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                                  3 ……………… rozhovor s panem zástupcem 

                           4 – 9 ……………… reportáže ze života školy 

                           10 ……………. Vtipy 

                           11 …………… zábava 

                         12  ………………. Film Kocour v botách 

                          13 - 16 …………… sport 
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Jak dlouho jste na naší škole? 

Jsem tu od 1.srpna 1997. 

Co všechno obsahuje vaše práce? 

Mou prací je výuka, výchova a organizační práce. 

Jaké máte vzdělání? 

Mám vysokoškolské vzdělání. Studoval jsem na 

Přírodovědné fakultě v Olomouci, dále Pedagogickou fakultu a FTVS v Praze. 

Vycházíte dobře s učiteli a žáky? 

Myslím, že s učiteli vycházím dobře, s žáky podle jejich chování. 

Jak dlouho a proč trénujete volejbal? 

Volejbal trénuji od roku 1980 (31 let) a trénuji ho, protože mě baví, líbí se mi a 

dlouho jsem ho hrával. 

Proběhly nějaké výrazné změny za dobu, co jste na škole? 

Určitě proběhly. Mění se osnovy, vzhled školy, vybavení tříd. Snažíme se, aby 

škola byla pro všechny co nejvíce příjemná. Hlavně chceme, aby se změnil 

vztah žáků ke škole. Plánujeme novou dlažbu, vybudování další učebny, 

žákovskou knihovnu (zároveň i studovnu), chceme vylepšovat interiér školy a 

pomůcky, např. do každé třídy přidat počítač. 
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Navštívili jsme Moravské divadlo v Olomouci, kde zhlédli hudební pohádku My se vlka 

nebojíme. O čem byla? Tři prasátka, která spolu vystupují v pěveckém triu, vyhrají 

pěveckou soutěţ. Ovšem na první místo si brousil zuby také zlý vlk se svou hudební 

skupinou. S prohrou se nehodlá smířit a 

rozhodne se lstí zbavit svých 

konkurentů – prasátek.  Přesvědčí je, 

aby se kaţdé na vlastní pěst vydalo do 

světa a zkusilo slávu jako sólový zpěvák. 

Vlk se těší, ţe v příští soutěţi bude 

jediným soutěţícím, a tedy jasným 

vítězem.  Prasátka však po různých 

strastech ve světě poznají, ţe nejlépe 

se jim dařilo, kdyţ zpívala spolu, a 

vracejí se právě včas, aby zasáhla svou 

nečekanou účastí v další pěvecké 

soutěţi. Prasátka opět v soutěţi zvítězí 

a vlk se nakonec se svou prohrou smíří a 

přijme nabídku stát se hudebním „vezoucím“ a jezdit s prasátky po světě. Takţe konec 

dobrý – všechno dobré. 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 29.11. 2011 se ţáci 9. tříd rádi zúčastnili přednášky spojené 

s besedou s mediálně známým sexuologem MuDr. Radimem Uzlem. 

Přednáška probíhala v přerovském kině Hvězda. Atmosféra byla velmi 

příjemná a hodně otevřená. Ţáci ocenili hlavně vtip a nadhled přednášející 

a nebáli se zeptat na věci, které jsou moţná doma tabu. Pan doktor se 

nevyhnul ţádné sebechoulostivější otázce a to „puberťáci“ náleţitě 

ocenili. 
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    Olympiáda z českého jazyka 

Tradiční češtinářská soutěţ proběhla ve středu 23.11. Letos to byl uţ 

úctyhodný 38.ročník. Školního kola se zúčastnilo nečekané mnoţství 

zájemců. Celých 22!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Soutěţili ţáci 8. a 9. tříd. Úkoly byly náročné, 

ale někteří se s nimi poprali se vší vervou. Do okresního kola postupují: Lucie 

Petříková a Eva Dokoupilová, obě ţákyně 9.B. Na třetím místě se umístila 

Michaela Špringlová.Všem soutěţícím patří poděkování za statečný boj. 

Výsledky OČJ visí v zúčastněných třídách na nástěnce.  

       Inez Šindlerová 

  

 

  

 

Podobně  závaţná otázka čeká kaţdého absolventa základní školy. Někdo má jasno uţ v mateřské 

škole, ale většině se rozbřeskne aţ v deváté třídě. A začne kolotoč – rodiče, učitelé, výchovný 

poradce, starší sourozenci a kamarádi – ti všichni můţou radit. Aby se počet rádců zvětšil, 

kaţdoročně navštěvují ţáci 9. tříd Úřad práce v Přerově. Ve středu 30.11. tomu nebylo jinak.  

 „Konečně vím, kam si mám dát přihlášku.“ 

 „Dnešní beseda mi pomohla s výběrem střední školy.“ 

 „ Paní z úřadu nám vysvětlila podrobně, co je třeba  vědět k přijímacím zkouškám.“ 

 „ Konečně mám přehled o školách Olomouckého kraje,“ 

 „ Rozhodně by tam měli chodit všichni deváťáci.“ 

 „ V různých příručkách jsme si mohli najít hodně informací o školách.“ 

       Inez Šindlerová a ţáci 9. tříd 

Muzeum 
Ve čtvrtek 3.11. šla naše třída 4.B na exkurzi lovců mamutu do 

Muzea Komenského na Horním náměstí v  Přerově. 

Viděli jsme tam kosti, sošky, mince. Dozvěděli jsme se, jak ţili a 

pracovali lovci mamutů.  Paní průvodkyně nás zaujala svým výkladem a překvapením.  Dokonce jsme si 

vyzkoušeli, jak pracují archeologové.                                                                   Martin Řehák 4.B                            
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V pátek 26.11 se ţáci 1.A 

zúčastnili koncertu s Pavlem 

Novákem pod názvem Kdo si zpívá, nezlobí.Tentokrát P.Novák moc nezpíval, ale 

zasedl do poroty a pozorně sledoval, jak mladí zpěváčci zazpívají jeho 

písničky. Soutěţ byla rozdělena do kategorií a naši školu reprezentoval ţák 1.A 

Tomáš Němeček s písničkou Doktora se nebojíme. Ve své kategorii byl 

nejmladší, zpíval moc pěkně a spoluţáci ho odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

Tomáš skončil na 3.místě. Koncert se nám moc líbil a těšíme se na příští rok, 

kdy se určitě přihlásíme do soutěţe všichni.    1.A 

 

 

 

 

 

V pondělí dne 21.11.2011 jsme byli 

na návštěvě u hasičů. Nejdříve 

jsme šli do místnosti, kde nám jeden hasič ukazoval 

jejich uniformy,dýchací masku a potom kameru, se kterou můţou vidět v kouři. 

Říkal nám, co máme udělat, kdyţ v našem domě hoří, a potom jsme si to sami 

vyzkoušeli. Pak jsme šli s jiným hasičem do garáţe. Vyprávěl nám o autech, 

ukazoval, jaká výbava v nich je. Seznámil nás i s výbavou ve člunech. Nakonec 

jsme uţ museli jít. Moc se mi to líbilo!        

          Martina Lenochová 4.A 
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 Moţná, ţe do úterka 22.11.  ještě mnozí ţáci devátých tříd nic nevěděli o 

hrůzách, které proţívalo ţidovské obyvatelstvo během 2. světové války. Ale od 

toho dne uţ vědí. Se zájmem vyslechli přednášku o antisemitismu a holocaustu, 

dozvěděli se mnohé z dějin ţidovského národa, o jeho nelehkém osudu. Ve 

dvou hodinách spolu s přednášejícím prošli ţidovskými dějinami od starověku 

aţ po dnešní dobu. Nejvíc je samozřejmě upoutalo období 2. světové války, ve 

kterém vyvrcholila nacistická nenávist proti Ţidům.      Čtěte  

Citace z názorů a dojmů ţáků 9.A a 9.B:  

„Myslím si, že o tomto tématu by měl každý aspoň trochu vědět, protože je to důležitá 

část historie.“ 

„Vyvražďování nevinných lidí jen pro jejich náboženství je pro mě nepochopitelné.“ 

„Myslím si, že tohle téma má smysl rozšiřovat, aby každý věděl, co to byla za doba.“ 

„Podle mého názoru je moc dobře, že se o tom ve škole učíme.Přednáška mi pomohla 

ujasnit si některé pojmy kolem holocaustu.“ 

„Je to velice citlivé téma. Doba, kdy se lidé k jiným lidem chovali jako k neživým věcem.“ 

„Na mě to zapůsobilo velice drsně. Toto téma je jenom pro silné povahy.“ 

„ Zajímavé téma. Myslím si, že znát okolnosti kolem holocaustu je důležité jako 

prevence pro další generace. Toto se přece už nikdy nesmí opakovat!“ 

„Šokovalo mě, co všechno nemohli Židé dělat: chodit do kina, do parku, jezdit veřejnými 

dopravními prostředky, mít domácího mazlíčka…“ 

„Obdivuju všechny, kteří takový děsivý teror přežili….“ 

„Šokovalo mě, co všechno museli lidé v koncentračních táborech vytrpět, v jakých 

nelidských podmínkách museli žít. Sama jsem byla s rodiči v Lidicích, nejvíc líto mi bylo 

těch dětí.“ 

„Holocaust bylo něco strašného a my bychom měli dělat vše 

pro to, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo.I v dnešní 

době jsou bohužel jedinci, kteří podporují nacismus.“  

   Inez Šindlerová a ţáci 9.A,B   
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 Tato věta se stala zaklínadlem mnohých ţáků z devátých tříd po středeční 

návštěvě výstavy Scholaris. Jde o burzu středních škol, o jejich představení se 

budoucím studentům. Tato výstava má pomoci tápajícím deváťákům orientovat se ve 

spleti nejrůznějších typů středních škol. Dozvědí se o podmínkách přijímacího řízení, 

o samotném studiu i o pozdějším uplatnění v ţivotě.  15. listopadu jsme se vypravili 

na tuto akci s velkým očekáváním. A tady jsou ohlasy: 

„ Určitě bych doporučila, aby se na výstavu chodilo kaţdý 

rok s novými deváťáky. Třeba chemická škola předváděla i 

pokusy, které se na škole dělají.“ 

„Nabrali jsme si hromadu letáčků a ptali jsme se u 

jednotlivých stánků, jak to na škole chodí.“ 

„U stánku hotelové školy míchali ukázku mojita a elektrotechnická škola předváděla 

„zázračnou“ ţárovku.“ 

„ Ani jsem nevěděla, kolik v okolí Přerova existuje škol.“ 

„Zástupci škol nám dali informace ohledně přijímacího řízení, ale také třeba i o 

maturitní zkoušce, kterou škola končí. 

 “Na burze škol jsem objevil školu, která se mi zamlouvá a nejspíš si na ni dám 

přihlášku.“ 

„Líbilo se mi, ţe nám podali spoustu informací o školách, ale zároveň mě zmátli, 

protoţe těch škol tam bylo moc. A teď nevím, kterou si vybrat.“ 

„Nevím, jestli mi návštěva Scholarisu pomohla nebo ne, ale přinesla jsem si spoustu 

prospektů s mnoha informacemi, tak budu doma studovat.“ 

„Lidí, stánků, prospektů s informacemi bylo moc, přesto jsem se dozvěděl hodně 

nových věcí.“ 

„Hodně zajímavé byly stánky škol, které ukazovaly, co se u nich na škole dělá. Podle 

mého názoru je dobře, ţe se deváťáci něčeho takového mohou zúčastnit.“ 

„Líbil se mi přístup zástupců škol k nám. Byli příjemní a snaţili se u nás vzbudit 

zájem studovat právě na jejich škole. Scholaris mi pomohl k výběru školy.“ 

         Inez Šindlerová a ţáci 9.A 
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V posledním listopadovém týdnu se všichni ţáci od páté po osmou třídu 

zapojili do matematické soutěţe Pythagoriáda. Během hodiny se ţáci snaţili vyřešit co nejvíce ze 

zadaných 15 příkladů. Úlohy to byly vcelku zajímavé, ţáci museli rozpohybovat své mozkové závity, 

aby se jim podařilo něco vyřešit. Nejlépe ze všech si vedl Matěj Slováček (5.B), který v kategorii 

6.třídy získal 13 bodů (z 15), coţ je absolutní školní rekord. To ovšem nebylo pro nikoho velkým 

překvapením, protoţe Matěj se jako dobrý počtář letos probojoval do celostátního finále logické 

olympiády v Praze, kde v silné konkurenci obsadil 27.místo.  

Nejlepší z kaţdé kategorie postupují do okresního finále, které se uskuteční v lednu.  

6.třída 7.třída 8.třída 

1. Slováček M. 13b. 1. Šádková B. 6b. 1. Bujnochová A. 6b. 

2. Josl K. 9b. 2. Soukupová N. 6b. 2. Soukup J. 6b. 

3. Moravčík M. 6b.    3. Kašpárková M. 5b. 

 

 

Dne 5. prosince naši školu navštívili čerti, andělé a samozřejmě nesměl chybět Mikuláš, který všem 

oznamoval, kdo zlobil a kdo byl hodný. Během prvních dvou vyučovacích hodin tahle delegace 

navštěvovala třídy 1. i 2.stupně. Rozdávalo se hodně sladkostí 

a ten, kdo zlobil musel říci báseň a nebo zazpívat  nějakou 

píseň.  Ale našli se i takoví, kteří nechtěli vystupovat před 

celou třídou, tak se seběhli čerti a vzali je do pytle. 

 

Děti křičeli, brečeli,  ale čertů se nezbavili. Dokonce i 

pár učitelů  skončilo v pytli a kdo neskončil v pytli, 

nemusí být smutný, má šanci i příští rok .  
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Jde se na ryby 

"Jean, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na ryby."  

"Ale pane, nebylo by lepší vzít si udici?"  

"A vy si myslíte, Jean, že když budu vyhrožovat rybáři 

udicí, tak mi nějakou rybu dá?" 

                                            Západ slunce          

Malý chlapec  stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. 

Kolem jde pocestný a říká:“To je nádhera! Taky tě tak zajímá ten západ 

slunce?“  

To není západ slunce. To hoří škola! 

Dva hadi 

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: 

"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?" 

"Ne proč?" 

"Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem se před chvílí kousl do jazyka." 

Vojenský  výcvik 

Na vojenském cvičeni začalo hustě pršet. Plukovník říká: "Vojín Koubelík, 
skočte se podívat do mého auta, zda tam mám plášť!" 

Po čtvrt hodině se vrací udýchaný Koubelík: "Pane plukovníku, plášť ve 
voze 
máte!" 
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L  Z  L  L  D A  V  E  Y  J  O  N  E  S  L 

 T  R  F  E  C A  L  K  C  E  N  P  L  F  R 

 I  E  M  O  N  K  E  Y  H A  E  P  I A A 

 Z  N  P  O  K  Y  K  S  E  V  R  E  Z  Q  E 

 V  R  P  W  O  T  N  B  V  Z  U  D A  E  P 

 D  U  C  O  B  L  B  Q  N  M  T  Y  B  R  K 

 O  T  Y  D  B  I  B  B  U  Y  N  N  E  U  C 

 P  L  S  X  R  T  W  O  D  N  E  N  T  S A 

 S  L  T A  F  T  Z A  D  B  V  H  H A  L 

 E  I  C  R  N  Y  Z  H  G  N  D  O  F  E  B 

 T  W  O  R  R A  P  S  K  C A  J  H  R  M 

A  W  Q  I  I  T  H  W  S  U  R  L  C  T  N 

 R  M  Q  X  L  I  X  O  S  R  I  E  R  M  G 

 I  M  M  P  P  T  R  R  B  S  W  T  L  O  F 

 P  M  E  Z  G  R  J  D  Q  E  U  E  O  T  P 

 

 

 

 

 

 

 ADVENTURE  

 BLACKPEARL  

 CARIBBEAN  

 CURSE  

 DAVEYJONES  

 ELIZABETH  

 

JACKSPARROW  

 JOHNNYDEPP  

 MONKEY  

 NECKLACE  

 

ORLANDOBLO

OM  

 PIRATES  

 SHIP  

 SWORD  

 TREASURE  

 WILLTURNER 

Co tam je? Já to 

rozdělám. To fakt 

nejde, vyzrály na 

mě ach jo. 
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DreamWorks přináší další příběh z Krajiny 

za sedmero horami. Tentokrát se dozvíme 

něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké 

příhody předcházely jeho setkání se 

Shrekem a Oslíkem. Kocour se vydává na 

hrdinskou cestu, aby ukořistil slavnou 

husu, která snáší zlaté vejce. Na svých 

toulkách se setkává s vejcem Humpty 

Dumpty a vychytralou kočkou Kitty 

Softpawns. Shrekovu slávu ukořistil Kocour v botách. Teď je 

o něm celovečerní film. Tento příběh se stal ještě předtím, 

neţ Shrek potkal kocoura. Studio si film plánovalo uţ od roku 

2002, tedy od druhého Shreka. Pokud jste si všimli, tak na 

konci filmu Shrek 4 měl Shrek otevřenou knihu, kde bylo v 

další záloţce napsáno Fuss in Boots (Kocour v botách). 

Antonio Banderas coby Kocour.  
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Ve středu 16. 11. 2011 se v Olomouci na Gymnáziu Hejčín uskutečnilo polofinále přeboru 

škol pro okresy Olomouc a Přerov 4-členných druţstev. Téměř stovka dětí bojovala na 

šachovnici ve třech věkových kategoriích. Tentokrát jsme postavili v nejmladší 

kategorii 3 druţstva bez náhradníků s tím, ţe Áčko bude usilovat o vítězství v 

turnaji, Béčko (záloha) a Céčko (druháci) uhrát co nejlepší výsledek. 

V našem nejlepším druţstvu se představily všechny hvězdy a dnes jiţ zkušení 

hráči. Na první desce Tomáš Bělaška (5.B) bojoval proti nejsilnějším hráčům 

protivníků, v 7 partiích uhrál 4 body. Zvláště partie ve 4. kole proti Marku 

Ivanovi ze ZŠ U Stadionu Uničov byla mimořádně kvalitní. 

Soupeř získal ve střední hře pěšce a tuto výhodu uplatňoval 

velmi zkušeně. V dámské koncovce Tomáš nenašel remízu věčným šachem, 

a kdyţ se pěšec navíc proměnil v dámu, bylo po partii. 

Na druhé šachovnici se Albert Leţák (5.A) předvedl v mimořádné pohodě 

a všechny své partie vyhrál. Také na třetí šachovnici Matěj Slováček 

(5.B) předvedl slušný výkon, kdyţ prohrál pouze jednou. Na čtvrté 

šachovnici ovšem Jakub Potrok (4.C) udělal jen 4 body ze 7 partií, kdyţ 

předváděl velmi uspěchanou a nervózní hru. Celkově Áčko prohrálo jen 

jednou s vítězným druţstvem ZŠ U Stadionu Uničov a skončilo druhé. 

Postoupilo do krajského finále, které uskuteční začátkem příštího roku. 

V Béčku uhrála na první šachovnici Eliška Přikrylová (4.A) 2,5 bodu ze 6 partií, na druhé 

Dušan Kuna (4.A) 4 body, na třetí 

Michael Skopal (5.B) také 4 body a 

na čtvrté Adéla Přikrylová (2.C) 

jeden bod. Celkově skončili šestí a 

získali cenné zkušenosti. 

Céčko byl vůbec nejmladší tým v 

soutěţi. Na první desce Michal 

Hloch (2.A) udělal 1 bod ze 6 partií, 

na dvojce Boris Bobovník (2.A) 2 

body, na trojce Arnošt Lenoch (2.B) 

půl bodu a na poslední desce Lukáš 

Létal (2.B) také půl bodu. Celkově z 

toho bylo 9. místo a perspektiva pro další výkonnostní vzestup. 
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Je chladná listopadová středa. Není ale stejná jako ostatní. Dnes jsou běţecké závody 17. 

listopadu. Sraz je před školou. Pomalu jsme se začali scházet, kdyţ v tom Kača zjistila, ţe 

nemá tepláky. Vzhledem k tomu, ţe teploměr ukazoval 0, tak to byl problém. Co s tím? 

Přece nezmrzne a do Vinar to nestihne. Naštěstí byl ještě chvilku čas a Alča jí půjčila 

svoje. Tak můţeme vyjít. To bychom ale nebyli my, kdyby nenastal další problém. Růţa 

nikde. Uţ uţ jsme začali přemýšlet, jak to uděláme se závodem. Naštěstí se objevil. Tak 

teď uţ snad můţeme. Cesta byla plná smíchu. Kaţdý řekl nějakou historku a rázem jsme na 

závodišti. 

  Všichni byli jako rampouchy. Zjistili jsme, ţe tady jsou i šatny. Výhodou té holčičí bylo 

elektrické topení. Začali jsme se seznamovat s dráhou. Netrvalo dlouho a byl 1. start, 

kategorie mladší ţačky. Za nás startovala Kateřina Jandová. Závod se hezky rozběhl. Kača 

se začínala drát dopředu ještě v 1. kole. Uţ to vypadalo na zlato, ale malé zaškobrtnutí jí 

přineslo krásné 2. místo. Další na řadě byli ml. ţáci s toutéţ tratí. Zástupcem nám byl Pavel 

Mikuláček. Skončil na 8. místě. Na startu byly připraveny starší ţačky (2400m). A mezi 

nimi i Alena Bujnochová. Běţela svým obvyklým stylem, takţe 3. kolečko byla první. Avšak 

ani tady se to nepovedlo. Máme další 

stříbro. I to je hezké. Hned v dalším 

závodě st. ţáků jsme měli Jaroslava 

Soukupa a Honzu Růţičku. Také to ze 

začátku vypadalo nadějně, ale nakonec 

z toho bylo 5. místo pro Honzu a 6. pro 

Jarka. Jediná kategorie, kde jsme 

neměli zástupce, byla dorost holky. To 

se ovšem nedá říct o dorostu kluků. 

Běţel Martin Bula. Po uběhnutí 

nejtěţšího závodu dne byl Martin 6. A 

tím závody skončily. Šli jsme zpátky do 

školy těšíce se na italský oběd. 

zpracovaly: Alena Bujnochová, Kateřina Jandová 

                    

 

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhl otevřený závod ve šplhu pro mládeţ i dospělé. Závod pořádala 

Sokolská ţupa Středomoravská ve spolupráci s TJ Sokol. Startovali jak členové Sokola, tak i  

veřejnost. Z naší školy získaly krásné 2. a 3. místo  v disciplině „tyč s přírazem“ dvě starší ţákyně: 

na 2. místě stanula Kateřina Hlubíková ze 7.A a 3. místo obsadila Barbora Šádková také ze 7.A. 
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 Děvčatům gratulujeme. 

 

 Dne 12.11.2011 jsme se zúčastnili plaveckých závodů ve Vyškově. Z naší školy 

jeli tito plavci: Dominik Kuchta, Natálie Zdařilová, Václav Görlich, Kristýna 

Horunová, Marie Hlubíková a David Bartošík. Jela s námi paní učitelka Grňová. Do 

Vyškova jsme přijeli v půl osmé, potom následovala rozplavba a pak začaly závody. 

V 11,30 hod. jsme měli pauzu na oběd. Opět následovala další rozplavba. Potom jsme 

zase závodili aţ do 17,00 hod. Nejhorší bylo čekání na start kaţdého závodu. 

Nejvíce se nám líbilo, ţe si můţeme zasoutěţit, a kaţdý zjistil, jak má natrénováno, 

co dělá dobře a co zase špatně. Podle výsledkové listiny jsme usoudili, ţe nejlepší 

jsou plavci ze Zlína, a proto musíme makat, abychom je porazili a pokořili co 

nejdříve. Sportu zdar a plavání zvlášť!!!!!!!!!!! 

    

 

 

Ve středu 7.12. se desítka našich ţákyň, volejbalistek zúčastnila 

krajského kola ve volejbale dívek, tato kategorie je vypsána pro věkovou 

kategorii 14-16 let, takţe naše ţačky zde byly nejmladší, často hrály 

proti děvčatům aţ o dva roky starším. Těţké role se ale zhostily dobře, s druţstvem 

Olomouce uhrály set, kdyţ se v rozhodujícím třetím setu asi zalekly vítězství a 
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zbytečně ho prohrály. S děvčaty z Gymnázia Wolkerova v Prostějově sice prohrály 

0:2, ale i zde byly hezké volejbalové momenty. 

Soupiska družstva: Odstrčilová Ivana, 

Košinová Magdaléna, Bujnochová Alena, 

Künstlerová Lucie, Štajnarová Kristýna, 

Šmidáková Barbora, Zacpalová Nikola, 

Urbánková Gabriela, Malíková Lucie, Kosíková 

Tereza, Perdulová Michaela. 

 

 

 

V neděli 11.prosince vyrazily nejmladší volejbalistky na 

kvalifikační turnaj Poháru trojic do Prostějova. Rozdělily se do 

4 druţstev, aby kaţdé druţstvo ve své skupině sehrálo 5 

utkání. Podle výsledků v této kvalifikaci pak budou hrát v některé z výkonnostních 

skupin o body do celkového pořadí a třeba i o medaile a pohár, který v posledních 

dvou letech získaly hráčky našeho klubu. Druţstvo A ve sloţení Vodičková, 

Bernátová, Jeţíková a Jandová si celkem hladce poradilo se všemi soupeři a poté co 

ztratilo pouze jediný set, postupuje z 1.místa do 

nejlepší skupiny. Druţstvo B (Skácelíková, Jedličková, 

Jehlářová, Smičková) se snaţilo předvádět také pěkný 

volejbal, ve vyrovnané skupině skončilo na 4.místě a 

příště bude ve třetí skupině, tak jako druţstvo C 

(Nesvadbová, Pospíšilová E., Rakhimová, Koplíková), 

kterému se podařilo svým bojovným výkonem vyhrát 2 

utkání a ve dvou remizovat. Druţstvo D (Metelková, 

Frantová, Kopcová, Pivková, Lasáková) uhrálo dvě remízy a ve své skupině skončilo 

páté. Všechna druţstva se snaţila, zahrála na hranici svých moţností a volejbalových 

dovedností a do příštího turnaje, který se hraje v lednu v Olomouci, se určitě 

děvčata  zdokonalí ve volejbalové technice a hra bude ještě lepší a pohlednější. 


