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HÁZENKÁŘŮ NAŠÍ ŠKOLY
Velkým úspěchem skončilo pro naši školu, ale i pro celý Jihomoravský kraj, účinkování našich mladých házenkářů (ročník
2004–2006) v letošním ročníku Novinářského kalamáře. Nejprve jsme si v krajském kole poradili se ZŠ Jungmannova Kuřim
33:21 a se ZŠ Blažkova Brno 33:8. Zaslouženě jsme tak postoupili mezi nejlepší týmy republiky v této věkové kategorii a navázali tak úspěšně i na starší žáky naší školy, kteří letos postoupili
do finále Sportovní ligy ZŠ a skončili na pěkném 4. místě.
Závěrečného finálového turnaje Novinářského kalamáře, který
se konal 23.–25. 5. 2018 ve Velké Bystřici, se zúčastnilo 9 chlapeckých a 9 dívčích týmů. Hrálo se v obou kategoriích na dvě
skupiny, které určil los. Hrací doba byla 2 x 15 min. Týmy umístěné na 1. a 2. místě ve skupině postoupily do semifinále, kde
se do kříže utkaly s postupujícími z druhé skupiny. Na poražené
semifinalisty čekal souboj o bronzové medaile, na vítěze pak finálový boj o zlato a vítězný pohár. Družstva na dalších místech
ve skupině se pak utkala o konečné pořadí s družstvem druhé
skupiny, které v ní skončilo na stejném místě.
Náš tým prošel celým turnajem bez zaváhání a tedy bez jediné
ztráty bodu. U všech soupeřů, i těch z házenkářských bašt, budil

velký respekt a byl od začátku považován za favorita finálového
turnaje. Své soupeře jsme předčili výbornou obranou podpořenou brankáři, ale také pestrým útokem zakončovaným ze všech
postů. Soupeři na nás tentokrát nenašli zbraň. Kluci za velké
„podpory lavičky“ zahráli výborně a potěšitelné bylo, že do boje
ve všech utkáních zasáhli všichni hráči. Vytvořili jsme skvělou
partu, která společně táhla za jeden provaz s cílem uspět a vybojovat pro naši školu vytoužené vítězství a přivézt vítězný pohár. Což se nám nakonec, po šesti letech našich pravidelných
finálových účastí v Novinářském kalamáři a Sportovní lize ZŠ
v konkurenci škol zaměřených na házenou, podařilo. Mohli jsme
si tak na závěrečném vyhlašovacím ceremoniálu říci: „Konečně
se nám povedlo vystoupat až na vrchol …“, nechat si na krk
pověsit zlaté medaile a zazpívat si píseň od skupiny Queen: „We
are the champions“. Ty pocity byly nepopsatelné.
Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla informace šéfa Jihomoravského házenkářského svazu, že týmu z jižní Moravy se podařilo
naposledy zvítězit v Novinářském kalamáři před dlouhými 41 lety,
a to týmu ZŠ Újezd u Brna pod vedením pana učitele Fabina.
Našim klukům bych chtěla závěrem moc poděkovat za bojovnost, nasazení a vzornou reprezentaci naší školy, ať už na hřišti
nebo mimo něj. Velké poděkování náleží panu J. Popelovi za jeho
šestiletou spolupráci na finálových turnajích a také trenérům Sokola Újezd u Brna a Sokola Telnice, kteří se na výchově hráčů
podílejí. Dále pak všem, kteří nám fandili
a podporovali nás, tzn. vedení školy, Nadačnímu fondu ZŠ a rodičům hráčů.
Na historickém úspěchu se podíleli: Brát,
Kratochvíl, Popela, Zapletal, Vítek, Drahoš, Flajšinger M., Horáček J., Jahoda,
Luskač a Ritter. Trenéři: Pešáková, Popela. V krajském kole do bojů zasáhli ještě
Absolon D. a Sklenář, kteří se z důvodu
nemoci, resp. zranění finále nemohli zúčastnit.
Chlapci skupina A: ZŠ Emila Zátopka
Kopřivnice, ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Zubří, ZŠ Velké Meziříčí a ZŠ
a MŠ Velká Bystřice.
Chlapci skupina B: ZŠ Újezd u Brna,
20. ZŠ Plzeň, ZŠ a MŠ Náměstí Svobody 2,
Praha a ZŠ a MŠ Holečkova Olomouc.
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Naše výsledky ve skupině:

5.

Rada města Újezd u Brna na svém 156. zasedání
dne 4. 6. 2018 rozhodla poskytnout každému z reprezentantů školy v házené dres se symboly města
a školy. Je to první přímá dotace města, avšak to
nebránilo skutečnosti, aby nás i bez toho chlapci
dobře reprezentovali. Děkujeme.

ZŠ Újezd u Brna - 20. ZŠ Plzeň 21:13
ZŠ Újezd u Brna - ZŠ a MŠ Náměstí Svobody 2, Praha 15:10
ZŠ Újezd u Brna - ZŠ a MŠ Holečkova Olomouc 27:17
Semifinále: ZŠ Újezd u Brna - ZŠ Zubří 20:10, ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice - ZŠ a MŠ Náměstí Svobody 2, Praha 16:17
O 3. místo: ZŠ Zubří - ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 18:18 po sedmičkách 22:20
O 1. místo: ZŠ Újezd u Brna - ZŠ a MŠ Náměstí Svobody 2,
Praha 22:12
Konečné pořadí:
chlapci: 1. ZŠ Újezd u Brna
2. ZŠ a MŠ Náměstí Svobody 2, Praha
3. ZŠ Zubří
4. ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice
5. ZŠ a MŠ Holečkova Olomouc
6. ZŠ a MŠ Masarykova Velká Bystřice
7. ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice pod Hostýnem
8. 20. ZŠ Plzeň
9. ZŠ Velké Meziříčí
nejlepší hráč: Popela Marek – ZŠ Újezd u Brna
nejlepší brankář: Ladislav Novák – ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Již několik let nás opakovaně velmi těší postup našich žáků
– házenkářů – do republikového finále Sportovní ligy i Novinářského kalamáře, tedy nejvyšších školních soutěží v házené.
Je-li to jen trochu možné, fandíme úplně všichni, žáci, učitelé
i ostatní zaměstnanci, a prostřednictvím online vysílání sledujeme finálové zápasy. Přestože úspěchů na tomto poli máme
poměrně hodně, letos jsme se konečně dočkali zlatých medailí.
Za tímto nebývalým úspěchem stojí velká píle a zodpovědnost
nejen samotných hráčů, ale také trenérů Sokola Újezd u Brna
a Sokola Telnice a paní učitelky Hany Pešákové, která věnuje
spoustu času přípravě a organizaci celé akce. Za to jim všem
patří naše poděkování. A samozřejmě trochu neskromně doufáme, že budeme úspěšní i v příštích letech.

H. Pešáková
vyučující tělesné výchovy

PaedDr. Jaroslava Olšanská,
ředitelka ZŠ

ThDr. Jan Hradil, Th.D.,
starosta města
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