčastnilo 39 

dětí a věříme, že si zimní hory užili a lyžování si tak oblíbili a budou jej provozovat i v dalších 

letech. 

 

  
 

 

Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-kraj) 
 

Ve středu 13.dubna se v Temelíně odehrálo druhé kolo školského fotbalového poháru – 

Coca Cola Cup v kopané dívek. Naše dívky po vítězstvích 8:1 nad ZŠ Pohůrecká a 2:0 nad ZŠ 

Třeboň postupují do kola třetího, které se bude konat v Plzni. Všem hráčkám přejeme hodně 

úspěchů v dalším kole. 

 

 

Atletické soustředění 
 

Jako každý rok, i letos připravila ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana ve spolupráci s SK 

Mladých Nadějí atletické soustředění pro žáky druhého stupně. Každoročně žáci se zájmem o 

sport a atletiku především, jezdí na toto soustředění do sportovního areálu města Soběslav. Bylo 

tak tomu i letos, ale protože na podzim roku 2015 bylo rekonstruováno školní hřiště, 

rekonstrukci realizoval zřizovatel školy Město Týn nad Vltavou za finančního přispění JČK, tak 

se část soustředění uskutečnila také v Týně, ve sportovním areálu školy. V sobotu 30.dubna se 

naši žáci připravovali v Týně, kde máme nyní tartanovou sprinterskou rovinku a nový sektor pro 

skok daleký a také rekonstruovaný povrch na fotbalovém hřišti a v pátek 6.května strávilo 42 

žáků sportovní odpoledne ve sportovním areálu města Soběslav. Využívali atletického oválu 

s tartanovým povrchem a dalších lehkoatletických stanovišť na skok daleký, skok vysoký nebo 

vrh koulí. Toto soustředění posloužilo jako příprava na atletické závody: „Pohár rozhlasu“ a 

„Atletický čtyřboj“ a přineslo ovoce v podobě medailových úspěchů (viz další články). 
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ZŠ Malá Strana postoupila do krajského kola 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 úterý 10.5 soutěžili proti dalším 

přihlášeným školám z celého okresu mladší žáci, tedy chlapci a dívky narození v letech 2002-

2004. Obě družstva byla velmi úspěšná. Chlapci ve složení: Michal Stanko, Tomáš Babka, 

Ondřej Bouška, Martin Černý, Filip Kanda, Jiří Franček, Daniel Klouček, Dominik Kočer, 

Zbyněk Kočer, Radim Janiš a Marek Kolouch obsadili 3.místo. Dívky ve složení: Adéla 

Hanáková, Kateřina Štruncová, Beáta Hromadová, Veronika Zvířecí, Klára Hovorková, 

Veronika Pavlovcová, Adéla Vrbková, Naďa Peterková, Denisa Kuntová, Marcela Volková, 

Anna Frolová a Aneta Burianová obsadily v konkurenci dvaceti škol první místo a vybojovaly 

si tak postup do krajského finále. 

Ve středu následovala soutěž starších žáků, tedy kluků a holek z osmých a devátých tříd. 

Zde naši chlapci obsadili 7.místo a dívky ve složení: Markéta Pavlovcová, Klára Dokulilová, 

Tereza Bočková, Eliška Herzová, Jana Nováková, Tereza Kubíčková, Zdeňka Mičanová, Eva 

Vlková, Karolína Frischová, Kristýna Frischová, Nikola Brůžková a Markéta Halouzková 

vybojovaly stejně jako mladší žákyně první místo a taktéž postupují do krajského kola v Táboře. 

Ačkoliv je Pohár Rozhlasu soutěží družstev, tak mnoho našich žáků vybojovalo v okrese 

prvenství i ve svých disciplínách. Klára Hovorková byla nejrychlejší v běhu na 600 m, Michal 

Hrnčiarik byl první ve vrhu koulí, Tereza Bočková zvítězila v běhu na 60 m, Klára Dokulilová a 

Markéta Pavlovcová byly společně nejlepší ve skoku vysokém a Jana Nováková byla zlatá ve 

vrhu koulí. Mezi nejrychlejší patřily také naše štafety, především starší dívky, které byly 

rychlejší více než o vteřinu než druhá nejlepší škola.  
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Třemi medailemi a postupem dvou družstev ze čtyř do krajského kola se ZŠ Malá Strana 

stala atleticky nejúspěšnější školou v okrese. Za reprezentaci naší školy i města, všem žákům a 

žákyním děkujeme! 

 

 
 

 

Coca Cola - dívky postupují mezi poslední čtyři týmy v ČR 
 

V pondělí 16. května odehrály dívky ze ZŠ Týn, Malá Strana další kolo školského 

fotbalového poháru – Coca Cola Cup. V Plzni odehrály celkem tři utkání, se ZŠ Cheb zvítězily 

5:0, se ZŠ Košťany z Ústeckého kraje vyhrály 4:1 a domácí Plzeň porazily 3:0. 

Postoupili tak mezi poslední 4 dívčí týmy v ČR a přejeme jim hodně úspěchů v dalším 

kole. 

 

 

Zlato z atletického čtyřboje 
 

 V úterý 17. května se žákyně ze ZŠ Malá Strana zúčastnili lehkoatletických závodů 

v Českých Budějovicích. 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). A naši závodníci byli úspěšní. 

 Družstvo dívek ze ZŠ Malá Strana bylo ve vedení od první disciplíny. Tereza Bočková, 

Klára Dokulilová, Jana Nováková, Markéta Pavlovcocá a Klára Hovorková byly ze všech 

zúčastněných škol v celém okrese nejlepší a v závodech jasně dominovaly. Se ziskem cca 7300 

bodů vyhrály s náskokem téměř 900 bodů  před druhým místem, a kromě zaslouženého prvního 

místa a zisku medailí si také vybojovaly postup na krajské kolo. Všem žákyním gratulujeme. 
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Krajské kolo v atletických závodech Pohár Rozhlasu 
 

V úterý 24.května se uskutečnilo v Táboře krajské kolo v atletických závodech Pohár 

Rozhlasu základních škol a víceletých gymnázií. Poté co ZŠ Malá Strana v okresním kole 

v Českých Budějovicích brala tři medailová umístění ze čtyř kategorií a byla tak nejúspěšnější 

školou v okrese, nominovala svými výkony na krajské kolo hned dvě družstva.  

Mladší žákyně, které byly oproti okresnímu kolu oslabené o tři důležité závodnice, přesto 

obsadily pěkné šesté místo. Starší žákyně dokonce vybojovaly druhé místo, což je pro ZŠ Malá 

Strana dosavadní nejlepší umístění na úrovni krajských kol v Poháru Rozhlasu. Za vzornou 

reprezentaci školy a zisk stříbrných medailí zaslouží poděkování tyto žákyně: Markéta 

Pavlovcová, Klára Dokulilová, Tereza Bočková, Jana Nováková, Tereza Kubíčková, Zdeňka 

Mičanová, Karolína Frischová, Kristýna Frischová, Nikola Brůžková a Markéta Halouzková. 
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ZŠ Malá Strana je nejlepší v ČR v minifotbale 
 

Ve dnech 26.-27.května proběhlo v Teplicích republikové finále v minifotbale chlapců a 

dívek „O Pohár ministryně školství“. Mezi tuto elitní skupinu týmů se probojovaly i dívky ze 

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana. 

O to krásnější pak je, že po kolektivním a nadšeném výkonu prošly dívky celým turnajem 

bez porážky a na závěr po vítězství ve finále nad fotbalovou školu z Pardubic mohly zvednout 

nad hlavy pohár pro vítěze. Na tomto historickém úspěchu se podílely tyto dívky: Tereza 

Kubíčková, Jana Nováková, Markéta Halouzková, Helena Wagnerová, Markéta Pavlovcová, 

Klára Dokulilová, Tereza Kostohryzová, Michaela Šímová, Klára Mojžíšková a kapitánka 

týmu Tereza Bočková. Dívkám tímto gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší 

školy i města Týn nad Vltavou na republikové úrovni. 

 

 
 

 

13. ročník bajdarek 
 

          Poslední květnový pátek ožila Vltava mezi oběma týnskými mosty dětmi na lodičkách. Pro 

žáky týnských škol připravuje k Mezinárodnímu dni dětí Kanoistický klub Jiskra Týn nad 

Vltavou již tradiční Vltavotýnskou míli. Ve 13. ročníku změřili síly žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá 

Strana a ZŠ Hlinecká a primy týnského gymnázia. Závodníci měli možnost trénovat v průběhu 

května při čtvrtečních trénincích, organizovaných kanoistickým klubem. Hojná účast na 

trénincích nasvědčovala tomu, že děti berou účast na těchto závodech vážně. V pátek přišli 

odvážné kamarády povzbudit jak spolužáci s množstvím transparentů, učitelé, tak i řada rodičů. 

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

nouze o dramatické souboje loď na loď, pádlo na pádlo. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 

15 posádek.   

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

ročníku postupovaly do hlavního závodu o krásný putovní pohár a na finálovou sedmičku 

doplnila startovní pole posádka z třetího místa s nejrychlejším časem. V minulých letech putovní 
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pohár získali desetktát žáci ZŠ Malá Strana, jednou byli úspěšní žáci gymnázia a v roce 2013 

zvítězila velká voda, která žáky nepustila na vodu. Všichni netrpělivě čekali, jak dopadne letošní 

měření sil a kterou školu bude na další rok zdobit zlatý pohár. 

          Jako první vyrazilo na trať 5 posádek ze 4. tříd. Zdrcujícím závěrem vyhrála tento závod 

posádka 4. C z Malé Strany před svými spolužáky ze 4. A a 4. A z Hlinek. V druhém závodě 

změřili síly žáci 5. tříd. V tomto závodě zvítězila s přehledem způsobem start-cíl posádka 5. A z 

Hlinek před 5. B Malá Strana a 5. B z Hlinek. Největší favorité pro boj o putovní pohár se 

hledají vždy v závodě šestých tříd, i když dívčí posádka 5. A z Hlinek naznačila, že se s ní musí 

počítat i ve finálové jízdě. V předchozích ročnících pouze jednou získali pohár žáci 5. třídy. Na 

trať vyrazilo 6 posádek. Ihned po startu se ujala vedení 1. posádka primy z týnského gymnázia. 

Stylem start-cíl si tak dojela pro vítězství před  2. posádkou primy a 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 5. A z Hlinek a s každým ujetým metrem dokazovala, že vítězství v 

závodě 5. tříd nebyla náhodné. Na druhém místě, s mírným odstupem, se držela posádka primy 

gymnázia. Velice skvělý start předvedla také posádka 4.C z Malé Strany a držela od startu pěkné 

třetí místo. Z obrátky pod Starým mostem  vyjížděla na prvním místě s náskokem dvou délek 

stále děvčata z 5.A. Začal  napínavý souboj o vítězství. Na vedoucí loď se snažila dotáhnout  loď 

primy. Děvčata však útok odrazila a k veliké radosti svých spolužáků, kteří je na břehu mohutně 

povzbuzovali, si dojela pro historicky prvé vítězství hlinecké školy ve Vltavotýnské míli. Na 

druhém místě dojela těsně posádka týnského gymnázia, třetí místo udržela před staršími 

spolužáky posádka 4. C z Malé Strany. Pohár tak získala poprvé v historii posádka z Hlinecké 

školy. 

        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 pedagogů ZŠ Malá Strana a kombinované posádky ZŠ Hlinecká a  týnského 

gymnázia. Vítězství v tomto závodě získala posádka kombinovaná posádka gymnázia. Při 

slavnostních fanfárách byly vyhlášeny vždy tři nejlepší posádky z každé kategorie. Vítězné 

posádky si odnesly sladkou odměnu a řadu pěkných cen, které věnovali Kanoistický klub Jiskra 

Týn nad Vltavou, Hračkářství paní Trnkové,  Atelier Kobera, ELBH, s.r.o., ČEZ, a.s. – Jaderná 

elektrárna Temelín a Město Týn nad Vltavou. Poděkování patří i oddílu Brontů, 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. Účast na závodech berou děti vážně, což 

dosvědčovala vysoká návštěva tréninků, které pro závodní posádky pořádal kanoistický klub. 

Každého tréninku se zúčastnilo kolem 60 dětí a většina tříd hledala na trénincích optimální 

složení posádek. 

           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.C Malá Strana – A. Nováková, E. Nováková, K. Jelínková, V. Suchan 

2.místo: 4.A Malá Strana – K. Dalerová, M. Hrabčáková, Z. Boušková, E. Bojková 

3.místo: 4.B Malá Strana – B. Říhová, K. Jiráčková, K. Jirásková, E. Kouklíková 
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5. třídy: 

1.místo: 5.A Hlinecká –K. Blechová, Z. Čechová, T. Letková, A. Janatová 

2.místo: 5.B Malá Strana – P. Plaňanský, M. Zámečník, J. Fáziková, D. Rodryč 

3.místo: 5.B Hlinecká – V. Vítková, P. Kališová, K. Kofroňová, K. Porodová 

 

6. třídy: 

1.místo: Prima Gymnázium I – Š. Lhotecká, A. Hošková, P. Suchan, J. Pelikán 

2.místo: Prima Gymnázium II – M. Šonka, P. Rohlena, T. Kneslík, D. Chlumecký 

3.místo: 6.A Hlinecká – J. Anděl, A. Štefanová, N. Chalupová, D. Burian 

 

Finálový závod o putovní pohár: 

1.místo: 5.A Hlinecká – K. Blechová, Z. Čechová, T. Letková, A. Janatová 

2.místo: Prima Gymnázium I – Š. Lhotecká, A. Hošková, P. Suchan, J. Pelikán 

3.místo:  4.C Malá Strana – A. Nováková, E. Nováková, K. Jelínková, V. Suchan 

 

 
 

 

Krajské kolo v atletickém čtyřboji 
 

Ve středu 1.června se žákyně ze ZŠ Malá Strana po vítězství na okresním kole ze 

17.května účastnily krajského finále atletického čtyřboje. A stejně jako před týdnem na krajském 

kole v Poháru Rozhlasu, tak i ve čtyřboji vybojovaly druhé místo s celkovým ziskem přes 7500 

bodů. Školu úspěšně reprezentovaly tyto žákyně: Tereza Bočková, Klára Dokulilová, Jana 

Nováková, Markéta Pavlovcocá a Naďa Peterková. K zisku stříbrných medailí gratulujeme. 
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Letní soustředění na horských kolech 
 

Ve dnech 3.-6.6.2016 strávilo 22 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 až na neděli vydařilo a během čtyřdenního pobytu 

na Šumavě naši cyklisté najeli celkem 222 km. 

 

Trasy: 

Den 1. – Zátoň-Horní Vltavice-Polka-Borová Lada-Nové Hutě-Pláně-Svinná Lada-Borová Lada-

Horní Vltavice-Zátoň. 

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

ujeli 50 km. 

 

Den 2. - Zátoň-Soumarský most-Dobrá-České Žleby-Mlaka-Strážný-Knížecí Pláně-Bučina-

Pramen Vltavy-Kvilda-Borová Lada-Polka-Horní Vltavice-Zátoň. 

Druhý den čekala žáky nejdelší trasa, tentokrát za celý den urazili 82 km. 

 

Den 3. - Zátoň-Židovskou cestou na Soumarský most-Dobrá-Lenora-Zátoň. 

Ráno ještě počasí vypadalo poměrně dobře, ale za Soumarským mostem nás zastihl silný déšť, 

který pokračoval po většinu dne a donutil nás k návratu na penzion. Vzhledem ke špatnému 

počasí ujeto 25 km. 

 

Den 4. – Zátoň-Židovskou cestou na Soumarský most-Dobrá-Stožec-Jelení-kolem 

Schwarzenberského kanálu na Novou Pec-Stožec-Soumarský most. 

Poslední etapa již nekončila na Zátoni, autobus nás čekal u Soumarského mostu a následoval 

odjezd domů – ujeto 65 km. 
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Coca Cola – školský fotbalový pohár (dívky-republiková kvalifikace) 
 

V 16.5.2015 se v Plzni uskutečnilo čtvrtfinále České republiky ve fotbalovém turnaji 

dívek Coca Cola školský pohár. Naše děvčata po vítězstvích nad týmy z Plzni, Chebu a Košťan 

svoji skupinu vyhrála a postoupila mezi nejlepší čtyři týmy v České republice. Tyto čtyři týmy se 

spolu 2.června utkaly v Humpolci o dvě postupová místa do Česko-slovenského superfinále. 

Kromě holek z Týna se kvalifikace účastnily také Pardubice, Dolní Bousov a Klenovice na 

Hané. Naše dívky stejně jako v loňském roce dokázaly dva týmy porazit a postoupit tak do 

superfinále v Olomouci. Gratulujeme k dalšímu velkému úspěchu. 

 

 

Druhé místo v ČR v CocaCola Cupu 
 

15.6.2015 dokázaly dívky ze ZŠ Malá Strana v Olomouci zopakovat loňský obrovský 

úspěch ve školském fotbalovém poháru Coca Cola Cup. V superfinále České republiky v kopané 

vybojovaly naše dívky opět 2.místo, po prohře s fotbalovou školou z Pardubic.  

Oproti loňskému roku však v utkání o 3. místo v rámci České a Slovenské republiky pak 

naše dívky dokázaly zvítězit s týmem ze slovenské Bratislavy 1:0 a to i bez naší nejlepší hráčky 

Terezy Bočkové, která byla zraněná v utkání s Pardubicemi a vybojovaly tak vysněný pohár. 

Je třeba říci, že v konkurenci nejlepších fotbalistek z České republiky a Slovenska se naše 

dívky neztratily a patří jim velký obdiv. Tento úspěch nezůstal bez povšimnutí ani v rámci kraje. 

Naše fotbalistky pozval do Českých Budějovic také hejtman Jihočeského kraje, aby jim již třetí 

rok v řadě osobně za jejich výkony poděkoval.  

Naši školu reprezentovaly: Markéta Pavlovcová, Klára Dokulilová, Tereza Kubíčková, 

Jana Nováková, Tereza Kostohryzová, Markéta Halouzková, Klára Mojžíšková, Anna 

Zeidlová, Aneta Burianová, Helena Wagnerová, Anna Frolová, Kateřina Štruncová, Míša 

Šímová, Adéla Vrbková a kapitánka týmu Tereza Bočková. Ještě jednou velký dík za vzornou 

reprezentaci naší školy na celorepublikové úrovni. 
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Dívky z Malé Strany a EURO 2016 
 

 Na konci května dívky z naší školy dosáhly historického úspěchu, když v rámci sportovní 

ligy ZŠ o Pohár ministryně školství v minifotbale vybojovaly v republikovém finále v Teplicích 

první místo a získaly tak krásný skleněný pohár a zlaté medajle. 

 Finálové utkání tohoto turnaje šesti nejlepších dívčích týmů s penaltovým rozstřelem 

(http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Zeny/Sezona-2016/135959-Republikove-finale-ASSK-

CR-v-minifotbale-finale-divky-Teplice.htm) i slavnostní vyhlášení vítězů 

(http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Pohlavi-Muzi/Sezona-2016/135982-Republikove-finale-ASSK-

CR-v-minifotbale-slavnostni-vyhlaseni-Teplice.htm) je možné vidět na webových stránkách 

www.tvcom.cz ve videoarchivu ze dne 27.5.2016. 

 Jako bonus za toto vítězství dostaly dívky navíc od Fotbalové Asociace ČR třídenní 

letecký zájezd do Francie na EURO 2016. Fotbalistky z Malé Strany si prohlédly historické 

centrum Lyonu a v pátek 17.června pak na fotbalovém stadionu pro 40 000 diváků v St. Etienne 

fandily českým fotbalistům v zápase proti Chorvatsku, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. 

Fotografie z Francie najdete na internetových stránkách školy (www.zstynms.cz). 

 

 

http://www.zstynms.cz/
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Atletická olympiáda Vltavotýnska 
 

 V loňském roce se poprvé konala pro školy z Týna nad Vltavou a blízkého okolí atletická 

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

ročníku základních škol. Zatímco v loňském roce byl pořadatelem ZŠ Hlinecká, 21.června 2016 

se pořadatelství ujala ZŠ Malá Strana. Na nově zrekonstruovaném hřišti u školy na Malé Straně, 

kde na začátku tohoto školního roku přibyla tartanová sprinterská rovinka, sektor pro skok 

daleký a nový trávník na fotbalovém hřišti se utkali žáci ze šesti 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 loňském roce každá škola mohla 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. 

 V kategorii žáků prvního stupně byli nejúspěšnější kluci a holky ze ZŠ Dolní Bukovsko. 

V kategorii žáků druhého stupně pak vítězství získala pořadatelská škola z Malé Strany. 

Na závěr byli vyhodnoceni a medaile získali také tři nejlepší sportovci v každé disciplíně. 

Věřme, že se tyto povedené závody stanou tradicí a v dalším školním roce bude pokračovat 

atletická olympiáda třetím ročníkem, kdy přebere štafetu pořadatelství některá z dalších škol 

vltavotýnského regionu. 
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Pohár starosty města Týn nad Vltavou 

 
 Ve čtvrtek 23.června 2016 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 osmé a tentokrát se jej zúčastnilo celkem jedenáct 

týmů ve dvou kategoriích. 

 V kategorii mladších žáků (6.-7. ročník) zvítězil tým ZŠ Malá Strana A, když ve finále 

vyhrál nad chlapci ze ZŠ Hlinecká a obhájil tak vítězství z podzimu. Třetí místo patřilo ZŠ a MŠ 

Ševětín B. V kategorii starších žáků (8.-9. ročník) si bez porážky došlo pro prvenství a putovní 

pohár družstvo ze ZŠ Hlinecká. Druhé a třetí místo obsadily týmy ze Základní školy Týn nad 

Vltavou, Malá Strana. 

Předávání putovních pohárů si nenechali ujít pan starosta Mgr. Milan Šnorek a ředitel 

pořadatelské školy Mgr. Miroslav Vašica. 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. 

 

  
 

 

12.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 pondělí 27.6 

se mezi sebou utkaly výběry šestých a sedmých ročníků, v úterý pák osmáci a deváťáci. 
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V pondělí nám ale nepřálo počasí, a tak se již po třetí stalo, že místo softbalu na školním hřišti 

odehráli žáci Memoriál VP v náhradím sportu ve sportovní hale. Doplňkový sport zůstal stejný, 

ale hlavní sport turnaje softbal byl nahrazen florbalem. 

 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 florbale výběr 7.C, 

ve složení: Michal Hasil, Filip Kanda, Michal Paluzga, Jiří Franček, Josef Urban, Martin 

Procházka, Linda Procházková, Naďa Peterková, Monika Bromová a Adéla Hanáková a 

jejich jména tak přibydou na podstavec poháru. Na druhém místě skončila 6.B a bronzovou 

příčku obsadily 7.A a 6.A. 

V úterý se již počasí umoudřilo a tak starší žáci XII. ročník Memoriálu Václava Poroda odehráli 

na hřišti školy se softbalovými lapačkami a pálkami. V turnaji osmých a devátých tříd zvítězili 

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

trofej. Vítězná sestava hrála ve složení: Jana Nováková, Jakub Janál, Jakub Jiráček, Standa 

Procházka, Dominik Kočer, Klára Anděrová, Katka Pejznochová, Martin Kolář, Klára 

Mojžíšková, Filip Bílek, Lukáš Rataj a Tomáš Král. Druhé místo obsadila 9.A a třetí byli kluci 

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

 

  
 


