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23. září 2014  Okresní přebor v přespolním běhu v Chotěboři. 

Soutěž se uskutečnila ve velice náročných podmínkách. Od rána pršelo a bylo 

velice chladno. Naši žáci se však s těmito podmínkami velice statečně poprali a 

podali opravdu dobré výkony. Mladší i starší žákyně se umístily na 6. místě 

v kategorii družstev, mladší a starší žáci skončili pátí. Nejlepší jednotlivé výkony 

podaly Lenka Titzová ze 7. B obsadila 18. místo a  Hana Dočekalová 8.A 16. 

místo. Mezi mladšími chlapci byl nejlepší Radek Klement ze 6.A, který doběhl 

šestý a Jakub Hochman z 8.A na 9. místě. V kategorii starších chlapců běžel velice 

dobře Lukáš Bříza z 9.B  (9. místo) a Dan Kučera z 9.A (15. místo). V každé  

kategorii běželo 40 žáků. Největší radost nám však udělal Ondřej Pospíšil z 9.B, 

který obsadil 3. místo v kategorii starších chlapců. Gratulujeme!  Všem žákům 

děkujeme za vynikající reprezentaci školy.  

Renata  Jarošová, Ota Benc 

3.10. 2014, Geoklání Chotěboř, 

čtveřice našich žáků Miloš Havel, Vilém Hořínek, Václav Pavlíček a Veronika 

Břízová zúčastnila soutěže Geoklání.  Jak název napovídá, podstatná část soutěže 

se točila kolem geologie, ale také chemie a fyziky. Žáci museli dokonce prokázat i 

určitou tělesnou zdatnost a zručnost. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev. 

Konkurence byla tedy veliká. Naši reprezentanti však nezklamali a zopakovali 

vítězství z loňského Přírodovědného klání. Na druhém místě se umístila ZŠ Maleč 

a třetí skončila ZŠ Přibyslav. Našemu družstvu gratulujeme a děkujeme za 

vynikající reprezentaci školy. 

Renata Jarošová, Ota Benc 

1.11. 2014, mistrovství České republiky ve Flag fotbalu 

Žáci naší školy a to jmenovitě: Veronika Břízová, Roman Málek, Hana 

Sýkorová, Radek Klusoň, Milada Borovicová, Martin Křikava, Kateřina Fialová, 

Miroslav Havel, Hana Dočekalová, Jan Cimpl, Michala Titzová a Ludvík Málek, pod 

vedením hlavního trenéra amerického fotbalu týmu Vysočina Gladiators Michala 

Fialy, se stali v sobotu dne 1. listopadu na mistrovství České Republiky, 

pořádaném Českou  asociací amerického fotbalu - vicemistry republiky! Získali 

tedy stříbrné medaile a s tímto skvělým úspěchem, který jim jistě vlil do žil 

spoustu elánu a motivace do dalšího tréninku, se připravují na závěrečné 

střetnutí o pohár mistra české asociace. 

Michal Fiala, Ota Benc 

5.11. 2014, okrskové kole ve florbalu, mladší žáci 



Ve středu 5. listopadu se v moderní sportovní hale při chotěbořském gymnáziu 

uskutečnil okrskový turnaj ve florbale - sportu, jehož obliba roste napříč celým 

věkovým spektrem včetně žáků škol. Turnaj sloužil jako eliminační na úrovni 

okrsku, z něhož si dva nejlepší týmy zajistili postup do okresního florbalového 

finále v Havlíčkově Brodě. 

Nalosování do dvou tříčlenných skupin našemu výběru složeného o žáky 

sedmých, šestých i pátých tříd moc nepřálo, vždyť pro postup do semifinále bylo 

třeba porazit jeden školní výběr z tandemu ZŠ Buttulova a Gymnázium. Proti 

gymnazistům podali naši chlapci srdnatý výkon, ovšem chyby v obraně a jistá 

nekoncentrovanost položila základ prohře 5:2. Po následném vývoji celé skupiny 

byly karty před utkáním proti ZŠ Buttulova položeny jasně – vítěz si zahraje 

semifinále. K zápasu chlapci přistoupili velice svědomitě i díky důkladnému 

namotivování a plnění trenérských pokynů. První pětka jako zdravý mix 

zkušeností (sedmáci) a dravého mládí (žáci z páté třídy) byla klíčovým faktorem 

pro úspěšně zvládnutý zápas. Ovšem i celý tým působil velice bojovným 

výkonem, navíc okořeněným o technické dovednosti či fyzickou připravenost. 

Soupeř odešel poražen 5:2! Nás tak ještě čekal rozhodující zápas regionálních 

sousedů proti ZŠ Krucemburk, přičemž ve hře byl postup do okresního kola. Na 

hřišti se rozhořela nefalšovaná bitva o Podoubraví, samozřejmě v rámci 

mantinelů ducha fair-play. Naši hochům se naneštěstí rozpadly všechny základní 

herní prvky, jejichž nedostatečností dokázali krucemburští hráči vhodně využít, 

nakonec se skóre vyšplhalo až na 0:5. Zisk třetího místa je sice kvalitním 

výsledkem, nicméně na všech našich hráčích bylo vidět veliké zklamání, vždyť 

sami věděli, že mají na víc… Před námi je hodně práce, proto není třeba věšet 

hlavy, neboť příští rok lze porážku odplatit třeba postupem do dílčích finále. 

Závěrem jen dodat staré, ale moudré couberténovské heslo: sláva vítězům čest 

poraženým! 

Na naši škole lze pozorovat vysoce stoupající tendenci oblíbenosti florbalu, o 

čemž svědčí i několik zájmových kroužků, které jsou žáky navštěvovány v hojném 

počtu (v různých věkových intervalech). Pakliže by měl někdo z dětí zájem aktivně 

začít tento dynamický a materiálně nikterak nenáročný sport provozovat, nechť 

navštíví vybraný kroužek, kde se ihned může zapojit do hry. Přesný rozpis 

florbalových kroužků je možno nalézt na webových stránkách školy či u pana 

učitele Ležáka. 

Martin Ležák, Ota Benc 

24.11. 2014 Okrskový turnaj ve florbalu dívek v Chotěboři - 1.- 2. místo 

28.11. 2014 Okresní turnaj ve florbalu dívek v Havlíčkově Brodě - 2. místo 

20.1. 2015  Florbalový trunaj prvního stupně v Chotěboři - 2. místo 



28.1. 2015  Okresní kolo olympiády v dějepise v Havlíčkově Brodě - 1. místo Miloš 

Havel, 9.A, 7.- 8. místo Martina Křikava, 9.B 

10.2. 2015  Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Havlíčkově Brodě - 4. 

místo Lisa Hoessel, 6.a, 6. místo Václav Pavlíček, 8.a 

12.2. 2015  Okresní kolo olympiády v čekém jazyce v Havlíčkově Brodě - 5. místo 

Veronika Břízová, 8.a 

17.2. 2015  Okresní kolo olympiády v zeměpisu v Havlíčkově Brodě - 9. místo 

Ladislav Vašek, 6.a, 9. místo Miloš Havel, 9.a 

25.2. 2015  Okrskové kolo v recitaci v Chotěboři - 2. místo Matyáš Vališ, 5.b, 1. 

místo Martin Hegr, 7.a, 1. místo Radek Klusoň, 9.a, 2. místo Veronika Břízová, 8.a 

17.3. 2015  Okresní kolo v recitaci v Ledči nad Sázavou - 3. místo Radek Klusoň, 

9.a, 4. místo Veronika Břízová, 8.a 

19.3. 2015  Krajské  kolo olympiády v dějepise v Třebíči - 1. místo 

Miloš Havel, 9.A, postup do národního kola v Litoměřicích 

31.3. 2015  Okresní kolo ve volejbalu v Havlíčkově Brodě - 2. místo, chlapci  8. - 9. 

ročníky 

28.4. 2015  Okresní kolo ve vybíjené v Havlíčkově Brodě - 4. místo, chlapci  4. - 5. 

ročníky 

28.4. 2015  Okresní kolo ve vybíjené v Havlíčkově Brodě - 1. místo, dívky  4. - 5. 

ročníky 

29.4. 2015  Mc Donalds Cup Havlíčkův Brod - 5. místo, 1. - 3. třídy 

29.4. 2015  Mc Donalds Cup Havlíčkův Brod - 3. místo, 4. - 5. třídy 

 


