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Družstvo složené ze žáků a žákyň 
ZŠ Rošického vybojovalo v repub-
likovém fi nále OVOV (odznak vše-
strannosti olympijských vítězů) 5. 
místo v konkurenci 30 dalších základ-
ních škol.

Projekt OVOV připravili olympijští 
vítězové v desetiboji Roman Šebrle 
s Robertem Změlíkem, a jejich hlav-
ním cílem bylo přimět děti k větší po-
hybové aktivitě s pomocí jimi zvole-
ných disciplín. 

Žáci a žákyně základních škol a os-
miletých gymnázií poměřují síly v 

10 disciplinách, které jsou zaměřeny 
především na sílu, rychlost a vytrva-
lost. Jedná se o disciplíny atletické, 
plavecké, gymnastické, herní, a testy 
výbušné a dynamické síly. Soutěží se 
v družstvech, která tvoří 4 dívky a 4 
chlapci stejné školy dané věkové kate-
gorie. Dále lze soutěžit i mezi jednot-
livci.

Finále proběhlo v Praze ve dnech od 
20. do 23. září 2012. V rámci fi nále 
proběhla i motivační soutěži učitelů, 
a závodili i kantoři ZŠ Rošického: Jo-
natan Hána a Alena Šmahelová.  -lm-

ZŠ Rošického pátá

DRUŽSTVO složené ze žáků a žákyň ZŠ Rošického v republikovém fi nále od-
znaku všestrannosti olympijských vítězů skvěle reprezentovalo Jihlavu. Horní 
řada (zleva): Alena Šmahelová (učitelka), Martin Řezáč, Adam Daňhel, Pa-
trik Svoboda, patron družstva (voják), Miroslav Wendl, Jonatan Hána (učitel), 
Vendula Dubová, Kateřina Novotná, Kristýna Veselá. Dolní řada (zleva): Lenka 
Vaňková, Tereza Jirků, Natálie Kráčmarová, Kateřina Prosecká, Viktorie Čejko-
vá, Daniel Dan. Foto: archiv MMJ

Obyvatelé a sportovní nadšenci z Jihlavy 
a okolí měli jedinečnou možnost sledovat 
sportovní výkony našich předních  cyklistů a 
sami se aktivně zúčastnit sportovního klání. 
Ve městě se konala říjnová „Velká cena Jihla-
vy“ – silniční kritérium. Tyto městské okru-
hy jsou jistou novinkou, nicméně novinkou 
všude v Evropě běžnou a divácky tudíž velmi 
atraktivní. 

Kostkový 700 m dlouhý okruh dokonale 
prověřil schopnosti jezdců, kteří jej absolvo-
vali 50krát. Nejvíce sil měl nakonec Zdeněk 
Mlynář (FOCUS cycling team Znojmo), 
před silným týmem Sparty a Dukly Praha.

Celý závod odstartoval místopředseda Se-
nátu PČR Přemysl Sobotka, který převzal 
spolu s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vy-
mazalem nad „Velkou cenou“ záštitu. -lm,tz-  

VELKÁ cena Jihlavy – silniční kritérium na 35 km dokonale prověřilo 
připravenost našich předních cyklistů. Foto: archiv NJR

V centru Jihlavy triumfoval Mlynář
V Základní škole Otokara Březiny 

v Jihlavě se 21. listopadu 2012 usku-
teční jubilejní 20. Veletrh zdraví. 

Veletrh zdraví letos probíhá v rámci 
projektu KOŠ aneb Každoroční Oži-
vení Školy, který je podpořen z dotace 
rozpočtu Kraje Vysočina na podpo-
ru naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

Je tradičně zaměřen na motivaci ke 
zdravému životnímu stylu. Žáci ško-
ly si budou vybírat z rozmanité na-
bídky aktivit, které souvisí s výcho-
vou ke zdraví. 

Škola na zajištění veletrhu spolu-
pracuje s celou řadou středních škol 
a ostatních partnerů. 

Kromě výše zmíněných aktivit pro-
běhne ve škole diskuzní fórum, a 
kulturní a sportovní vystoupení žáků 
pro rodiče a veřejnost. Návštěvníci si 
zde mohou nechat změřit krevní tlak 
a cholesterol. Bližší informace nalez-
nete na www.zsobreziny.cz.  -lm-

Veletrh zdraví 
v ZŠ Otokara Březiny

Odhadem na 132 tisíc korun při-
jdou opravy v sektoru vyhrazeném 
pro fanoušky hostujícího klubu na 
fotbalovém stadionu v Jiráskově uli-
ci po zápase FC Vysočina Jihlava a 
AC Sparta Praha (21.10.). Bude po-
třeba opravit plot, doplnit 30 zniče-
ných sedadel, odpadkové koše, na 
sociálním zařízení nahradit osmery 

Fanoušci Sparty ničili stadion
dveře, opravit tři vysklená okna, 
tři vodovodní baterie vytrhané ze 
zdi, utržená prkénka a vrchní ke-
ramické prvky záchodových mís, 
a bude potřeba opravit elektroin-
stalaci (vytržená osvětlovací těle-
sa, vypínače). 

Stadion je v majetku města, ná-
jemcem je FC Vysočina Jihlava, 
a.s., který má předmět nájmu na 
vandalismus pojištěn. Nájemce 
(FC) bude vzniklou škodu uplat-
ňovat v rámci pojistky a dále na 
hostujícím celku, jehož fanoušci 
škodu způsobili. -rt,lm-

JAKO divoká zvěř se chovali někteří fanoušci Sparty na jihlavském stadionu.
 Foto: archiv MMJ


