
V září to ve škole žilo atletikou 

 

Zlatá medaile v atletickém čtyřboji obhájena 

15. 9. 2021 se konaly závody atletické všestrannosti v Benešově. Školu 

reprezentovali žáci 6. – 9. ročníků. Závodníci poměřili síly v běhu na 60 m, skoku 

dalekém/vysokém, hodu kriketovým míčkem/vrhu koulí a běhu na 800 m dívky a 

1000 m chlapci.  

Družstvo chlapců 8. – 9. ročníků ve složení Filip Rakouský, Tobiáš Prosický, 

Antonín Franěk, Theodor Ezekiel Addo-Djan a Daniel Campodonico obhájilo 

prvenství a získalo zlaté medaile.  

Družstvo dívek 8. – 9. ročníků ve složení Adéla Artusová, Kateřina Pořízková, 

Amálie a Valérie Dudovy a Eliška Dundychová se umístilo těsně pod stupni 

vítězů na 4. místě. 

 

 



 

Jako bonus stříbro i bronz v jednotlivcích 

V mladší kategorii 6. – 7. ročníků se dařilo zejména dívkám. V celkovém 

hodnocení jednotlivců stříbrnou medaili vybojovala Marie Pavliščová, 

bronzovou Tereza Skopcová a Amélie Berková obsadila 4. místo. Za zmínku 

stojí neuvěřitelné výkony Marušky Pavliščové a Kačky Pořízkové v běhu na 

800 m. Tuto trať naprosto ovládly a svými časy vytvořily nový rekord školy. 

Z chlapců v mladší kategorii se nejvíce dařilo Tomáši Solařovi, který ve velmi 

silné konkurenci obsadil celkové 9. místo. 

 

                  



 

Nezaostal ani 1. stupeň 

O den později se v atletickém trojboji (běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu 

kriketovým míčkem) utkala družstva žáků 1. – 5. ročníků. Školu reprezentovalo 

10členné družstvo ve složení:  Karolína Míčková, Daniel Vydra, Tereza Stožická, 

Lukáš Kopáňko, Adéla Pacasová, Richard Johanes, Kateřina Kaprová, Šimon 

Kadeřábek, Anežka Novotná a Matyáš Stejskal. Ve velmi silné atletické 

konkurenci obsadilo naše družstvo krásné 6. místo z celkového počtu 11 družstev. 

Děti si den náležitě užily a plné dojmů a nových atletických zážitků odjížděly 

domů.  

 

 



              

 

 

SPANILÁ JÍZDA ATLETŮ POKRAČUJE  

O týden později 22. 9. 20201 se vypravil tým atletů reprezentovat školu do 

Vlašimi v přespolním běhu. Těchto závodů se naše škola účastnila poprvé. Na 

dívky čekala 1,5 km dlouhá trať a na chlapce 3 km zámeckým parkem. 

Zastupovala nás 3 družstva: 

Kategorie mladší 6. – 7. ročník – dívky 

Kategorie starší 8. – 9. ročník – dívky, chlapci   

Za velmi chladného a deštivého počasí se na start jako první postavily mladší 

dívky. Naše družstvo ve složení Marie Pavliščová, Amélie Berková, Ester 

Stieranková, Anna Fraňková a Adéla Březinová v celkovém součtu pořadí 

obsadilo 3. místo. 



Starší dívky ve složení Kateřina Pořízková, Lucie Petrášková, Eliška 

Dundychová, Kristýna Jašková, Amálie a Valérie Dudovy odsadily 2. místo. 

Kačka Pořízková zaběhla 2. nejrychlejší čas ve své kategorii.  

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších chlapců ve složení Matěj Liška, 

Jan Franěk, Filip Rakouský, Theodor Ezekiel Addo-Djan, Antonín Franěk a 

Tobiáš Prosický, které vybojovalo zlatou medaili.  O 2. nejrychlejší čas této 

kategorie se postaral Matěj Liška s Honzou Fraňkem v patách, který vybojoval 3. 

příčku. 

Družstvo chlapců si svým výkonem zajistilo postup do krajského kola v Kutné 

Hoře.  

Všichni závodníci podali krásné výkony a k jejich úspěchu jim gratulujeme.  

 

 

 



 

 



 

                                        


