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Školní listy 
     V DUCHU SPORTOVNÍM 



 

STRÁNKA 1 

Sportovní hvězdy naší školy 

Život není jen škola a práce, jsou tu jiné aktivity, které způsobují, že na předchozí máte 

málo času… A pokud se těm aktivitám věnujete naplno, můžete být třeba někde tady 

 

Dominik Krásný: Už od mládí se věnoval hokeji, který hrál dlouhou dobu. Po skončení 

desetileté hokejové kariéry, ve které se stal několikrát nejlepším střelcem jak ve svém 

týmu, tak i v reprezentaci, se začal věnovat florbalu, kde se se svým týmem stal mistrem 

republiky. Na otázku, proč skončil s hokejem, odpověděl: „S hokejem jsem skončil, 

protože už mě nenaplňoval, jak bych si představoval.“ Momentálně se věnuje 

cheerleadingu, se kterým začal před dvěma lety. V cheerleadingu se stal vicemistrem 

České republiky v týmové kategorii seniorů s týmem Dolphins. 

 

 
 

 

Jan Šponiar: Dlouhou dobu se věnoval taekwondu, ve kterém se dostal i do několika 

profesionálních zápasů. Po skončení své dráhy v bojových sportech se nějaký čas 

věnoval stolnímu tenisu, ale poté objevil cheerleading, který ho okamžitě pohltil. K 

Cheeru se dostal přes kamarádku, která ho pozvala na nábor týmu Dolphins. S tímto 

týmem se stal vicemistrem České republiky v týmové kategorii seniorů. 

 

 

 

 

 



 

STRÁNKA 2 

Jan Horváth: 

Hraje fotbal už 

od útlého věku. 

Začal hrát v 

sedmi letech a v 

jedenácti letech 

se stal nejlepším 

hráčem a 

nejlepším 

střelcem v 1A 

třídě v týmu 

Libochovice. 

Momentálně je 

hráčem FK 

Litoměřice, ve 

kterém působí jako kapitán na postu středního záložníka. S tímto klubem získal druhé 

místo na celoevropském turnaji a páté místo na turnaji v Německu. Poté přestoupil do 

týmu FK Ústí nad Labem, kde nějakou chvíli působil na pozici krajního záložníka, a 

poté se vrátil do svého mateřského klubu. 

 

 

 
Petr Barnat: Věnuje se fotbalu, se kterým začal v roce 2001, v mužstvu FK Ústí nad 

Labem, tehdy ještě FK Ravel, kde byl dlouhou dobu kapitánem a s týmem vyhrál 

několik turnajů. Ovšem po posunu do vyšší věkové kategorie ho postihlo zranění 

kolene, které ho vyřadilo na půl roku. Petr se ale nevzdal a po vyléčení tohoto zranění 

se vrátil a znovu získal formu, díky které se dostal do vyššího ročníku. Tady se mu dařilo 

a byl členem základní sestavy. Momentálně hraje za A dorost v klubu FK Ústí nad 

Labem, kde je univerzálním hráčem. Jeho největší motivací je postup do nejvyšší české 

soutěže a největší 

zkušeností je 

prestižní turnaj v 

Holandsku. Na 

otázku, proč 

zrovna fotbal, 

odpověděl: „Vedli 

mě k tomu 

rodiče, fotbal hrál 

můj otec, můj 

bratr i můj strýc.“ 

 

 
 

 

 



 

STRÁNKA 3 

Sportovní Cheerleading 
V cheerleadingu šlo dříve jen o vedení diváků k povzbuzování na sportovních akcích, do 

češtiny se však často nepřesně překládá jako "roztleskávání". Pro některé tak bývá 

překvapením, že součástí tohoto sportu je i jiná aktivita než tleskání. V současné době 

tvoří "tleskání" pouze okrajovou součást tohoto sportu. A snad i proto, aby se 

„roztleskávačky“ vymanily ze stereotypního pohledu, označují samy sebe přesnějším 

anglickým termínem cheerleaders. 

Cheerleading je velmi všestranná sportovní aktivita skládající se z několika různých 

činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se 

zaměřuje více na jiný aspekt. 

 

Stunt 

Stunt tvoří 5 lidí, kteří spolupracují - "top" je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a 

vyhazována ostatními členy; "base" je každý, kdo není top, a tvoří základ skupinky. 

Rozlišujeme ve skupince dva boční base, jednoho zadního (též zvaný backspotter) a 

jednoho předního (někdy se přední base vynechává). Patří sem i tzv. výhozy, kdy je 

,,top“ vyhozen ,,basema“ do výšky až 5 metrů.  Speciálním případem stuntů jsou 

partnerstunty. Jeden partnerstunt tvoří jeden muž a jedna dívka. 

 

Pyramidy 

Vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich propojením, tak vznikají např. až 4 

metry vysoké lidské pyramidy. 

 

Akrobacie 

Ang. názvem tumblings, je také nedílnou součástí cheerleadingu. Složitější prvky jsou 

přejaty (např. vruty) z gymnastiky. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta 

apod.  

 

Skoky a tanec 

U skoků se hodnotí výška a správné technické provedení skoku. Základní skoky jsou 

roznožka, pike a překážkový skok. V cheer kategoriích na soutěžích převládá cheer 

tanec, kdežto v dance kategoriích jiné prvky, např. ze show dance, street dance nebo 

baletu. 

 

Pokřiky 

Pokřiky jsou obecně dva druhy - krátké pokřiky (chants či sidelines) a dlouhé pokřiky 

(cheers). Krátké pokřiky jsou tvořeny zpravidla jedním až třemi verši a třikrát se 

opakují. 

 

 

 

 

 

 



 

STRÁNKA 4 

10 DŮVODŮ, PROČ DĚLAT CHEERLEADING 

POKUD JSTE DÍVKA, MOHL BY VÁS LÁKAT PŘEVÁŽNĚ DÍVČÍ 

KOLEKTIV, POKUD JSTE MUŽ, DŮVOD SE VŮBEC NEMĚNÍ =D. 

JEHO VÝHODOU JE VELIKÝ VÝBĚR ČINNOSTÍ, KTERÝM SE MŮŽETE 

VĚNOVAT, NEOPAKUJETE POŘÁD TO STEJNÉ DOKOLA. 

CHEEROVÉ TÝMY NEBÝVAJÍ JEN SKUPINY LIDÍ, TÝM JE VĚTŠINOU 

PRO ČLENA JEHO DRUHÁ RODINA. 

DÍKY ZVYŠUJÍCÍ SE FYZICKÉ NÁROČNOSTI JE SPORT ČÍM DÁL TÍM 

VÍC ATRAKTIVNĚJŠÍ PRO MLADÉ MUŽE. 

V CHEERLEADINGU NEJSOU UDÁNY HRANICE; OBTÍŽNOST A 

SLOŽITOST SE STÁLE ZVYŠUJE. 

BUĎTE ORIGINÁLNÍ! DO MÍČE UMÍ KOPNOUT KAŽDÝ, ALE KDO 

MŮŽE ŘÍCT, ŽE UDRŽÍ HOLKU NAD HLAVOU SÁM (TOPA), NEBO 

DOKONCE NA JEDNÉ RUCE! 

JAKO V KAŽDÉM SPORTU JE MEZI TÝMY RIVALITA, ALE I PŘESTO SI 

DOKÁŽÍ NAVZÁJEM POMOCT A PORADIT. 

ATMOSFÉRA NA SOUTĚŽÍCH JE NEUVĚŘITELNÁ, I PŘESTO, ŽE KAŽDÝ 

CHCE VYHRÁT. PODPORA OSTATNÍCH TÝMŮ SE STÁVÁ 

SAMOZŘEJMOSTÍ. 

CESTOVÁNÍ PO ČR I PO CELÉ EVROPĚ ZA ÚČELEM ÚČASTI NA 

MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ NAPŘ. MISTROVSTVÍ EVROPY. 

CHEERLEADING NENÍ JEN SPORT, JE TO ŽIVOTNÍ STYL A POSTOJ. 

 
 



 

STRÁNKA 5 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fotka je tzv. pyramida základní s postavením na 

středu ,,elevator“ a po stranách držená salta. 

V zádní části je stunt s klasickým výhozem do 

salta. 

 

Kategorie partner stunt; na fotkách jeden ze 

základních prvků ,,extation“. 

 



 

STRÁNKA 6 

 Sportovní akce ve škole  
 

Ve čtvrtek 30. 4.2015 se ve třídě 2GE uskutečnil turnaj v "armwrestlingu", systém každý s 

každým. Bezpochyby největším aspirantem na vítěze byl Jan Šponiar. Na posledním, 

tedy šestém místě, skončil asi největší "outsider" turnaje Strnad, který prohrál všech pět 

utkání a šesté místo mu patří, bohužel pro samotného Dominika, zaslouženě. Na 5. 

místě, překvapivě, skončil brankář HC Slovan Ústečtí Lvi Martin Kosina, který porazil 

jediného Strnada a jeho "laxní" přístup mu přiřadil už zmiňovanou pátou příčku. O 

třetím a čtvrtém místě rozhodoval až vzájemný zápas fotbalisty Petra Barnata s 

největším překvapením turnaje Jardou Paškem, jehož největší zálibou je pití piva. Zápas 

byl nejdelší v turnaji a bronzovou příčku obsadil Jarda Pašek, pro kterého je to obrovské 

povzbuzení, jak Jarda později prozradil. Čtvrtý skončil Petr Barnat, kterého jsem 

favorizoval. A chybí nám jen prozradit, kdo obsadil druhou a první příčku, o kterou se 

až do posledního kola "prali" velcí kamarádi, patřící mezi cheerleaders, Dominik Krásný 

a největší favorit Honza Šponiar. Jejich vzájemný duel byl asi nejlepším kláním v turnaji, 

ve kterém nakonec zvítězil Krásný. Musel však ještě porazit Kosinu, Barnata a Strnada. 

Tyto soupeře nakonec Krásný zdolal a v celkovém pořadí skončil před Honzou 

Šponiarem bez jediné prohry na nejvyšším, prvním stupínku. Byla to velkolepá akce, 

kterou si pochvalovala sama "patronka" akce, paní učitelka Kulíšková. 

 

 

 

 

  

Na kafe pozvu 

toho, co vyhraje. „Dám ti dvě stovky, když mě 

necháš vyhrát!“ 



 

STRÁNKA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Na brankáře máš dost malý 

ruce.“ 

Neměl jsem 

večeřet ty fazole. 



 

STRÁNKA 8 

Sport je životní a módní postoj… 
Při sportu je dobré nepodceňovat vzhled; může totiž soupeře zastrašit, zmást či dovést 

k slzám smíchu. 

I. kategorie: matení 

účes: melírové tornádo 

účel: Vyvolat v soupeři pocit nadměrné síly, která ho smete. 

Neymar Da Silva Santos Junior 

 

          David Luiz 

I. kategorie: matení 

účes: kudrnatý hurikán 

účel: Vyvolat v soupeři dojem 

chaosu, který ho pohltí. 

 

 

 

 

 



 

STRÁNKA 9 

II. kategorie: zastrašování 

účes: naštvaný dikobraz 

účel: Vyvolat v soupeři dojem, že vlasy jsou ostré bodliny, kterými se dá 

ostřelovat. 

Stephan El Shaarawy 

 

 

II. kategorie: zastrašování 

účes: bytelný stegosaurus 

účel: Vyvolat v soupeři dojem, že vlasy 

jsou štítem, kterým se dá soupeř i míč 

snadno zlikvidovat.  

 

 

 

 

       Marek Hamšík 

 

 

 

 

 



 

STRÁNKA 10 

III. kategorie: zneškodnění smíchem 

účes: malovaný terč 

účel: Přivést soupeře k záchvatu smíchu, a tak ho vyřadit ze hry. 

Ronaldo 

 

II. kategorie: zneškodnění smíchem 

účes: odbarvená ovce 

účel: Přivést soupeře k záchvatu smíchu, a tak ho vyřadit ze hry. 

Abel Xavier 

  



 

STRÁNKA 11 

O sportu… 



 

STRÁNKA 12 


