KRONIKA

ZŠ Šumice
kronika sportovní
činnosti
1984 – 1990
nezprac.

Školní kroniky
k. č.

64.3.2.
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I.

I.

ročník fotbalového turnaje tříd

Když se dole na sportovní nástěnce objevilo heslo, hlásající fotbalový turnaj, nenašel by se snad je
-diný žák, který se na kopanou netěšil. Vždyť šlo oto, dokázat, že „naše třída je ve fotbale nejlepší.“
Všechno bylo připraveno, kapitáni jednotlivých tříd /7-9 třída/
odevzdali soupisky družstev, zápasy byly rozlosovány, proto se mohlo definitivně začít. A tak v září 1980 „vypukl“ I. ročník fotbalového
turnaje tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 57. žáků, z pěti tříd /7. A.,
7. B., 8.A., 8.B., 9. / Mohutně povzbuzujících fanoušků však bylo podstatně
více. Tipy do sáecí soutěže se proto jen hrnuly. /svůj tip + 2 Kč odevzdalo
celkem 54 žáků /. Napínavost a dramatičnost turnaje tak nebyla dána jen tím,
že o vítězi a posledním v tabulce rozhodovaly až poslední zápasy, ale i lákavos
tí výhry v tipovací soutěži. Všichni hráči se snažili podát co nejlepší výkon
ú měl být určen nejlepší střelec, hráč a brankář turnajeú, ale i proto, aby nezklamali své příznivce. Kanonýři tříd se snažili skórovat z každé pozice, branká
-ři se vrhali i po „nechytatelných míčech“, v „ochozech“ stoupala nervozita, a
starost o výsledek. Avšak nic naplat, jen jeden může vstřelit nejvíce branek,
jen jeden může být nejlepší. Jako favorit do turnaje nastupovala devátá třída, která svou suverenitu potvrdila a dovedla porazit všechna mužstva. Nejlepší hráči jsou také v nejlepším mužstvu, a proto nejlepším hráčem celého
turnaje se stal po výborném výkonu VOJTĚCH ŽAMPACH, nejlepším střelcem
byl jeho spoluhráč VLADIMÍR PLÁŠEK, který vstřelil 9. branek; za nejlep
-šího brankáře byl určen hráč 7.A. IVAN MANDÍK. Na druhém mís
-tě skončila 8.B. třída, za ní následovně: 8. A., 7. B., a naposledním místě se umístnila 7. A. / tvrdila, že příští ročník vyhraje?/. Toto pořadí tříd správně určili pouze tři sázející: Urbánek Libor a Kandrnál Petr, oba z páté
třídy, a třetím výhercem byl Machala Bronislav z deváté třídy. /částka 36. Kčs/
Sportu zdar
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Na zimním stadionu v Uherském Brodu, dne 21. ledna 1981
v době od 14 do 16. hod., se konala Pionýrská sportovní
liga v ledním hokeji. Účastníci okrskového kola –
I., II., III., ZDŠ Uher. Brod, Šumice, Starý Hrozenkov. Sestava Šumic : Plášek Vladimír, Žampach Vojtěch,
Juřeník Milan, Dostál Jaroslav, Hasoň Rostislav,
Zlatník Miroslav, Volařík Radim, Zajíc Stanislav,
Vápeník František, Polášek Radek, Chmelina Josef,
Kroča Pavel, Chmelina Lubomír, Kubena Roman?...
Přehled výsledků:
1. ZDŠ Starý Hrozenkov – ZDŠ Šumice
0
:
8
2. II. ZDŠ Uher. Brod – ZDŠ Šumice
8
:
0
3. III. ZDŠ Uher. Brod - ZDŠ Šumice
2
:
0
Pořadí turnaje:
1. II. ZDŠ Uherský Brod
2.
I. ZDŠ Uherský Brod
3. III. ZDŠ Uherský Brod
4. ZDŠ Šumice
5. ZDŠ Starý Hrozenkov
Nejlepší hráči ZDŠ Šumice:
PLÁŠEK VLADIMÍR /brankář/
VÁPENÍK FRANTIŠEK /obránce/
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ŠKOLNÍ ROK
1984 – 1985
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ČSS 85

Zahajujeme nový školní rok. Pokračuje také naše kronika sportovní činnosti
naší školy a jejich žáků. Mnoha úspěchů jsme v minulých letech nedosáhli. Je
však na nás učitelích a žácích, abychom tento dluh splatili.
Příležitostí k tomu bude hodně – čeká nás Československá spartakiáda 85,
akce pořádané v jejím rámci, sportovní utkání v nejrůznějších sportech,
11

závody v lehké atletice, pro které mají naši žáci snad nejlepší podmínky
v přípravě, sportovně – branné soutěže apod. Tak co si do nového roku přát?
Snad to, aby ojedinělý úspěch Petra Ondřeje (roč. 72), který přebíral cenu za
3. místo v Olympijské míli z rukou olympijského vítěze Emila Zátopka, nebyl
jen bílou vránou, ale abychom podobných úspěchů sklidili co nejvíce.
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„ O DUKELSKÝ ŠTÍT“
Uherské Hradiště, 21. září 1984
Již tradiční VIII. ročník vytrvalostního branného závodu hlídek „O dukelský
štít“ se konal v okolí atletického stadionu v Uherském Hradišti.
Rovněž naše škola byla zastoupena družstvy chlapců a dívek.
Každá hlídka na trati 2,5 km plnila nejrůznější branné úkoly. Naše děvčata
Miroslava Pavlisová, Irena Kozubová a Jana Hasoňová (roč. 1972) se
soupeřek nezalekly a obsadily v silné konkurenci 17 hlídek vynikající
3. místo, když měly nejrychlejší běžecký čas a jen dvě trestné minuty za
střelbu je dělily od vítězství!
Chlapcům se však už tak dobře nedařilo, družstvo ve složení Jar. Bachůrek,
Jiří Gajdošík a Vladimír Harna se umístilo na 13. místě, největší překážkou
pro ně také byla střelba.
Celkově můžeme hodnotit tyto závody kladně, třetí místo dívek je dosud naše
nejlepší umístění v těchto závodech.
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BĚH SLOVÁCKÉ JISKRY
Uherské Hradiště, 28. září 1984

První atletické závody školního roku se konaly v Uherském Hradišti. Běh
Slovácké jiskry, konaný jako okresní finále Běhu Mladé fronty znamenal pro
naši školu první výrazný úspěch.
Nejvíce si ceníme umístění
Mirky Pavlisové, která surerénním
způsobem zvítězila. Mirka po nedávné
operaci kýly a měsíčním tréninku
získala formu a začíná se projevovat
jako nebývalý atletický talent na delší
tratě. Určitě o ní ještě uslyšíme. Do
tohoto okresního kola se kvalifikovali i
dva chlapci – Petr Ondřej obsadil 4. a
Libor Kolínek 8. místo, což je rovněž
velmi nadějné.
Celkově se naše škola umístila na 5. místě.
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B ě h o c e n u n. p.
Let
(4. 11. 1984 – UH)
Již 27. ročník tohoto silničního běhu se poprvé konal i s naším zastoupením. Žákyně
Miroslava Pavlisová (roč. 1972) se ve velmi silné konkurenci neztratila
a získala stříbrnou medaili. Za vítězkou skončila o 0,1s po taktické chybě –
zapomněla si doma tretry a na zledovatělé trati v zatáčkách doslova bruslila a
ztrácela cenné metry. Pro příští závody si vezme určitě ponaučení!
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DRUŽEBNÍ
UTKÁNÍ
Naše škola dodala reprezentantku pro družební utkání v lehké
atletice. M i r k a

Pavlisová

v něm z v í t ě z i l a

v běhu na 1500 m v čase 5:28,0. Tímto časem se vyhoupla na
6. místo v tabulkách nejlepších výkonů ml. žákyň
v Jihomoravském kraji.
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LEDNÍ HOKEJ
Okrskový turnaj v ledním hokeji skončil naším úspěchem, ale
přiložené výsledky dokazují, že v závěru turnaje se našim chlapcům
vůbec nedařilo. Postoupili jsme až do finále, kde jsme prohráli se ZŠ
Bánov. V poločase naši vedli krásným gólem Petra Uleka, avšak
v druhé části hry hokejisté naší školy polevili a nakonec prohráli
dvěma góly, které obdrželi těsně před koncem utkání. Přesně se
zopakovalo umístění z loňska, přejme si jen, abychom měli v příštím
roce více štěstí a konečně jsme postoupili do okresního kola.
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BOJOVÁ
STEZKA
P O R U Č Í K A UŠAKOVA
MÍKOVICE,

22. 2. 1985

Místo partyzánské tragedie bylo dějištěm 8. ročníku zimního branného závodu
„Bojová stezka por. Ušakova“, pořádaného při příležitosti 40. výročí této
události.
Závodníky přivítalo deštivé počasí a citelný chlad. Naše škola vyslala opět
dvě hlídky – chlapce i děvčata. Dali jsme znovu příležitost těm, kteří nás tak
dobře reprezentovali na podzimních branných závodech.
Konkurence byla velmi silná, opět se lépe umístila děvčata – ta skončila v poli
24 družstev na 7. místě, chlapci byli až 17. z 28 družstev. Opět nás zaskočila
střelba, na kterou se v budoucnu budeme muset více zaměřit.
Dosažení umístění nepovažujeme za neúspěch, byla nám alespoň ukázána
cesta, která vede k dosažení lepších výsledků.
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OKRESNÍ HALOVÉ
ATLETICKÉ
PŘEBORY
BRNO – HALA GEOTESTU,
1. 3. 1985

První atletické měření sil žáků našeho okresu se konalo v Brně v atletické
hale s umělou dráhou. A ani na tomto důležitém utkání nechyběli naši žáci. I
když jsme mohli vyslat dva, patřili jsme mezi nejlepší školy.
V běhu na 1500 m st. žáků obsadil 1. místo Petr Ondřej v čase 5:03,3 a
prokázal své kvality (škoda jen, že je aktivně nerozvíjí).
Rovněž na trati 1500 m dívek jsme měli zastoupení – Mirka Pavlisová
nezaváhala a v závodě start – cíl nedala soupeřkám nejmenší šanci. Zaběhla
čas 5:22,2 a prokázala, že náročná zimní příprava se vyplatila.

OKRESNÍM PŘEBORNÍKŮM
BLAHOPŘEJEME!
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PŘESPOLNÍ
MIKULČICE
VACENOVICE

BĚHY

3 1. 3. 8 5
1 3. 4. 8 5

Po halové sezóně zahajují atletická klání přespolní běhy. Dva důležité se
konaly i v Jihomoravském kraji a v rámci přípravy na letní sezónu se jich
zúčastnili i naše nejúspěšnější atletka Miroslava Pavlisová. Nezalekla se
ani v jednom případě více než čtyřiceti soupeřek a na tratích v délce 1000
m obsadila shodně druhá místa a získala stříbrné medaile. V obou
případech byla poražena soupeřka z Dubnice nad Váhom – přebornicí
Slovenska v kategorii starších žákyň, což rozhodně není zklamání.
Naopak – pomalu si získává tak potřebnou sebedůvěru a také důležité
zkušenosti, bez kterých se na větších závodech neobejde.
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BĚHY

OSVOBOZENÍ

„ O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL“
Naše škola si důstojně připomněla významné výročí i sportovními akcemi.
Především to byl Běh osvobození, jehož okrskové
kolo se konalo u nás v Šumicích 11. dubna 85. A
jako pořadatelé jsme se osvědčili. Přivítali jsme
mezi sebou pět desítek atletů ze školy
v Bojkovicích, Starý Hrozenkov účast odmítl. Ale i
tak to byla akce,
která s více než
stovkou startujících
patřila k nejlepším v okrese. Vítězové obdrželi
diplomy, medaile, nejlepší žák i žákyně plaketu
a nejlepší výkon byl odměněn putovním
pohárem školy.
A jak dopadli naši v klání s Bojkovicemi?
Úspěšně – nezalekli se a bojovali.
První místa obsadili Pavel Pummer a Mirka
Pavlisová, Petr Ondřej, druhá Staňka Hanáková, Martina Hasoňová, Marcela
Babáková, třetí Kateřina Kozubová, Romana Šátková, Jana Pomykalová,
všechno v jednotlivých kategoriích.
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OKRESNÍ FINÁLE – UH. HRADIŠTĚ

(1500m)

Všichni výše jmenovaní žáci si vybojovali právo reprezentovat naši školu
v okresním finále Běhu osvobození. Nutno dodat, že reprezentace byla více
než důstojná a naše škola spolu s Bojkovicemi zcela zastínily ostatní školy
v okrese. Tři zlaté a jedna stříbrná medaile na naše konto je nebývalý úspěch.
Nejlepším výkonem celé soutěže byl čas Mirky Pavlisové, která na 1500 m
zaběhla čas 5:14,6 , což je nový krajský rekord dvanácti až třináctiletých
dívek!
A ještě medailisté: 1. Pavel Pummer (nejmladší žáci)

1. Martina Hasoňová (nejmladší žákýně)
1. Miroslava Pavlisová (starší žákyně)
2. Slívová Šárka (nejmladší žákyně)
„O partyzánský samopal“
To byla další a neméně úspěšná sportovně – branná akce. Zúčastnili se jí
všichni žáci 2. stupně. Soutěž zajišťovali učitelé, PO SSM a Svazarm. Tuto
akci pořádáme každoročně, avšak letos se vydařila a přálo nám i počasí.
O této akci se zmíníme ještě v souvislosti s okresním kolem, nyní alespoň
jmenujme ty, kteří zvítězili:
ml. žáci: Bachůrek J., Hasoň J., Malec M., Lukáš V., Živnéř R.,
ml. žákyně: Dvořáčková P., Dvořáková D., Hasoňová I., Hřibová B., Šojdrová I.,
st. žáci: Buráň P., Juřeník P., Bachůrek P., Vaculín J., Synčák V.,
st. žákyně: Jankůjová Vl., Jahodová M., Kubáňová A., Žampachová L.,
Žufánková L.;
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ZIMNÍ
KURS

VÝCVIKOVÝ

LOPENÍK , MIKULČIN VRCH

1985

Již tradičně pořádá naše škola lyžařský výcvikový kurs sedmých tříd. Tak jako
v minulých letech se jeho místem konání stal nedaleký Mikulčin vrch, kde jsme
byli vždy spokojeni jak se stravou, tak i s ubytováním. Krásné sluneční počasí
a výborné sněhové podmínky, které byly na 8. – 15. březen až neobvykle
dobré, přivítaly 58 žáků a žákyň 7. tříd a 4 instruktory s jedním zdravotníkem
(s učitelé Jurek, Gbelec, Teimerová, Janošová a Nováková).
Hezké počasí provázelo celý náš sedmidenní pobyt v tomto zimním rekreačním
střediskem. Kurs probíhal podle vytyčeného plánu, ovšem druhý den byl
poznamenán dvěma nepříjemnými událostmi – zlomená noha žákyně Marcely
Šašinková a nález umrzlého starce pod chatou chlapců. To však nezměnilo nic
na tom, že se během výcviku a při společenských večerech vytvořila dobrá
parta, několik zlomených lyží vyvolalo spíše úsměv na tváři a vzorné služby
personála náš pobyt jen zpříjemňovaly. Závěrečný závod – slalom potvrdil, že
se většina žáků lyžovat naučila a našla si kladný vztah k tomuto krásnému
zimnímu sportu.
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SPARTAKIÁDNÍ POHÁR 85
OKRESNÍ PŘEBORY V ATLETICE
PIONÝRSKÁ SPORTOVNÍ LIGA
OKRESNÍ KOLO
Uh. Hradiště, 24. dubna 1985
Za velmi chladného počasí (5 °C) a silného bočního větru se konala
nejvýznamnější atletická soutěž roku na našem okrese. Bojovalo se nejen o
tituly okresních přeborníků v jednotlivých disciplínách, ale i celkové umístění
škol a jednotlivých družstev v rámci okresu. Celoroční práce přinesla kýžené
ovoce. Nestáli jsme pouze ve stínu vždy tak úspěšných škol hradišťských,
Bojkovic či Bánova. Dokázali jsme, že i u nás jsou chlapci a děvčata s dobrou
výkonností i talenty. Naši školu reprezentovala čtyři družstva mladších i
starších žáků a žákyň ve všech vypsaných disciplínách. Nechme však hovořit
výsledky! Vyberme z výsledkové listiny ty výkony, které považujeme za
výrazné úspěchy.
300 m

ml. d.

4.

Šálková Romana 55,6

600 m

ml. d.

4.

Hanáková Stanislava

míček

ml. d.

2.-3.

Vlková Gabriela
-

2:09,5

37

družstvo ml. d celkově

5.

33 bodů

300 m

st. d.

2.

Babáková Marcela

54,1

800 m

st. d.

4.

Pomykalová Jana

3 : 07,0

1500 m

st. d.

1.

Pavlisová Miroslava

5:25,0

80 m.p.

st. d.

5.

Jankůjová Vladislava

18,3

OP

32

dálka

st. d.

6.

Pavlisová Miroslava

415

koule

st. d.

8.

Hřibová Marie

840

oštěp

st. d.

4.

Hřibová Marie

14,64

družstvo st. d. celkově

5.

-

60 m

st. žáci

7.

Janča Milan

8,5

1500 m st. žáci

6.

Ondřej Petr

5:23,0

80 m přek. st. žáci

3.

Kozub Oldřich

15,5

disk

4.

Šátek Josef

23,80

oštěp

6.

Šátek Josef

22,16

koule

5.

Kudela Pavel

10,57

výška

2., 4.

družstvo st. žáků celkově

68 bodů

Buráň Pavel, Janča Milan 135
5.

-

51,5 bodu

Celkově se závodů zúčastnilo 55 družstev z 11 škol, 306 jednolivců. Nejhůře
z naší školy se umístili ml. žáci, kteří se na předních místech neprosadili:
A jak skončilo pořadí nejlepších škol?
1.

Bojkovice

293,5

2.

UH 3

285,5

3.

Bánov

248

4.

Šumice

157,5

Za námi následovaly dříve tak úspěšné školy Hluk, Nivnice, Dol. Němčí, Uh.
Hradiště, Ostr. Nová Ves atd.
Všem úspěšným atletům blahopřejeme!
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VÍTÁME ČESKOSLOVENSKOU
SPARTAKIÁDU 1985!

36

Vrcholná sportovní událost roku 1985 – československá spartakiáda 1985 –
doslova rozhýbala značnou část žáků naší školy, tak jako po celé naší vlasti.
Nácvik započal koncem září. Předcházely mu nácvičné všech cvičitelů, výběr
žáků, kteří by mohli nejlépe náročné skladby zvládnout. Na naší škole se do
nácviku spartakiády zapojilo
36

starších děvčat -

cvičitelka s. uč. Mácová

27

starších žáků

32

mladších žákyň -

s. uč. Surá

32

mladších žákyň -

s. uč. Haluza

40

nejmladších žáků a žákyň -

s. uč. Jančářová

-

s. uč. Jurek

Hasoňová.
V průběhu roku se všichni zapojení žáci snažili a dokonale si osvojili náročné,
ale krásné skladby. V každém – v učitelích i žácích – rostlo neustále
odhodlání a snaha zvládnout úkoly co nejlépe.
Byla to těžká, ale radostná práce. Kolikrát jsme chtěli v průběhu nácviku
povolit či vzdát? Kolikrát jsme si v noci jako na filmovém plátně promítali
nejnáročnější úseky skladeb?
Hudba skladeb nás doprovázela na každém kroku a v jejich rytmu tepala i
naše srdce. A to nejen při hudbě pro starší žákyně.
Neúprosné závěrečné prověrky zhodnotily naši práci a výkony žáků. A
ani v jedné jsme nezklamali a patřili jsme mezi nejlepší, což se projevilo
zvláště při nácvičných na okrskovou a okresní spartakiádu i při vystoupeních
na všech spartakiádách. Jistě to dokážou i starší dívky na strakovském
písku!
Naši žáci se představili v
Bojkovicích,
Uherském Hradišti,
Uherském Brodě,
Šumicích,
Nezdenicích a
Rudicích,
Starší žákyně na Strahově.
Všude jsme sklidili potlesk, uznání, slova chvály. Nezklamali jsme. I v tom nejhorším
počasí díky cvičencům přece jen zářilo slunce, i když jen přes mraky.
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O CENU MORAVSKÝCH
SKLÁREN
PŘESPOLNÍ BĚH, STRÁNÍ – KVĚTNÁ, 9. KVĚTNA 1985

V rámci oslav osvobození naší
vlasti Rudou armádou se konal
již 16. ročník běhu o Cenu
Moravských skláren. I naše
škola se tohoto běhu zúčastnila
v zastoupení Miroslavy
Pavlisové – účastnice kategorie
žákyň. Tento závěrečný jarní a silně obsazený běh (nejlepší závodnice z Moravy i
Slovenska) byl ve znamení triumfu naší reprezentantky, která na trati 1200 m
s převahou zvítězila a
vytvořila traťový
rekord – 3:21,0 min.
Její převahu dokazují
i fotografie. Naše
škola byla opět
vyslovována na
prvním místě.
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KRAJSKÝ
REKORD
Uherské Hradiště 18. 5. 1985
18. května 1985 se konaly v Uh. Hradišti krajské přebory dorostenek –
jednotlivců. Závodů na 1500 se zúčastnila i žákyně naší školy Mirka Pavlisová,
která ještě jako žákyně (není jí ještě ani 13 let) se utkala se soupeřkami
v kategorii mladších dorostenek. O několik let starších soupeřek se Mirka
nezalekla a ve velmi rychlém závodě obsadila 3. místo! Oficiálně jí však toto
umístění nemohlo být schváleno právě proto, že nedosáhla ještě věku 13 let,
který by ji opravňoval účastnit se závodů ve starší kategorii. Dosažený čas jí
však uznán byl. Dosáhla vynikajícího času

5 : 09,3 , což je nový krajský rekord 12-13 letých dívek
a šestý nejlepší výkon v této kategorii v ČSSR všech dob! K vynikající
reprezentaci školy blahopřejeme.

Tyto závody byly posledním měřením atletů – jednotlivců v tomto školním roce.
Čeká nás ještě Pohár rozhlasu, Mirku pak (společně s Marií Hřibovou) několik
závodů krajského přeboru družstev (za Slováckou Slavii). V září se můžeme
těšit na několik závodů, ve kterých s největší pravděpodobností Mirku uvidíme
– Běh Rudého práva a přebory ČSR v Ostravě. Držíme palce.
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DUKELSKÝ ZÁVOD
BRANNÉ ZDATNOSTI
Míkovice, 14. června 1985
Za hezkého počasí probíhal v příjemném prostředí motokrosového závodiště
v Míkovicích okresní přebor DZBZ. Na trati dlouhé 1000 a 1500 m (podle
kategorií) museli účastníci prokázat své kvality ve střelbě ze vzduchovky a
v hodu granátem. Naše reprezentace nezklamala: vždyť několik umístění
v první desítce v jednotlivých kategoriích můžeme považovat za úspěch. Znovu
(pokolikáté už) se projevila naše stará bolest – střelba. Vždyť v kategorii
starších žáků a žákyň měli oba naši zástupci jasně nejlepší běžecký čas a jen
střelba je posunula v celkovém pořadí mnohem níže, neboť za každý chybný
zásah je jedna trestná minuta.
Naši reprezentanti a jejich umístění: Zita Slačálková (MŽ) – 9., Kozubová
Kateřina (MŽ) – 10., Slívová Šárka (MŽ) – 18., Barbora Hřibová (MŽ) – 21., Jurák
Svaťa (MŽ) – 13., Petr Slačálek (MŽ) – 20., Pummer Oldřich (MŽ) – 28., Hasoňová
Jana (SŽ) – 9., Pavlisová Miroslava (SŽ) – 12., Kozubová Irena (SŽ) – 32., Šátek
Josef (SŽ) – 10., Ondřej Petr (SŽ) – 15., Gajdošík Jiří (SŽ) – 31.
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UH. HRADIŠTĚ, 11. a 12. června 1 9 8 5
I když se okresní kolo v daném termínu konalo, bylo prakticky po několika dnech
anulováno a jeho konání bylo přeloženo na podzimní termín, který bude společný
pro všechny okresy a kraje. Škoda jen, že naše škola nastoupí už bez několika
velmi kvalitních borců, kteří naši školu opouštějí….
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ŠKOLNÍ ROK

1985 –
– 86
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ÚVODEM…
Do každého nového školního roku bychom měli vstupovat s krásnými
předsevzetími, novými cíli a plány. Co si však přát, když uplynulý rok byl
úspěšný, byl ve znamení řady úspěchů a mnoha akcí, v nichž naši žáci
nezůstali stranou a bojovali ze všech sil.
Vytrvejme tedy na dobře vyšlápnuté cestě,
na kterou jsme se dali, snažme se pokračovat v tom, co jsme nakousli. Určitě
se nám to podaří a na jejím konci budeme rovněž úspěšně bilancovat.
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„O DUKELSKÝ ŠTÍT“
MÍKOVICE

20. 9. 1985

Za nepříznivého a chladného počasí se konal tento branný vytrvalostní
závod hlídek. Ze zdravotních či jiných důvodů se naše družstva
nezúčastnila těchto závodů v nejsilnějších sestavách a umístění družstev
je pro nás zklamáním. Vždyť až 26. (!) družstva dívek ve složení I.
Kozubová, J. Hasoňová a A. Kubáňová (neúčast Pavlisové) nikdo nečekal.
Nedařilo se znovu ve střelbě a ani čas nebyl dobrý. O něco lépe si vedlo
družstvo chlapců: V. Slačálek, L. Kolínek a J. Bachůrek. Deváté místo
může uspokojit. Co však pomůže druhý nejlepší čas, když 5 trestných
minut posunulo chlapce až na konec 1. desítky? Možností na zlepšení bude
v podobných soutěžích letos dost.
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POHÁR ROZHLASU
Uherské

Hradiště 23. a

24. 9. 85

Opakované okresní kolo Poháru rozhlasu se konalo na stadionu v Uh.
Hradišti. Do této soutěže jsme vyslali neúplná družstva chlapců a dívek,
neboť na některé technické disciplíny nejsou naši nejlepší v počátku roku
dosud připraveni. Několik dílčích a dva výraznější úspěchy však naši žáci
získali.
Výsledky dívek: 800 m – 1. Miroslava Pavlisová 2:28,5
(nejlepší výsledek v JM kraji)
600 m – 9. Šátková Romana, 600 m ml. d. 1. Šárka Slívová,
hoši: 1500 m – 7. Ondřej Petr, 1500 m st. ž. 6. Slačálek Vít.,
1000 m ml. ž. – 1. Pummer Pavel, 4. Slačálek Pavel, 5. Stružka Radim.
Vytrvalostní běhy zůstávají i nadále naší nejsilnější zbraní.
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SKVĚLÁ
REPREZENTACE
ŠKOLY
Výčet našich sportovních úspěchu byl by neúplný, kdybychom
nevzpomněli na výkony naší žákyně Mirky Pavlisové, o které byla řeč
už v minulosti.
Počátkem školního roku se zúčastnila několika závodů, ve kterých opět
zazářila. Nejdříve to byly krajské přebory žákyň v Břeclavi, kde na trati
1500 m zvítězila suverénním způsobem v krajském rekordu 5:01,0.
Cenný byl zvláště postup na mistrovství republiky na ostravském
tartanu. Zde rovněž bojovala, zlepšila si osobní rekord na 5:00,6 a
obsadila 9. a ve své kategorii 13 letých 3. místo.
Dalšími závody bylo okresní, krajské a celostátní kolo běhů pořádaných
ke Dni tisku, rozhlasu a televize.
V okresním kole v Boršicích Mirka jasně zvítězila (1500), v krajském
kole obsadila 3. místo (800 m) a na Běhu Rudého práva v Praze
skončila sice až ve druhé desítce, ale už jen účast je velkým úspěchem.
Blahopřejeme a držíme palce do dalších závodů.

55

MINIKOPANÁ
Okresní kolo – Hradčovice
Okresní kolo pion. sport. ligy v malé kopané se konalo na travnatém hřišti
v Hradčovicích 12. 10. 85. Zúčastnilo se ho 9 nejlepších okresních škol, mezi
nimi i naši žáci. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin, náš tým bojoval ve
skupině B společně s III. UB, I. UB, II. UB. Šumičtí žáci podali průměrný
výkon, projevil se nezvyk hrát na malých rozměrech a ani střelci se
nevyznamenali. K nejlepší z našich patřili Josef Janíček, Petr Ondřej, Ladislav
Harna a brankař V. Slačálek.
Výsledky našich: Šumice

-

II. UB

2:1

(branky Ondřej, Janíček)
Šumice

-

III. UB

1:3

Šumice

-

I. UB

1:1

(Ondřej)

(Harna)
Ve skupině jsme skončili 3. a do dalších bojů jsme nepostoupili.
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Běháme s atlety na počest XVII. sjezdu KSČ

Celostátně vyhlášené sportovní akce se v naší obci zúčastnilo více než 400
sportujících, vesměs žáků školy.

58

1987 –
– 1988
„Ve zdravém těle zdravý duch!“
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Slušovice

19. září 87

Běh míru a přátelství
První významnou sportovní akcí roku byl Běh míru a přátelství, který se konal
na dostihovém závodišti ve Slušovicích.
Také naše škola měla zde své zastoupení – v kategorii začek nás
reprezentovalo družstvo ve složení
Šárka Slívová

7.

Martina Hasoňová

31.

Kateřina Kozubová.

40.

V kategorii, ve které startovalo téměř 500 žaček, se naše běžkyně neztratily a
obsadily 7., 31. a 40. místo, což je umístění více než dobré.
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Běh Slovácké jiskry
28. 9. 1987 Uh. Hradiště - 1500 m
Úspěchem skončil tradiční běh Slovácké jiskry v Uherském Hradišti.
Desetičlenná výprava žáků naší školy (9 dívek a 1 chlapec) se většinou
umísťovala v popředí startovního pole a získala dokonce i medailová
umístění. Nejvíce potěšila svým výkonem a bojovností Martina Hasoňová,
svůj cíl splnily Šárka Slívová a Jitka Běťáková.
Výsledky:

st. žákyně -

1. M. Hasoňová

5 : 42,0

ml. žákyně -

3. Š. Slívová

5 : 46,8

nejml. žákyně -

3. J. Běťáková

6 : 41,0

63

MALÁ

KOPANÁ

okrskové kolo v Bojkovicích

PSL
30. 9. 87

O postup do okresního kola se do Bojkovic vydala dvě družstva naší školy –
družstva 7. a 8. třídy. Utkaly se s obdobnými družstvy ZŠ Bojkovice.
Lépe dopadlo družstvo osmáků, které sice neobdrželo ani jeden gól, ale díky
horšímu skóre nepostoupilo, obsadilo 2. místo. Sedmáci skončili 3., což je dobrý
výsledek.
Výsledky utkání:
Šumice 7

-

Bojkovice 8

0: 3

Šumice 8

-

Bojkovice 7

1: 0

(J. Hasoň)

Šumice 8

-

Šumice 7

2: 0

(J. Hasoň, R. Synčák)

Šumice 7

-

Bojkovice 7

1: 0

(F. Živnéř)

Šumice 8

-

Bojkovice 8

0: 0
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MALÁ

KOPANÁ DÍVEK
Uherský Brod 8. 10. 1987

Poprvé v historii vstoupily do sportovního dění také naše dívky. Zúčastnily se
turnaje pořádaného MěU SSM Uh. Brod. Starších soupeřek se nezalekly (SEŠ
UH, SOU UB, Gy UB) a byly jim více než rovnocenými partnerkami. Čtyřem
družstvům s nimiž hrály sice nevstřelily ani jediný gól, ale ani jeden
neobrdžely, celkově obsadily 3. místo.
Naše družstvo nastoupilo v sestavě
Šárka Slívová

-

brána

Ivana Hasoňová

-

obrana

Andrea Rapantová

-

obrana

Iveta Tlachová

-

útok

Kateřina Kozubová

-

útok

Martina Hasoňová

-

útok

Zuzana Gbelcová

-

útok

Olga Bradáčová

-

útok, obrana
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BĚH MLADÉ FRONTY A SMENY
1987
Okrskové kolo – Bojkovice 8. 10.
Za překrásného podzimního počasí se kolo okrskové konalo
v Bojkovicích pod Světlovem na trati 2000 m. 22 reprezentantů naší školy
zůstalo poněkud za očekáváním, čekalo se více postupových míst či umístění
mezi prvními šesti. Omluvou snad může být jen příliš dlouhá trať, na kterou
naši zástupci nebyli zvyklí. Připomeňme si alespoň ty nejúspěšnější: v kat. 8.
tříd
1. Martina Hasoňová, 2. Šárka Slívová, 4. třídy 2. Jan Dvořák a Ivana
Krhůtková, 7. třídy 4. Katka Kozubová, 5. třídy 4. Jitka Běťáková, 7. třídy 4.
Pavel Jurák, 8. tř. 6. Zuzana Gbelcová..
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BĚH
M F S - okresní kolo
Uherské Hradiště 14. 10. 87

Do okresního kola jeli naši zástupci s postupovými nadějemi. Na trati 1000 metrů
(předepsaná trať byla 1500 m) se našim nedařilo, svými výkony sice nezklamali, ale
přece jenom se více čekalo, zvláště od starších žákyň.
Umístění našich:

1948 :

Jan Dvořák

11.

Ivana Krhůtková

11.

1977 :

Jitka Běťáková

16.

1974 :

Martina Hasoňová

4.

Šárka Slívová

5.
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OLYMPIJSKÁ MÍLE

x. ročník

Uherský Brod 27. 10. 1987
ZŠ Škola Šumice patří již mezi tradiční účastníky této soutěže. Letos hájilo
barvy naší školy 5 dívek a 2 chlapci. Závod probíhal na stadionu Na lapači,
tratě: ml. žáci 730m, st. žáci 1460 m. Na stupních vítězů stály dvě naše
žákyně, bojovali však všichni.
Umístění: ml. žáci

-

27. Mirek Kutnar
31. Pavel Kubáň

ml. žákyně -

22. Jitka Běťáková
1. Šárka Slívová

starší žákyně

41 startujících
41 startujících

2. Martina Hasoňová
4. Zuzana Gbelcová

40 startujících

6. Kateřina Kozubová
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SPORTOVNÍ
KROUŽKY 1987-88
V tomto školním roce pracuje při ZŠ 5 kroužků se sportovním zaměřením.
Cílem všech je zvýšit tělesnou připravenost žáků, orientovat správným
směrem zájmy naší mládeže a v neposlední řadě reprezentovat naši školu na
soutěžích a sportovních utkáních.

turistický kroužek

-

ved. s. uč. Jaroslav Haluza

Mladí obránci vlasti

-

ved. s. uč. Petr Vrága

pohyb. hry ml. žákyň

-

ved. s. uč. Irena Macová

pohyb. hry ml. žáků

-

ved. s. uč. Jar. Haluza

atletický kroužek

-

ved. s. uč. Mir. Jurek

Sportu se mohou naši žáci věnovat i v dalších útvarech – chlapci aktivně hrají
kopanou v TJ Sokol Šumice, řada žáků se zapojuje do cvičení v rámci oddílů
ZRTV.
Neměl by být mezi našimi žáky ani jeden takový, kterého sport a pohyb
zdaleka obchází.
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SLOVÁCKÝ SILNIČNÍ BĚH
Uherské Hradiště 8. 11. 87
XXX. ročník Slováckého silničního běhu o cenu n. p. Let se konal u příležitosti
70. výročí VŘSR. Tohoto závodu se zúčastnilo sedm členů atletického kroužku.
Téměř všichni se umístili na předních místech. K lepším výkonům na trati 1500
m však nenapomohla citelná zima, časy mohly být ještě lepší..

Výsledky našich:

ml. žákyně -

2. Šárka Slívová, 5 : 32,6
(osobní rekord)
3. Kateřina Kozubová

st. žákyně -

1. Martina Hasoňová

5:43,0

2. Zuzana Gbelcová
ml. žáci

-

3. Michal Krhůtek
5. Petr Slíva
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STŘELECKÉ ZÁVODY
SUCHÁ LOZ 19. 11. 87
Již tradičně se naše škola zúčastňuje střeleckých závodů, které pro družstva
základních škol pořádá ve svém rekreačním středisku n. p. Prestro Uh. Brod.
V kategoriích hochů i dívek startovalo po osmi družstvech, naši žáci skončili
vždy na 4. místech.
hoši -

dívky -

Richard Synčák

(8.B)

Karel Hasoň

(8.A)

Jiří Dvořák

(8.A)

Pavlína Dvořáčková
Barbora Hřibová - 8. A
Irena Šojdrová

(8.B)
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TĚLOVÝCHOVNÁ
AKADEMIE
22.11.87
U příležitosti 70. výročí VŘSR a v rámci MČSP uspořádala komise MaTv tělovýchovnou
akademii. Sportovní a taneční vystoupení doplňovaly básně, písně, hudební ukázky.
Ve skladbách, které připravila MŠ, ZŠ a oddíl žen Z RTV, vystoupilo celkem 152
cvičenců. ZŠ se podílela na programu 6 skladbami (z 9). Zaplněný sál kulturního domu
byl svědkem velmi zdařilé akce.
Skladby ZŠ:

1. tř

16 dívek

-

s. uč. Jančářová

2. tř. 12 dívek

-

s. uč. Hasoňová

3. tř. 16 dívek

-

s. uč. Surá

4. tř. 4 dívky a 4 chlapci

-

s. uč. Haluza

5. tř. 12 dívek

-

s. uč. Macová

7. a 8. tř

-

s. uč. Jurek

10 chlapců
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SEDMDESÁT
Akci „Sedmdesát“vyhlásila redakce Čs. sportu na počest 70. výročí VŘSR.
Registrovaly se výsledky žáků i dospělých, které v tabulkách Odznaku
zdatnosti představovaly výkon 70 bodů. Ani naše škola nezůstala stranou a
výsledek se dostavil. Skutečnost, že 43 žáků tento limit splnilo, potvrzuje
zdatnost žáků a jejich snahu po co nejlepších výkonech. Zařadili jsme se
mezi nejlepší školy.
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PSL – lední hokej
Uh. Brod

12. 1. 1988

Okrskové kolo pionýrské sportovní ligy v ledním hokeji se uskutečnilo na ZS
v Uh. Brodě. Celkem se ho zúčastnilo 6 družstev, ta byla rozdělena do dvou
skupin. Naši žáci měli ve skupině ZŠ Bojkovice a Uh. Brod I. V prvním utkání
se naše družstvo utkalo s Uh. Brodem I., budoucím vítězem celého turnaje,
zápas byl vyrovnaný a skončil nerozhodně 3 : 3.
Ve druhém zápase s Bojkovicemi se našim vůbec nedařilo a prohráli vysoko 2
: 6. Cesta do finále se tak pro nás rozplynula.
Naše družstvo hrálo v sestavě:
Josef Hasoň, Vojta Lukáš, Martin Podškubka, Richard Mastil, Richard
Synčák, Jiří Dvořák, Pavel Pummer, Martin Dvořáček, Petr Man, Pavel Jurák,
Michal Vaculín, Pavel Zahálka, Petr Moučka, Martin Ryšávka.
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SOKOLOVSKÝ ZÁVOD
BRANNÉ
MÍKOVICE 22. 1. 1988 ZDATNOSTI
První soutěž s branným zaměřením v letošním roce se konala za téměř jarního
počasí, bylo slunečno a teplota vysoko nad nulou. Naši školu representovalo 12
žáků, vesměs členů atletického kroužku, pro které byl závod (1000-1500m) součástí
přípravy. Velmi kvalitní běžecké časy našich žáků však nestačily napravit slabší
střelbu, a tak umístění ve středu startovního pole odpovídalo našim možnostem.
ml. žáci

st. žákyně

st. žáci

-

-

-

Jiří Marek

-

18.

Roman Buchtík -

24.

Petr Slíva

-

34.

Jan Peráček -

46.

St. Plášek

nedokončil

-

- startovalo 49 závodníků

Martina Hasoňová -

9.

Šárka Slívová

-

19.

Zuzana Gbelcová

-

28.

Katka Kozubová

-

33.

Iva Kráčmarová

-

50.

Michal Krhůtek

-

17.

Stanislav Man

-

46.

-

startovalo 53 závodnic

-

startovalo 69 závodníků
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BOJOVÁ STEZKA PORUČÍKA
UŠAKOVA
Míkovice 12. 2. 88

Seriál branných závodu pokračoval XI. ročníkem zimního závodu hlídek.
Počasí startujícím přálo, bylo sucho a poměrně teplo. Přípravě na tyto
závody věnovalo zvláště družstvo našich dívek značnou pozornost a
výsledek se konečně dostavil. Dívčí družstvo ve složení Martina Hasoňová,
Šárka Slívová a Katka Kozubová
K nejlepšímu běžeckému času přidalo i dobrou střelbu a kvalitní hod
míčkem na cíl a obsadilo 2. místo o pouhé 3 (!) sekundy a vítězkami.
Chlapecké družstvo zatím sbírá zkušenosti, 19. místo je v rámci jeho
možností. Družstvo tvořili Michal Krhůtek, Rosťa Bachůrek a Zbyněk
Bemer. Vše rozhodlo 8 trestných minut za střelbu.
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LYŽAŘSKÝ
ZÁJEZD
Velké Karlovice 19. – 26. 3. 1988

V krásném prostředí Beskyd probíhal lyžařský zájezd 7. tříd naší školy.
Celkem se ho zůčastnilo 54 žáků a 5 instruktorů. Výcvik probíhal na cvičném
svahu nedaleko ubytovny Javorník, nedošlo k žádnému úrazu a lyžovat se
naučili i ti méně zdatní. Se stravou i ubytováním byli všichni spokojení,
společenské večery se líbily a závěrečný karneval na sněhu byl pestrým
vyvrcholením celého zájezdu.
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BĚHY OSVOBOZENÍ
Šumice, Uh. Hradiště, Vacenovice,
Uh. Brod
Šumice 7. 4. 88

-

okrskové kolo Běhu osvobození se konalo za účastí

naší školy a ZŠ Bojkovice. Celkem se ho zúčastnilo 90
žáků. Z našich žáků se umístilo na 1. – 3. místě a
postoupilo deset. Byli to Martina Hasoňová (1.), Šárka
Slívová (2.) Katka Kozubová (2.) Jitka Běťáková (2.),
Vlaďka Juráková (1.), Vraťa Šojdr (1.) Jan Dvořák (2.)
Iveta Dujsíková (2.), Jana Hasoňová (1.) a Irena
(3.)
Uh. Hradiště 12. 4. – okresní kolo nepřineslo za chladného počasí nejlepší
výkony, naši vybojovali jen 2 medaile.
Martina Hasoňová – st. žákyně – 1.
Jana Hasoňová - nejml. žákyně – 3.
Do 10. místa se ještě umístili J. Běťáková (7.), Vlaďka
Juráková (6.), Katka Kozubová (6.) a Š. Slívová (5.)
Vacenovice 17. 4. – nedělního závodu se zúčastnili téměř všichni členové sport.
kroužku. Na krátkých tratích jsme na stupně vítězů
nedosáhli. Celkem běželo 10 našich žáků. Nejlépe
dopadli M. Krhůtek (5.) a M. Hasoňová (7.)
Uh. Brod 26. 4. – na náročném okruhu v okolí SOU Uh. Brod se našim
vytrvalcům dařilo se střídavými úspěchy. Dobrou formu
potvrdilo 1. místem Martina Hasoňová. Třetí skončila Š.
Slívová.
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OKRESNÍ PŘEBOR V
ATLETICE
PSL 1988
Uh. Hradiště 3. 5.
Za teplého, slunečného, ale větrného počasí se konal za rekordní účasti 568
startujících ze 18 škol (98 družstev) okresní přebor v atletice. Naše škola
vkládala nejvíce nadějí do družstva starších žákyň, kde jsme očekávali řadu
medailových umístění. V jiných kategoriích bylo každé lepší umístění velkým
úspěchem. Opět se projevila síla našich žáků ve vrhačských disciplínách a
delších bězích. Začíná se však již projevovat větší všestrannost, snad se brzy
objeví i sprinteři a skokani.
Družstvo ml. žáků obsadilo celkově 5. místo, st. žáci až 12. (!) místo, ml. žákyně
11. místo a starší žákyně vynikající 3. místo (za námi Bojkovice, Hluk, St.
Město atd.)
Umístění našich žáků (uvádíme pouze bodovaná umístění):
st. žáci:

8. Krhůtek - výška 135
6. Vaculín

ml. žáci:

10. Vaculín - koule 870

- disk 20,04

4. Živnéř – oštěp 27,14

7. a 8. Kozub, Bosák – dálka 430 a 425
2. a 7. Bosák a Slíva 48,30 a 44,00 m

st. žákyně:

4. a 6. Šojdrová a Hasoňová B. – 80 m. př. 16,9 a 17,8
8. a 9. Šojdrová a Budíková – 150 m – 25,0 a 25,1
9. Jankovičová
3. Slívová

- 300 m 54,5

- 800 m - 2 : 45,7

1. Hasoňová – 1500 m – 5 : 32,8 9. Slívová – výška 130
1., 2., 3. (!) Kozubová, Bradáčová, Hřibová – oštěp – 21,96; 21,06;
4., 5., 6. – disk – Marková, Ondřejová, Hřibová – 18, 14; 16, 74; 16, 04
ml. žákyně:

3. Juráková – 1500 m – 6 : 07,4
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CENA MORAVSKÝCH SKLÁREN
KVĚTNÁ 9. 5. 88
Již tradičně vysílá naše škola zástupce na silniční běh do Květné. Na stupních
vítězů obdrží závodníci krásné poháry – letos jsme dovezli dva!
Zasloužily se o ně starší žákyně
Martina Hasoňová

-

2. místo

Šárka Slívová

-

3. místo.

V poli velmi dobrých soupeřek je toto umístění velmi dobré a svědčí o dobré
připravenosti a bojovnosti našich vytrvalkyň.
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POHÁR ROZHLASU 88

UH.

HRADIŠTĚ
Po předchozích výkonech našich žáků v atletice byly do okresního
kola Poháru rozhlasu vybrány pouze starší žákyně. Bojovaly
statečně, ale přece jen jejich výkony nebyly takové, jakých
dosahovaly v předchozích závodech. Na nejlepší vesnickou školu
v kraji – Nivnici – nestačily.
Reprezentovaly nás tato děvčata
800 m

-

Hasoňová M., Slívová Š.

60 m

-

Hasoňová M., Jankovičová H., Hřibová B.

koule

-

Ondřejová D., Bradáčová O., Kozubová K.

dálka

-

Gbelcová Z., Hřibová B., Jankovičová H.

výška

-

Slívová Š., Gbelcová Z., Hasoňová B.

štafeta

-

Hasoňová M., Slívová Š., Gbelcová Z., Kozubová K.
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ODZNAK ZDATNOSTI

okr. finále UH

25. 5. - mladší žáci a žákyně
26. 5. - starší žáci a žákyně
Okresní finále Odznaku zdatnosti BPPOV I. a II. umožnil setkání nejlepších a
nejvšestrannějších sportovců okresu. V našem případě šlo o nejlepší jen u
dívek a ml. žáků, osmáci se k reprezentaci školy letos nepostavili příliš
zodpovědně.
Výsledky našich žáků:
ml. žáci : Bosák P.

-

287 b.

S

Kozub P.

-

292 b.

S

Slíva P.

-

208 b.

B

Kutnar M.

-

244

S

ml. žákyně : Běťáková J. -

281

S

Tlachová V. -

198

B

Žampachová Iv. - 243

S

Šojdrová R. -

266

S

st. žákyně : Hasoňová M. -

404

S

Kozubová K. -

406

S

Gbelcová Z. -

386

S

Slívová Š.

-

422

S

Bachůrek R. -

253

B

Dvořák J.

-

311

B

Vaculín M. -

363

S

Jurák P.

292

B

st. žáci :

-

družstvo celkem na 10. místě
z 24.

celkem 22.

celkem 5. z 23. družstev

celkem 20.
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ŠUMICE – HORNÁ SÚČA

9. 6. 88

Druhý ročník sportovního klání družebních škol o putovní pohár probíhal za
krásného počasí, závěr však trochu pošramotila náhlá bouřka s prudkým
lijákem, který rozehnal fotbalisty.
Putovní pohár z minulého roku vlastnili Súčasné, naším úkolem bylo získat
jej zpět. Soutěžilo se ve čtyřech sportech – atletickém trojboji, střelbě, stolním
tenise a kopané.
Klání započalo atletikou a pro nás to bylo vykročení víc než úspěšné.
Zásluhou st. dívek a ml. chlapců jsme získali obrovský bodový náskok. Ten
jsme udrželi i po střelbě a st. tenise, kde byly výkony nerozhodné. A tak ani
těsná prohra v kopané nemohla na našem celkovém vítězství nic změnit a
pohár získala naše škola. V příštím roce v Horní Súče to bude určitě těžší!
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BĚH

Marušky
Kudeříkové
Vnorovy 19. 6. 88
Jeden z největších přespolních běhů se koná ve Vnorovech, rodné obci
hrdinky Marušky Kudeříkové. Stovky startujících a tisíce diváků dodávají
tomuto závodu neopakovatelnou atmosféru.
Dobrá vytrvalost dvou našich žákyň – Martiny Hasoňové a Šárky Slívové
– umožnila, aby zde měla zastoupení i naše škola. Obě startovaly na
obtížné 10 km trati v kategorii žen, které běžely společně s muži.
Teploměr ukazoval 25 °C, a tak byl závod skutečně náročný. Dívky
nezklamaly a obsadily v kat. žen 5. a 6. místo, Martina v čase 48:23,
Šárka 51:10. Za své výkony zasluhují obdiv. I v kondičním běhu na 2,5
km jsme měli zastoupení – druhák Jakub Slíva zdolal trať velmi lehce a
získal velmi hezkou cenu – malovaný talířek.
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ŠKOLNÍ
ROK

1988 106
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O DUKELSKÝ ŠTÍT
MÍKOVICE 23. 9. 1988

Významný branný závod O dukelský štít se konal tradičně v Míkovicích.
Hezké počasí umožnilo kvalitní výkony, naši žáci nezklamali a dosáhli na
předpokládaná umístění. Potěšitelné jsou běžecké časy, horší je už střelba. A
jak dopadli naši?

žákyně :

4.

(29 družstev)

žáci :

25.

(35 družstev)

Martina Hasoňová
Katka Kozubová

3 km trať

Šárka Slívová

b. č. 21:51, 8 tr. m. střelba
1 tr. m. granát

Stanislav

Man

Michal Krhůtek
Zbyněk

Bemer

5 km trať
40:13, 5, 2
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Mezinárodní běh
družby a přátelství
Slušovice 24. 9. 88
2. ročník nejmasovějšího přespolního běhu se konal opět na dostihovém
závodišti ve Slušovicích. Soutěžilo se i ve tříčlenných družstvech a právě sem
jsme v kategorii žákyň vkládali největší naděje. Naše předpoklady vyšly více
než na 100%. Mezi 350 (!) startujícími děvčaty zvítězila

Martina

Hasoňová,
na výborném 14. místě skončila Šárka Slívová a do stovky se ještě vešla
naše třetí reprezentantka Vlaďka Juráková. Mezi 32 družstvy z celé ČSSR
bylo naše družstvo 5. Děvčata tak velmi dobře reprezentovaly naši školu a
za bojovnost zasluhují pochvalu.
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Závod branné
všestrannosti
DOL. NĚMČÍ 7. 10. 88
Družstvo dívek

-

Iveta Budíková
Martina Hasoňová
Šárka Slívová
Katka Kozubová

umístění
Družstvo hochů

-

6.

-

Martin Janča
Zbyněk Bemer
Roman Buchtík
Stanislav Man

umístění

-

10.
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Běh Slovácké jiskry
Uh. Hradiště 26. 9.
U příležitosti Dne tisku, rozhlasu a televize se v Uh. Hradišti konal Běh Sl.
jiskry, kterého se zúčastnili tito žáci naší školy:
umístění

kategorie

Hasoňová Martina

1.

st. žákyně

Slívová Šárka

2.

st. žákyně

Marek Jiří

7.

ml. žáci

Jančařík Jan

14.

ml. žáci

Plášek Stanislav

13.

ml. žáci

Man Stanislav

11.

ml. žáci

Martina a Šárka se zúčastnily i krajského kola v Brně, kde obsadily 4. a 7.
místo.
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Běh Mladé fronty
Uherské Hradiště

17. 10. 88

Ivančice u Brna

20. 10. 88

Okrskového kola ve St. Hrozenkově se naši žáci z technických důvodů
nezúčastnili, proto i účast v okresním kole byla spíše symbolická,
zastupovaly nás jen 2 dívky, u kterých jsme předpokládali dobré umístění:
v kat. roč. 75 skončila Šárka Slívová na 4. místě
(počítali jsme s postupem)
v kat. roč. 74 Martina Hasoňová zvítězila.
Krajské kolo v Ivančicích se konalo za velmi chladného počasí, Martina
bojovala o postupové místo (jen 1. a 2. m.) a po velkém boji se jí podařilo
obsadit 2. místo a postoupit do celostátního kola na Šumavě!
V celostátním kole se Martina umístila na 16. místě
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OLYMPIJSKÁ

MÍLE

XI. ročník – 26. 10. 88
Chladné, ale slunečné počasí provázelo členy atletického kroužku na
tradičních běžeckých závodech v Uh. Brodě. Většina členů zatím jen
sbírala zkušenosti, navíc páťáci byli v poli startujících nejmladší.
A tak se na medailových místech umístily jen Martina Hasoňová (1.) a
Šárka Slívová (3.), úspěšná byla i Katka Kozubová na 6. místě.
Ostatní dobíhali až uprostřed startovního pole.
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Slovácký silniční běh
Uh. Hradiště 6. 11.
Poslední atletický závod se koná v okolí stadionu a v parku v Uherském
Hradišti. Letos jsme měli jen symbolické zastoupení – v mrazu a mezi
sportovci, kteří nejsou dobře trénovaní, si raději ani netroufali.
Martina Hasoňová si poprvé vyzkoušela start v poli ml. dorostenek (2000 m)
a umístila se na 2. místě. Ve starších žákyních pak Šárka Slívová doběhla na
3. místě. V mladších žácích poprvé startoval Jakub Slíva (3. tř!) a jeho 6.
místo a způsob běhu je nadějný.
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PSL 88
základní kolo

-

stolní tenis

5. 11.

Šumice

Ve dvou kategoriích se konalo základní kolo PSL ve stolním tenisu. 10
nejlepších žáků a 5 žákyň se utkalo systémem každý s každým. Turnaj trval celé
dopoledne a měl dobrou úroveň zvláště zásluhou žáků. Výsledky:
žáci:

žákyně:

1.

Stanislav Man

(7.B)

2.

Adam Mastil

(8.B)

3.

Jan Jančařík

(7.A)

1.

Martina Hasoňová (8.A)

2.

Šárka Slívová

3.

Michaela Jančářová (7.A)

(8.B)

Okresní kolo (první 2 postupují) se koná 7. 12. 88 v Kunovicích.
Okresní finále:

Martina Hasoňová -

1. místo

Katka Kozubová

-

3. místo

Stanislav Man

-

3. místo

Krajské finále (Brno) – Martina Hasoňová na 7. místě
(18 startujících)
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Střelecká soutěž
žáků 8. tříd okresu Uh. Hradiště

25. 11. Havřice
Družstvo dívek:

Martina Hasoňová
Šárka Slívová
Katka Kozubová
Julie Hřibová

Družstvo chlapců: Michal Vaculín
Pavel Pummer
Zbyněk Bemer
Mirek Dvořáček
Martin Janča
Výsledky

-

dívky 2. místo
hoši 9. místo

Nejlepší naši žáci - Martina Hasoňová - 4. místo
Mirek Dvořáček – 12. místo
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SZBZ

Míkovice 20.1.89

Slunečné počasí a poměrně teplo, takové počasí bylo kulisou letošního
okresního přeboru Sokolovského závodu branné zdatnosti. Naši
reprezentanti bojovali se střídavými úspěchy, škoda těsného čtvrtého
místa Š. Slívové a nevydařené střelby chlapců.
Umístění našich žáků:
ml. žáci:

13.

Jiří Uličník

18.

Petr Slíva

25.

Peráček Jan

29.

St. Plášek

46.

Roman Buchtík

29.

Michal Krhůtek

49.

St. Man

58.

Jan Jančařík

st. žákyně 4.

Šárka Slívová

dorostenky 2.

Martina Hasoňová

st. žáci:

celkem 53 startujících

75 startujících
42 startujících
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BOJOVÁ STEZKA
por. UŠAKOVA
MÍKOVICE 17.2.1989
Namáhavá soutěž družstev na tradiční trati v Míkovicích proběhla opět za
příznivého počasí a znovu bez sněhu. Žáci plnili disciplíny střelbu, hod
granátem na cíl, topografii a běh – hoši i dívky 5 km.
Naděje jsme vkládali především do dívek, těm se však nedařilo a skončily
„až“ na 5. místě. Rovněž 20. místo hlídky chlapců mohlo být o nějaké to
místečko lepší.

dívky:

Martina Hasoňová
Kateřina Kozubová
Šárka Slívová
Iva Kráčmarová

hoši:

Michal Krhůtek
Stanislav Man
Petr Slíva
Jiří Uličník
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BĚH OSVOBOZENÍ
Okrskové kolo – Šumice 30. 3. 1989
Tohoto závodu se v pěti kategoriích žáků i žákyň zúčastnila více než stovka
startujících z naší školy a z Bojkovic. První tři v každé kategorii postupovali do
kola okresního. Trať vedla obcí a okolím, délka 1500 m. Počasí nám proti
minulým létům přálo. Nejlepší naši žáci:
4. tř. 1. Velecký Lukáš

1. Málková Milena

2. Podškubka Karel

2. Hasoňová Lenka

3. Juřeník Petr

3. Krátká Lenka

5. tř. 1. Tlachová Marie

7. Šojdr Marek

4. Kubínová Marcela
6. tř. 3. Juráková Vlaďka

6. Plášek Stanislav

7. tř. 4. Tlachová Iveta

7. Kutnar Miroslav

8. tř. 1. Martina Hasoňová

7. Man Petr

2. Šárka Slívová

OKRESNÍ KOLO - UH. HRADIŠTĚ

10. 4. 89

Našim startujícím se příliš nedařilo. Lukáš Velecký měl hned na startu pád a
musel vzdát, Marie Tlachová a Š. Slívová měly žaludeční nevolnost.
Na medaile dosáhly jen Martina Hasoňová (2.) a Milena Málková (3.).
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OKRESNÍ PŘEBOR v ATLETICE
UH 25. 4. 89
Okresní přebor zaznamenal díky hezkému a teplému počasí výborných
výkonů. Bylo vytvořeno několik nových rekordů školy, tituly okresních
přeborníků si odvezlo několik našich žáků.
Úspěšné starty našich
150m s žákyně

Helena Junkovičová

4.

24,4s

6.

53,2 s. nový š. rek.

Martina Hasoňová

1.

5:34,0

Šárka Slivová

2.

5:34,5

výška

Šárka Slivová

1.

145 nový šk. rek.

disk st. žákyně

Katka Kozubová

1.

1616

Andrea Rapantová

2.

1576

Iveta Tlachová

4.

1390

oštěp

Katka Kozubová

1.

2178

300m st. žáci

Martin Slíva

5.

47,3 nový šk. rek.

koule st. žáci

Michal Vaculín

2.

10,48

"

1.

34,94 nový šk. rek.

Slíva Martin

3.

27,16

1500 ml. ž.

Laďka Juráková

1.

6:00,7

míček ml. ž.

Petr Slíva

5.

47,00

2.

125

300m
1500 m dor. ml.
st. žákyně

disk

výška ml. ž.

"

"
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SILNIČNÍ BĚH o CENU MOR. SKLÁREN
KVĚTNÁ 9. 5. 89
Již tradičně se naši žáci úspěšně zúčastňují toho významného závodu.
Martina Hasoňová, poprvé startující v kat. žen se bála na trati 2600 m
nasadit vyšší tempo a skončila mezi 35 ženami na 9. místě.
Šárka Slivová skončila mezi žákyněmi na hezkém třetím místě, další naše
zástupkyně Laďka Juráková byla osmá.
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SPORTOVNÍ SPARTAKIÁDNÍ DEN
2. 6. 1989

UH. HRADIŠTĚ

Masová akce, uspořádána u příležitosti výročí PO SSM a ČSS 90, přivítala
na stadionu v Uh. Hradišti stovky dětí. Každá škola soutěžila ve
vybraných druzích sportů. Naši žáci si změřili síly s ostatními v malé
kopané (2x nerozhodně, 1x prohra – bez postupu) a ve štafetovém běhu 8 x
400 m.
Mladší žáci i žákyně doplatili na neúčast šesťáků (na výletě) a štafety
složené pouze z páťáků nemohly konkurovat zdatnějším – skončily shodně
na posledních místech. Radost nám udělala jen štafeta starších žákyň ve
složení Hasoňová, Slívová, Jankovičová, Kombová, Kolínková, Šojdrová J.,
Šojdrová R., Surá, která bojovala a skončila na výborném druhém místě za
štafetou Bojkovic (za námi i Nivnice a Bánov)
Odpoledne čekal na sportovce koncert známých zpěváků.
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DRUŽBA

Horná Súča Šumice
7. červen 89

V tradici sportovních střetnutí mezi družebními školami jsme pokračovali letos
v Hornej Súči. Pohár jsme se jeli obhajovat.
Soutěžilo se ve stolním tenisu, kopané a v Partyzánském samopalu družstev.
Stolní tenis – soutěžilo proti sobě po osmi žácích, zde jsme celkově
zvítězili 6 7 : 1.
Kopaná

– s vítězstvím jsme nepočítali, a proto výsledek 3 : 0
pro Súču je spravedlivý.

Partyzánský samopal – družstva hochů skončila v poli poražených (3:0)
– dívky zvítězily, celkově však prohrály (počítala se
3 družstva z každé školy).

Pohár jsme neobhájili, v příštím roce se však nevzdáme!
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ODZNAK ZDATNOSTI

BPPOV, DOZ

V průběhu školního roku plnili všichni žáci podmínky OZ v jednotlivých
disciplínách. Celkové výsledky dopadly následovně.
1. roč.

68% získaných odznaků

2. roč.

69%

3. roč.

50%

4. roč.

100%

5. roč h/d

76%/84%

6. roč h/d

76%/87,5%

7. roč h/d

/62,5%

8. roč h/d

/
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1989 _
1990
ČSS 90
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O DUKELSKÝ ŠTÍT

Míkovice 22. září 1989

XIII. ročník vytrvaleckého závodu hlídek se konal v Míkovicích za krásného
podzimního počasí. Hlídky plnily na trati branné disciplíny: střelba
ze vzduchovky, hod granátem, topografie, zdravotnická příprava.
Tratě pro dívky 3 km, pro chlapce 5 km.
Naši školu zastupovali tito žáci:
Stanislav Man

Iveta Tlachová

Martin Šťastný

Ludmila Synčáková

Kamil Michalec

Radka Šojdrová

V kategorii dívek se našemu družstvu dařilo – získalo pouze 2 trestné minuty
(nejméně ze všech 21 družstev), běžecký čas se již tak nevyvedl, ale celkové
7. místo je velmi dobré.

Hoši bojovali v rámci svých možností a 16 místo mezi 30 družstvy není
zklamáním.
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BĚH
MLADÉ
okrskové kolo:
okresní kolo:

FRONTY
Šumice 12. 10.
Uh. Hradiště 16. 10. 89

Okrskové kolo se v tomto roce konalo v Šumicích. Přijeli na něj žáci z Bojkovic
i ze Starého Hrozenkova.
Účast v tomto kole byla velká – celkem soutěžilo 111 žáků.
První tři v každé kategorii postupovali do okresního kola.
Umístění našich žáků a žákyň (nejlepších):
8. roč.

4. Iveta Tlachová

14. Stanislav Man

7. roč.

2. Vlaďka Juráková

3. Josef Hřib

3. Jitka Běťáková
6. roč.

4. Hřibová Helena

8. Marek Šojdr

5. roč.

4. Málková Milena

6 Karel Podškubka

4. roč.

2. Jakub Sliva

2. Táňa Bartošová

3. Libor Šmíd

3. Lenka Hřibová

V okresním kole se našim zástupcům nedařilo, přední umístění byla nad jejich
síly.
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PŘÍLOHA
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