
Výkony gymnastů 
Gymnastická soutěž žáků z Keplera plná skvělých výkonů, ať už na 

hrazdě nebo kladině, byla hlavním tématem dnešního dne. O zábavu 

bylo postaráno. Od začátku napjatou atmosféru vytvářeli skandující 

studenti v ochozech, kteří podporovali své snažící se a zpocené 

kamarády. U soutěžících jsem zahlédl pocity vítězství střídajících se se 

zklamáním druhých. Objevilo se i několik pádů, při kterých mnohým 

zatrnulo, ale nikdo se vážněji nezranil. Hvězdný tým porotců sestaven z 

řad profesorů hodnotil spravedlivě všechny výkony. 

Rozhovor s 
Verčou 
Královou 
(1.A): 

Na co jsi hrdá? Co se ti opravdu povedlo? 

Hrazda. Kromě zakončení. 

Je naopak něco, co se ti nepovedlo? 

Ohromně jsem spadla na přeskoku a 

zakolísala a následně spadla z kladiny. 

Myslíte si, že kdybyste se více připravovala, 

dopadly by výsledky jinak? 

Určitě, alespoň bych si pamatovala sestavy, 

musely jsme si všechno opakovat, protože 

jsme si skoro naprosto nic nepamatovaly. :D 

Výsledky: 
Gymnastická soutěž měla samozřejmě i své 

vítěze a poražené, každý své místo přijal 

s hrdostí, i když se jim líbit zrovna nemuselo. 

V soutěži družstev mezi staršími žákyněmi se 

na prvním místě umístily dívky ze 3.B, na dru-

hém z 2.C a na třetím místě dívky z R7.A. 

V soutěži družstev starších žáků se umístili na 

prvním místě chlapci ze 3.C, na druhém místě 

chlapci ze 3.B a na 

třetím z R6.A. 

V soutěži jednotliv-

ců jsou výsledky: 

 

dívky: 

Mužíčková Barbora 

Nováková Tereza 

Hořejší Kristýna 

chlapci: 

Lžičař Jaroslav 

Mothejl David 

Komorous Jiří 

Ptali jsme se vítěze soutěže pro 
jednotlivce, Jaroslava Lžičaře, jak 
hodnotí výkony chlapců z 1.C, kteří 
zrovna dělali sestavu na prosné. 

„Jsou docela nezkušení a je to vidět. Ve stoji 

na rukou nemají výdrž, nepropínají kolena při 

kotoulech.“ podotkl Jaroslav po té, co jeden 

chlapec dokončil svou sestavu. „Kdyby na své 

technice zapracovali, tak můžou být dobří, tak 

jako každý.“ dodal s úsměvem. 

Jaroslav si své vítězství zasloužil, převedl per-

fektní výkony na všech disciplínách. Po své 

sestavě na prosné předvedl, na žádost skan-

dujícího davu svých spolužáků, salto, čímž si 

vysloužil další hlasitý 

potlesk nejen od 

studentů, ale i od 

profesorů, zkrátka 

od všech 

přítomných. 

To, že si stále 

usměvavý vítěz své 

zlato zasloužil, 

potvrdil i mladší 

gymnasta z 1.A Jan 

Ježek. „Je to ‚týpek‘, 

jednou se vypracuji 

na jeho úroveň.“ říká 

obdivuhodně. 

Jak se ukázalo, všichni gymnasté i negymna-

sté z našeho gymnázia jsou usměvaví lidé a 

nezastraší je  ani můstek vzdálený pět stop od 

koně. 

 

 
(GJK 1.A, 25. 2. 2015)  


