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Vážení sportovní přátelé,
jsem velmi potěšen, že jsme se s MŠMT a AŠSK domluvili na podpoře
projektu, který přináší mládeži nejen sportovního, ale i kolektivního ducha
a zároveň patří k základům zdravého životního stylu.
Jsem rád o to víc, že se každý den setkávám s fakty, která mě jako
občana i předsedu největší sportovní organizace v zemi – České unie
sportu – velmi znepokojují. Sport se z mnoha důvodů vytratil z běžného
života, stali jsme se nejobéznějším národem v Evropě. Dětem i dospělým
chybí pohyb a kvůli tomu často zbytečně končí v rukách lékařů.
Sportovní liga by žáky kromě soupeření měla naučit kolektivní spolupráci
a úctě k pravidlům i sobě navzájem. Upřímně děkuji všem organizátorům
a hlavně učitelům, bez jejichž trpělivé práce s mládeží by projekt nemohl být naplněn.
Přeji všem účastníkům Sportovní ligy hodně štěstí a příjemné zážitky ze soutěžení a věřím, že tento
projekt bude žáky i jejich rodiče inspirovat, aby se věnovali sportu i v rámci mimoškolních aktivit.
Doufám, že pohyb se stane automatickou součástí jejich každodenního života.

Miroslav Jansta
předseda České unie sportu

Vážení účastníci republikového finále ve volejbale,

Vážení sportovní přátelé,
jedním z cílů, se kterými jsem nastoupil do čela Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, je prosadit zdravý životní styl našich dětí. K tomu
pochopitelně patří pravidelná sportovní aktivita. V tomto směru bohužel
za vyspělými zeměmi citelně zaostáváme. Přitom sport je nejlepší
prevence většiny tzv. civilizačních chorob.
Současně pěstuje i vlastnosti důležité pro život, jako jsou smysl
pro spolupráci, respekt k pravidlům a smysl pro fair play. Osobně mám
ke sportu celoživotní vztah, hrával jsem fotbal, dlouho jsem působil jako
fotbalový rozhodčí, stále pravidelně běhám. Proto vznikla myšlenka Sportovní
ligy základních škol o Pohár ministra školství, jejíž pravidla držíte v rukou. Nejde
o to, aby z účastníků této ligy vzešly nové sportovní hvězdy, nejdůležitější je, aby si co nejvíc dětí osvojilo
lásku ke sportu a aby se jim každodenní aktivní pohyb stal přirozenou potřebou.
Přeji všem, aby jim láska ke sportu vydržela celý život.

Marcel Chládek
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

jsou před námi závěrečné boje 1. ročníku nového projektu s názvem
Sportovní liga základních škol o Pohár ministra. MŠMT se spolu s Českou
unií sportu a Asociací školních sportovních klubů rozhodlo zorganizovat
školní sportovní soutěže žáků základních škol v ČR v šesti vybraných
sportovních disciplínách.
Jsem velmi rád, že se pracovníci ministerstva spolu s organizátory
projektu rozhodli podpořit sport na základních školách pro svoji
nezastupitelnost v procesu výchovy mladé generace a dát tak mládeži další
podnět k aktivnímu přístupu k životu s důrazem na hodnoty, které se ve sportu
získávají.
Vzhledem k tomu, že volejbal je sportovním odvětvím, v němž se naši zástupci
každoročně zúčastňují mezinárodních školních soutěží, je zařazení mezi šest vybraných sportů
oprávněné. AŠSK spolu s Českým volejbalovým svazem snahy o popularizaci tohoto sportu podporuje
a pravidelně pořádá soutěže pro tři věkové kategorie chlapců a dívek.
Uspořádání letošního republikového finále o Pohár ministra bylo svěřeno zkušeným organizátorům
v Teplicích v Ústeckém kraji, kteří již nejednou republikové finále pořádali.
Blahopřeji všem mladým volejbalistům k účasti na tomto turnaji, do kterého se sítí všech nižších kol
úspěšně probojovali.
Přeji všem organizátorům, tělocvikářům a především žákům škol příjemné chvíle při naplňování cílů
projektu, tedy při čase věnovaném sportování mladé generace.

Václav Lešanovský
prezident AŠSK
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ÚSTECKÝ KRAJ – PARTNER MLADÝCH
VOLEJBALISTŮ
V rámci Koncepce na podporu mládežnického sportu v Ústeckém
kraji v letech 2013–2016 rozdělil kraj 15 milionů korun mezi osm
sportovních klubů působících v nejvyšších republikových soutěžích.
Mezi nimi je i SK Volejbal Ústí nad Labem, který v loňském zahájil
intenzivní spolupráci se školami pod heslem „Ústecký kraj – partner
mladých sportovců“.
Ústecký volejbalový klub vyzval prostřednictvím krajského volejbalového svazu
všechny kluby, které pracují s mládeží, ke spolupráci. Oslovené kluby projevily zájem
a začíná se tak postupně naplňovat jedna z částí koncepce, aby se za finančního přispění kraje rozrůstala
jejich sportovní mládežnická základna. „Je skvělé, že odchovanci mládežnických družstev pokračují ve
své sportovní kariéře a reprezentují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích. Rozhodně chceme v podpoře
pokračovat,“ uvádí hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Už na začátku školního roku začala jednání zástupců volejbalového hnutí v regionu se školami.
„O volejbal byl dosud mezi dětmi spíše průměrný zájem, větší přízně se těší jen plážový volejbal,“ říká
představitel SK Volejbal Ústí nad Labem Miroslav Přikryl. „V šestkovém volejbale však obsazuje náš klub
stabilně všechny mládežnické soutěže,“ doplňuje manažer klubu.
Teď se klub díky poskytnuté krajské dotaci snaží o výraznější rozšíření mládežnické základny. Rozšiřuje
svou spolupráci se školami na Ústecku, Teplicku, Chomutovsku, v Litvínově, v Děčíně a ve Šluknovském
výběžku. Mezi dětmi je díky trenérům velký zájem o sportovní kroužky se zaměřením na volejbal. Na
činnosti těchto kroužků se finančně podílí klub. Pro nejmenší děti je připraven tzv. minivolejbal
v barvách. Zde děti postupně pronikají do základů tohoto sportu od přehazované přes trojkový
a čtyřkový volejbal až k šestkovému. Samozřejmostí promyšleného přístupu k výchově mladých
volejbalistů jsou i turnaje mezi školami či městy.
„Při jednání na školách pozoruji také pozitivní přístup rodičů ke sportování dětí. Většina dává přednost
k jejich aktivnímu sportovnímu zapojení pod vedením zkušených trenérů před ostatními mimoškolními
aktivitami,“ připomíná Miroslav Přikryl.
Jeho slova potvrzují jednu z hlavních myšlenek krajské koncepce podpory mládežnických sportovců
– prevence dětí před nástrahami civilizace, jakými mohou být obezita, návykové látky a pasivní trávení
volného času. Rozvíjející se spolupráce volejbalistů se školami navíc začíná nést ovoce v růstu členské
základny klubu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
Teplice leží v příjemné krajině mezi Českým
středohořím a Krušnými horami. Proslaveny
jsou nejstaršími lázněmi ve střední Evropě,
jejichž historie sahá až k roku 762. Město
bylo pro svou honosnost a mezinárodní
prestiž nazýváno „malou Paříží“. Dnes
město plné zeleně a fontán žije
bohatým kulturním a společenským
životem a těší se na vaši návštěvu.
Velkou tradici má ve zdejším regionu
kultura, která vždy doprovázela život
v lázeňských městech. V Teplicích sídlí
Severočeská filharmonie.
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Její koncerty, často s významnými českými i zahraničními
hudebníky, navštěvují nejenom lázeňští hosté, ale i obyvatelé
Teplic a přilehlého okolí. K pořádání divadelních a hudebních
představení a veřejných vystoupení slouží moderní kulturní
dům a historická budova divadla. Mnozí návštěvníci rádi
zavítají na hvězdárnu nebo do planetária v Teplicích, stejně
jako do botanické zahrady na Písečném vrchu. Rozsáhlé
městské parky dávají příležitost vyznavačům kondičních
běhů a k udržovaní své fyzické svěžesti. Dlouhou tradici má
běh kolem Doubravky každoročně pořádaný již od roku
1945. V létě nabízí osvěžení zatopený povrchový důl Barbora
u Oldřichova. Tato vodní rekultivace nabízí návštěvníkům
mnoho sportovního vyžití, od plavání, potápění, surfování,
nebo pouhou projížďku loďkou. Aquacentrum nabízí širokou
škálu zábavy. Je zde několik squashových hřišť, fit – centrum,
perličkové masáže, sauna a bazén s tobogánem. Pro vyznavače
historie nabízí město Teplice mnoho kulturních památek v různých
stavebních slozích a pro ty, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle,
zde slouží veliké množství kvalitních restaurací všech kategorií a mnoho
jídelníčků tuzemské i zahraniční kuchyně. V zimních měsících jsou pro lyžaře
připraveny mnohé sjezdařské terény na Bouřňáku či Komáří vížce. Výborné podmínky
a nádherné trasy všech kategorií i délek zde také jistě ocení i běžkaři. Pro milovníky pěší turistiky je region
Teplice přímo ideální. Nabízí mnoho procházek jak nedaleko centra v městských parcích, tak i v okolí.

ZŠ MARŠOVSKÁ
– základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
„Naučit se, hledat a používat“
Novodobá historie Základní školy s rozšířenou výukou
hudební výchovy v Maršovské ulici začala 1. červencem
1999, kdy došlo ke sloučení ZŠ s RvHv v ul. Čs. dobrovolců
a ZŠ v Maršovské ulici. Od té doby jsou v provozu třídy
klasické a třídy pro děti s hudebními předpoklady, které mají
v rozvrhu více hodin hudební výchovy; talent je rozvíjen
ve známých pěveckých sborech Písklata, Poupata, Fontána
a v instrumentálním souboru.
Prezentací na veřejnosti na poli hudebním, sportovním
a ve vědomostních soutěžích je škola veřejnosti dobře známa.
Velkou zásluhu na podchycení talentu žáků má kvalitní pedagogický
sbor.
Škola je vybavena bazénem, víceúčelovým hřištěm, počítačovými učebnami,
hudebnami a dalšími odbornými třídami. Děti mohou v rámci volnočasových aktivit navštěvovat řadu
zájmových kroužků. Velké popularitě se těší turistický kroužek. Nejen děti, ale i rodiče se mohou zúčastnit
sobotních výletů za krásami ústeckého kraje.
Pokud je zájem rodičů, pořádají se pro žáky výjezdy do škol v přírodě a na pěvecká soustředění;
Osvědčeným a vítaným pobytem je pro pěvecký sbor Fontána pěvecké podzimní a jarní soustředění
ve Sloupu v Čechách. Děti 1. stupně tj. i pěvecký sbor Písklata a Poupata jezdí do známého střediska
ŠVP v Žihli.
Škola má dvě hlavní budovy. Převážná část dětí 1. a 2. stupně navštěvuje budovu v ul. Maršovská.
Výhodou prvňáčků je, že jsou společně s dětmi z přípravné třídy umístěni v samostatné budově
v Bohosudovské ulici (nad Kauflandem) a mohou tak v pohodě zahájit cestu za vzděláním.

5

TEPLICE OVLÁDNE VOLEJBAL
A DOMÁCÍ DÍVKY NECHTĚJÍ BÝT
POSLEDNÍ
Nekompromisní smeče, chytré ulívky,
neprodyšné bloky a jedovaté servisy. To vše
zažije Sportovní hala v Teplicích ve dnech
29. a 30. května v podání šesti chlapeckých
a stejného počtu dívčích týmů. Nejlepší
mladí volejbalisté z celé České republiky
zde změří síly v republikovém finále
Sportovní ligy základních škol o Pohár
ministra školství.
Tento vrcholný turnaj školních družstev se
uskuteční pod záštitou senátora a primátora města
Teplic Jaroslava Kubery a hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.

Patron soutěže

ONDŘEJ HUDEČEK
Narozen: 9. 5. 1981
Sport: volejbal
HRÁČSKÁ KARIÉRA
extraliga ČR – Jihostroj České Budějovice
Pro A Francie – Cannes, Rennes, Montpellier, Beauvais
Reprezentace:
od roku 2002 do 2013 (3× MS, 4× ME, 5 let kapitán)
Týmové úspěchy:
mistr ČR (1999/2000 – Jihostroj České Budějovice)
mistr ČR (2001/2002 – Jihostroj České Budějovice)
mistr Francie (2004/2005 – Cannes)
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„Žákovské finále považujeme za velice prestižní
akci pro celé město Teplice. Jsem rád, že lidé zde
zaznamenají i jiný sport, než je fotbal. Volejbal
na této úrovni už je kvalitní, a tak věřím, že to
i tentokrát bude jeho dobrá propagace. Těžko říci,
který z postupujících celků považovat za favorita.
Spíše očekávám vyrovnané a dramatické zápasy,“
říká ředitel republikového finále Jaroslav Bartoš.
Skromný cíl domácích
Pořadatelskou roli plní pedagogové a žáci
Základní školy Maršovská v Teplicích. Bohužel,
aktuální výkonnost jejich volejbalového potěru
není momentálně na takové úrovni, aby si pod
vysokou sítí troufli vyzvat českou žákovskou
špičku. Umožnili však získat „divokou kartu“
svým městským sousedům – dívčímu výběru ze
Základní školy Metelkovo náměstí.
„Přímý postup z mezikrajské kvalifikace si děvčata
nevybojovala a skončila druhá, protože dvě klíčové
hráčky musely ve stejném termínu absolvovat
jazykové zkoušky v Praze. Za dodatečné zařazení
jsme moc rádi a tentokrát nastoupíme kompletní.
Přehnané ambice nemáme, ale nepočítáme se
ani mezi outsidery. Holky budou hrát doma, což
je výhoda, navíc je přijdou podpořit spolužáci ze

školy, tak se necháme překvapit,“ hodnotí naděje
teplického týmu jeho trenérka, současně učitelka
tělocviku a výtvarné výchovy, Květa Belzová.
Její mírný optimismus však úplně nesdílejí
samotné hráčky ze ZŠ Metelkovo náměstí. Mají
prý nejen respekt k soupeřkám, ale současně
obavu, aby je domácí prostředí příliš nesvazovalo.
„My raději hrajeme utkání venku. Domácí hala
i fanoušci jsou fajn, ale trochu se bojíme jejich
tlaku a očekávání. Proto máme raději skromný cíl
– neskončit poslední. Doufám, že se nám podaří
sehrát, protože družstvo tvoří mix starších žákyň
a kadetek, které spolu běžně nenastupují. Myslím
si, že dobrým servisem a útokem na síti bychom
se mohly prosazovat. Určitě však budeme
bojovat!“ slibuje kapitánka výběru Lucie Lacinová.
Host přijede z Francie
Významným hostem republikového finále bude
také Ondřej Hudeček, bývalý vynikající český
reprezentant. Odchovanec Českých Budějovic
a dvojnásobný vítěz Českého poháru působí
v posledních dvanácti letech v elitní francouzské
soutěži, kde získal v roce 2005 mistrovský titul
a poté dvakrát i národní pohár. Momentálně
obléká dres týmu Beauvais OUC. V Teplicích ho
čeká předání cen nejúspěšnějším celkům i tradiční
autogramiáda.
„Jako žák jsem v Českých Budějovicích rád závodil
za školu. V atletickém Poháru Rozhlasu jsem běhal
800 metrů a skákal do dálky. Od deseti let jsem
pak už chodil do volejbalové třídy. Pamatuji se, jak
jsme jednou jako starší žáci vyhráli v Doubí Český
pohár a dostali jsme za odměnu velký čokoládový
dort. Domů jsme ho nakonec nedovezli, protože
jsme ho snědli už na Hlavním nádraží v Praze,“
vzpomíná Ondřej Hudeček a pro účastníky
republikového finále přidává následující radu: „Je
velice důležité, aby je volejbal bavil a aby si turnaj
užili jako zábavu. Když je totiž hra bude bavit,
dostaví se i vítězství!“
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6:30–8:00
7:30
8:00
8:30
9:15
10:30
11:00–13:30
11:45
13:00
13:30
14:45
15:00
15:30
16:00
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ZŠ Týnská Třebíč –
FZŠ Brdíčková Praha
ZŠ Okružní Zlín –
Měsstské gymn.a ZŠ Jirkov
ZŠ O.Nedbala Č.Budějovice –
ZŠ Týnská Třebíč

Měsstské gymn.a ZŠ Jirkov –
ZŠ Šluknovská Česká L.
D - ZŠ Pod Svatou horou Příbram –
D - ZŠ Lánecká Světlá n. Sázavou
ZŠ Šluknovská Česká L. –
ZŠ Okružní Zlín

13:45
15:15
16:45
17:15

semifinále I. – chlapci
utkání o 3. místo – dívky
oběd ve školní jídelně ZŠ Na Stínadlech

08:30
09:15
10:30
11:00–13:30

kulturní vystoupení
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
focení s patronem Ondřejem Hudečkem
konec republikového finále, odjezd
účastníků

14:45
15:00
15:30
16:00

13:30

13:00

exhibiční utkání v deblu

odjezd autobusu do Sportovní haly chlapci

11:45

semifinále I. – dívky

08:00

kurt č. 1

finále – chlapci

finále – dívky

semifinále II. – chlapci

semifinále I. – dívky

kurt č. 2

FZŠ Brdíčková Praha –
ZŠ O.Nedbala Č.Budějovice

D - Gymnázium na Vítězné Praha –
D - ZŠ Pod Svatou horu Příbram

utkání o 3. místo – chlapci

utkání o 5. místo – chlapci

utkání o 5. místo – dívky

kurt č. 3

D - ZŠ Vodárenská Kladno –
D - ZŠ Okružní Zlín

ZŠ Okružní Zlín –
ZŠ Metelkovo nám. Teplice

D - ZŠ Lánecká Světlá n.Sázavou –
D - Gymnázium na Vítězné Praha

D - ZŠ Metelkovo nám. Teplice –
D- ZŠ Vodárenská Kladno

prezence a ubytování v hotelu Panorama
odjezd z hotelu Panorama do Sportovní haly
oběd ve školní jídelně ZŠ Na Stínadlech
technická porada, porada rozhodčích
slavnostní zahájení
utkání ve skupinách
večeře v hotelu Panorama
společenský večer v hotelu Panorama

SOBOTA 30. 5. 2015

kurt č. 2

kurt č. 1

SOBOTA 30. 5.

kurt č. 3

snídaně, vyklizení a předání pokojů v hotelu Panorama
odjezd autobusu do Sportovní haly – dívky
semifinálová utkání – dívky, utkání o 5. místo – dívky
odjezd autobusu do Sportovní haly – chlapci
semifinálová utkání – chlapci, utkání o 5. místo – chlapci
utkání o 3. místo – dívky / chlapci
oběd ve školní jídelně ZŠ Na Stínadlech
finále – dívky
exhibiční utkání v deblu
finále – chlapci
kulturní vystoupení
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
focení s patronem Ondřejem Hudečkem
konec republikového finále, odjezd účastníků

PÁTEK 29. 5. 2015

9:30–11:30
11:40
12:00–13:00
12:45
13:30
13:45–18:45
18:00–20:00
20:00

ČASOVÝ HARMONOGRAM UTKÁNÍ

PROGRAM
PÁTEK 29. 5.
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HERNÍ SYSTÉM

Pro republikové finále v Teplicích to znamená:
DÍVKY

Pořadatelem Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministra školství jsou Asociace školních sportovních klubů,
Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Soutěž probíhá od okrskových a okresních kol přes čtrnáct kol krajských. Následuje pět mezikrajských
kvalifikačních skupin. V každé skupině se utkají tři vítězové krajů. Pouze za kraj Středočeský, vzhledem
k jeho veliké rozloze, postupují do kvalifikačních bojů družstva dvě.

SKUPINA A.
ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha
ZŠ Pod Svatou horou, Příbram

SKUPINA B.
ZŠ Okružní, Zlín
ZŠ Metelkovo nám., Teplice
ZŠ Vodárenská, Kladno

CHLAPCI

Jak jsou kvalifikační skupiny rozděleny?
• skupina A: kraj Karlovarský, Ústecký a Praha
• s kupina B: kraj Plzeňský, Jihočeský a 1. družstvo Středočeského kraje
• s kupina C: kraj Liberecký, Královéhradecký a 2. družstvo Středočeského kraje
• s kupina D: kraj Pardubický, Jihomoravský a Vysočina
• skupina E: kraj Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský
Do republikového finále postupuje z každé skupiny jedno družstvo. Šestým týmem, který se utká
o Pohár ministra školství v republikovém finále, je družstvo pořadatelské školy.

Systém finálového turnaje
Hraje se ve dvou skupinách po třech systémem každý s každým. Celky na 1. a 2. místě ve skupině
postupují do semifinále. Celky na 3. místě ve skupině hrají o konečné 5. místo, poražení semifinalisté
hrají o konečné 3. místo.

SKUPINA A.
ZŠ Týnská, Třebíč
FZŠ Brdíčkova, Praha
ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

SKUPINA B.
ZŠ Okružní, Zlín
Městské gymnázium a ZŠ Jirkov
ZŠ Šluknovská, Česká Lípa

PRAVIDLA
Účastníci
Družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy. Soutěž se řídí všeobecnými
podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy
s věkovým omezením kategorie IV AŠSK ČR.

Věková kategorie IV – starší žáci, žákyně:
1. II. stupeň ZŠ (gymnázia)
2. ročníky narození 1998, 1999, 2000, 2001

Účastníci republikového finále ve volejbale
Družstva dívek
Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha
ZŠ Pod Svatou horou, Příbram
ZŠ Vodárenská, Kladno
ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
ZŠ Okružní, Zlín
ZŠ Metelkovo nám., Teplice

Družstva chlapců
FZŠ Brdíčkova, Praha
ZŠ O. Nedbala, České Budějovice
ZŠ Šluknovská, Česká Lípa
Městské gymnázium a ZŠ Jirkov
ZŠ Okružní, Zlín
ZŠ Týnská, Třebíč

• obě tyto podmínky musí být splněny současně
• brožura AŠSK (termínový kalendář), strana 9
• žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii

Pravidla
Hraje se dle platných pravidel ČVS. Výška sítě: chlapci 230 cm, dívky 220 cm. Není povolen start libera.
Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety, případný třetí set se hraje do patnácti bodů – TIE BREAK s
rozdílem nejméně dvou bodů.

Hodnocení soutěže

Nasazení do skupin
Družstva jsou nasazena dle předem stanoveného klíče, který se každý rok obměňuje. Pro školní rok
2014/2015 je to následovně:

Při rovnosti klasifikačních bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o pořadí:
• počet bodů dosažených
• vyšší poměr setů

SKUPINA A.
D
A
B
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SKUPINA B.
E
F (pořadatel)
C

• vyšší poměr míčů
• výsledek vzájemných utkáních
• los
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POZNÁMKY

MAPA
Jindřichův Hradec I
1. Na Stínadlech 3280
2. U Panorámy 2959
3. Na Stínadlech 2386
4. Náměstí Svobody 2/2

4. Magistát Setkání
s primátorem

Hotel Panorama 2.

1. Sportovní hala
3. Jídelna ZŠ

KONTAKTY
Pořadatel:
Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Krajská rada Ústecka AŠSK ČR, OR AŠSK ČR
Teplice, DDM Teplice, ZŠ Maršovská Teplice a ZŠ Rabasova Ústí nad Labem. Akce se koná pod záštitou
senátora a primátora města Teplice, Jaroslava Kubery a hejtmana Ústeckého kraje, Oldřicha Bubeníčka.
Místo konání:
Sportovní hala Teplice
ADRESA SPORTOVNÍ KANCELÁŘE:
Základní škola, Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 477 753 617
fax: 477 753 616
TAJEMNÍK SOUTĚŽE:
Josef Mooz

tel.: 603 827 302

e-mail: josefmooz@centrum.cz

PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ REPUBLIKOVÉHO FINÁLE:
agentura IMA Production, s. r. o.
Jiří Vopršal
tel.: 602 191 913
e-mail: voprsal@ima-pro.cz
Vlasta Stará
tel.: 604 467 178
e-mail: vlasta.stara@ima-pro.cz
Ladislav Bydžovský
tel.: 602 140 910
e-mail: bydzovsky@ima-pro.cz
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Organizátoři

Partnerské svazy

TAKHLE TO VYPADALO ANEB
TŘI REPUBLIKOVÁ FINÁLE
JSOU JIŽ ODEHRÁNA!

Partneři

Mediální partneři

Více na www.sportovniigazs.cz nebo na facebooku projektu.

www.sportovniligazs.cz
1

Vítěz každé kategorie získá broušený Pohár ministra školství
a věcné ceny.
www.sportovniligazs.cz

