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I. STUPEŇ ZŠ 
 

Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
SOFIE HORÁKOVÁ, 5. ROČ. 
Sofie je nejen výbornou žákyní, ale také všestrannou sportovkyní. Úspěšně reprezentuje 
školu ve vybíjené, v plavání a také v lehké atletice. Je houževnatá, pilná, týmová hráčka. V 
rámci ročníku je držitelkou několika rekordů: ve skoku dalekém, skoku z místa, v běhu na 500 
m a hodu basketbalovým míčem. Na atletické soutěži „Pohár starosty“ v červnu 2019 získala 
4 medaile a vytvořila rekord soutěže ve skoku dalekém výkonem 436 cm. 

 
Základní škola Pod Vinohrady Uherský Bod 
KATEŘINA JANŮŠOVÁ, 5. ROČ. 
Na vysvědčení má vždy samé jedničky, je oblíbená i mezi spolužáky pro svou skromnou a 
kamarádskou povahu. Školu začala reprezentovat již ve 2. třídě na atletické soutěži „Pohár 
starosty“. Této soutěže se účastnila pravidelně a každý rok získala medaile z obou soutěžních 
disciplín. Atletické medaile sbírala také na Halových a venkovních olympiádách i na 
Sprinterském víceboji. Svou všestrannost ukázala na turnaji ve vybíjené i na plaveckých 
závodech. 
 

Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
MATĚJ SMRŽ, 2. ROČ. 
Matěj je sportovně nadaný žák 2. třídy. Bez pohybu nemůže být ani chvilku, neustále běhá, 
poskakuje a vymýšlí si různé sportovní hry. Rád si zahraje jakoukoli hru s míčem. Má blízko k 
florbalu a působí v klubu ČSK Uherský Brod jako nadšený fotbalista. Na olympiádě družin 
reprezentoval skvěle školu. Disciplíny hod míčem a skok z místa mu přinesly dvě medaile. 
 

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec 
TOMÁŠ JURČÍK, 4. ROČ. 
Tomáš je všestranný sportovec, ve všech školních soutěžích obsazuje vždy přední místa. 
Dobře běhá a hází kriketovým míčkem. Vyniká i v gymnastice, svoji mrštnost a hbitost 
zúročuje i ve sportovním kroužku „Parkur“. Nebojí se přemetů, salt ani přeskoků přes různé 
překážky.  Školu vždy reprezentuje ve vybíjené a atletických závodech. Velkou předností je 
jeho kamarádské chování a soutěžení v duchu fair-play.  
 



Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Havřice 
FILIP ŠTARHA, 5. ROČ. 
Filip patří mezi žáky, jakých si vyučující přeje mít ve třídě většinu. Je všestranně nadaný, má 
výborné školní výsledky a současně vyniká ve sportu. Od 1. třídy reprezentoval školu v 
mnoha soutěžích a nyní se bez něho neobejde žádné školní družstvo. Je výborný 
v kolektivních sportech, kdy dokáže strhnout celý tým k mimořádnému výkonu. Vyniká i 
v individuálních atletických disciplínách a také v plavání. Svůj sportovní talent dále rozvíjí 
v  Tatranu Havřice a TJ Orel. 
 

Základní škola Čtverka Uherský Brod 
PETR BARTOŠ, 5. ROČ. 
Petr pravidelně reprezentuje ZŠ Čtverka na plaveckých závodech handicapovaných sportovců 
ve Zlínském kraji, kde se každoročně umísťuje na předních místech. Letos přivezl dvě zlaté 
medaile. Ve školním kole atletického čtyřboje vždy obsazuje první místo mezi žáky 1. stupně. 
Ve volném čase rád posiluje a jezdí na kole, je velmi kamarádský, ochotně a rád pomáhá 
svým spolužákům. 
 

 

II. STUPEŇ ZŠ 
 
Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
DANIEL VALENTA – 9. ROČ. 
Po celou dobu školní docházky dosahuje výborných studijních výsledků. Je všestranně 
nadaný a reprezentoval školu v mnoha sportovních soutěžích. Dan se účastnil fotbalových 
soutěží a dále sprinterského víceboje, soutěží ve skoku vysokém a OVOV. Ve všech těchto 
disciplínách získával přední umístění, buď jako jednotlivec nebo v rámci týmu. Výraznějších 
úspěchů dosáhl ve fotbalových soutěžích jako kapitán mužstva, které získalo 2. místo v 
okrese v halovém fotbale i v minifotbale. Má smysl pro fair play, je příkladným vzorem žáky 
naší školy.  

DAGMAR HODULÍKOVÁ – 9. ROČ. 
Dagmar je všestranně nadaná a reprezentovala školu po celý druhý stupeň ve sportovních 
soutěžích. Účastnila se zejména běžeckých soutěží - sprinterského víceboje a přespolního 
běhu, dále soutěží ve skoku vysokém a soutěží OVOV. Ve všech těchto disciplínách získávala 
medailová ocenění buď jako jednotlivec, nebo soutěžila v rámci družstva. Výraznějších 
úspěchů dosahovala v soutěžích OVOV, pravidelně získávala zlatý odznak a zajišťovala si 



společně s ostatními členy družstva postup do krajských kol. Má smysl pro fair play, je 
příkladným vzorem pro spolužačky, které povzbuzuje i motivuje.  

Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 
DAVID LEŽATKA A MARTIN LEŽATKA,  9. ROČ. 

Bratři Ležatkovi jsou mimořádně pohybově a herně nadaní. Jejich hlavním sportem je florbal, 
kterému se věnují od 1. třídy. Byli nejlepšími hráči florbalového družstva ZŠ Pod Vinohrady, 
se kterým se v letech 2014 - 2019  stali 6 x Mistrem České republiky ZŠ ve florbalu. 
Především díky nim drží tento tým sérii 65 vítězných utkání v řadě. Na závěrečných turnajích 
pokaždé patřili k nejproduktivnějším hráčům, na posledním Republikovém finále 2019 
v Otrokovicích byl David vyhlášen nejlepším hráčem a Martin členem all stars šampionátu. 
Na konci června budou reprezentovat Zlínský kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci. Ve 
florbalu patří k nejlepším hráčů své kategorii v ČR, jsou pravidelně členy republikových 
výběrů  nejtalentovanějších hráčů. 

Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
MONIKA MIHLOVÁ, 7. ROČ. 
Monika je velmi zapálená a nadaná sportovkyně. V hodinách tělesné výchovy patří mezi 
nejaktivnější, je velmi všestranná. Vyniká zejména v atletice, velkou dávku talentu projevuje 
v hodinách gymnastiky. Jelikož má týmového ducha, ani kolektivní hry jí nejsou cizí, je  
týmovou hráčkou se smyslem pro „fair play.“ Monika reprezentuje školu téměř ve všech 
sportovních soutěžích. Nejraději má atletiku, je výborná běžkyně, ať už se jedná o krátkou 
trať anebo vytrvalostní běh. Aktivně se věnuje tenisu, v němž také zaznamenává úspěchy.  

DENIS BĚHŮNEK, 9. ROČ. 
Denis je hlavní oporou školního basketbalového týmu a již od 6. třídy se podílel na velmi 
dobrých výsledcích tohoto týmu v meziškolních turnajích. Školnímu družstvu pomohl jako 
klíčový hráč ke třem medailím v Memoriálu Milana Lásky. Zároveň je Denis mezi spolužáky 
velmi oblíbený a svým vystupováním patří mezi skromné, avšak výrazné osobnosti třídy. 
Vedle svých úspěchů na poli sportovním dosahuje zároveň i velmi dobrých výsledků na poli 
studijním. Patří mezi premianty třídy a studoval vždy s vyznamenáním.  

Základní škola Čtverka Uherský Brod 
VÁCLAV CRLA, 8. ROČ. 
Vašek je snaživý a pracovitý, má velké nadání pro pracovní činnosti a sport. Je zručný, 
vždycky pracuje s radostí a nadšením. V kolektivu patří mezi oblíbené, kamarádské a 
společenské.  Vyniká ve sportu, často reprezentuje školu na sportovních akcích, kde získává 
různá ocenění. pravidelně také vyhrává každoroční školní atletickou olympiádu. 

TEREZA LEKEŠOVÁ, 9. ROČ. 
Tereza je milá, klidná a přátelská dívka, v kolektivu spolužáků oblíbená. Její zálibou je 
především sport. Úspěšně reprezentovala naši školu v atletických a plaveckých soutěžích. 



Ráda také jezdí na kole, bruslí, hraje karty a má v oblibě auta. V současné době jsou její vášní 
turnaje v šipkách, kde mnohdy vítězí nad dospělými spoluhráči.  

Katolická základní škola Uherský Brod 
KAREL JAHODA A JAKUB ŠOBÁŇ, 7. ROČ. 
Jsou všestranně nadaní sportovci. Školu mnohokrát reprezentovali hlavně ve fotbalových a 
futsalových soutěžích. Svojí účastí i projevem ve sportovních turnajích dávají příklad 
ostatním spolužákům. Karel Jahoda vyniká skromností a silným smyslem pro fair play. Má 
týmového ducha, který se projevuje nejen ve sportu, ale taky při práci v třídním kolektivu. 
Jakub Šobáň je nejen výborný sportovec, ale má i skvělé studijní výsledky. 

Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod  
ANTONIE AUBRECHTOVÁ – kvarta – 9. ROČ. ZŠ 
 Antonie je žákyní kvarty. Má velmi ráda sport, ve volném čase hraje závodně volejbal. V 
letošním roce reprezentovala gymnázium v basketbalu, kde se zejména uplatnila v útoku a 
ve volejbale na postu blokařky. Dále se mimo jiné účastnila i atletického čtyřboje a OVOV.  

ADÉLA SOUKENÍKOVÁ – kvarta – 9. ROČ. ZŠ 
Adéla je také žákyní kvarty, spolu s Antonií hraje ve volném čase závodně volejbal. V 
letošním roce reprezentovala gymnázium, stejně jako Antonie, v basketbalu, kde se uplatnila 
spíše v obraně a ve volejbale na postu nahrávačky. Dále se mimo jiné účastnila i atletického 
čtyřboje a OVOV.  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

Gymnázium JAK Uherský Brod 
MARTIN KRPÁLEK 
Martin Krpálek bydlí v obci Komňa a je absolventem Gymnázia v Uherském Brodě. Školu po 
celou dobu studia reprezentoval v kopané, sálové kopané, ve stolním tenisu a ve volejbalu. 
Byl členem velmi úspěšného školního volejbalového týmu, který v posledních letech 
pravidelně vyhrával okresní a krajská kola a účastnil se také dvakrát kvalifikace o postup do 
republikového finále. Martin je všestranně nadaný sportovec, který vyniká nejen 
pohybovými, ale také morálně volními vlastnostmi. 
  
JIŘÍ VINTR 
Jirka Vintr je absolventem Gymnázia v Uherském Brodě a bydlí v obci Strání. Školu 
reprezentoval po celou dobu studia v kopané, florbalu, stolním tenisu a ve volejbalu. Také on 
byl členem úspěšného volejbalového školního týmu. Byl jeho klíčovým hráčem a na úspěchu 



družstva se podílel největší měrou. Jirka je kamarádské, veselé povahy, obětavý a ochotný, v 
kolektivu oblíbený.  

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod 

SÁRA DRBLÍKOVÁ SC4 
Všestranná sportovkyně, která je oporou dívčího družstva v každé soutěži na střední škole. 
Svoji všestrannost a nadání předává dál jako asistentka trenéra volejbalového oddílu TJ 
Nivnice. Je vítězkou atletického mítinku naší školy a zároveň jedna z vítězného dua v beach 
volejbalu tříd. Zaměřuje se také na extrémní překážkové běhy Spartan race. Poslední dobou 
však nejvíce volného času tráví v pohorkách s batohem na zádech a zkoumá krásy hor.  

 
FILIP LEKEŠ, M4B 
Filip je celé čtyři roky především fotbalovou oporou školy a to jak v sálové kopané, tak i ve 
fotbale jedenáctkovém. Když je potřeba, nemá problém zachytat ve florbalové brance nebo 
reprezentovat v atletice. Po škole se věnuje kopané v rodném oddíle TJ Sokol Újezdec. Letos 
úspěšně odmaturoval na SPŠOA v oboru mechanik-elektrotechnik. 
 

SŠ COPT Uherský Brod 
FRANTIŠEK VYKOPAL 
František se dlouhodobě věnuje florbalu, je hlavním tahounem družstva COPT, které vyhrálo 
ligu středních škol UB ve florbalu a postoupilo do okresního kola. V současné době je členem 
florbalového týmu Superligy Panthers Otrokovice, který v současné sezóně obsadil pěkné 7. 
místo tabulky. Svým odhodláním na hřišti je příkladem pro ostatní hráče družstva. 
 

Střední odborné učiliště Uherský Brod 
LUKÁŠ BULEJKO 
je studentem 2. ročníku SOU Uh. Brod, oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Je 
aktivním hráčem ledního hokeje HC Uherské Hradiště. Rád a s velkým zapálením se zapojuje 
do sportovního dění ve škole. Není jen výborný hokejista, vyniká také v kopané a hlavně 
florbalu. Pro jeho sportovní výkony, schopnosti organizační a obrovské nadšení je právem 
navržen na nejlepšího sportovce školy. 
 
MICHAL VÍTEK 
je studentem 1. ročníku SOU Uh. Brod, oboru Podnikání v oboru. Velmi rád a s nadšením se 
zapojuje do všech sportovních soutěží pořádaných školou a také do soutěží mezi středními 
školami. Vyniká zejména ve svém sportu číslo jedna, což je lední hokej, ale i v kopané a 
florbalu. Je aktivním hráčem oddílu ledního hokeje HC Uh. Brod družstva 1. ligy juniorů. Je 
výborným hráčem díky své klidné povaze, píli a kolektivnímu cítění. 
  



SPORTOVCI  - DRUŽSTVA 
 
FLORBALISTÉ ZŠ POD VINOHRADY STARŠÍ ŽÁCI 
Letošního ročníku florbalové soutěže žáků 1. stupně ZŠ „ČEPS Cup“ se účastnilo 1263 
školních družstev. Chlapecký tým ZŠ Pod Vinohrady se po vynikajícím výkonu v okresním a 
vítězství v krajském kole probojoval přes Národní finále Východ v Olomouci až mezi 6 
nejlepších.  Finálový turnaj se konal 15. 4. v ostravské hale Dubina a zde Broďané prohráli až 
ve finále a obsadili konečné 2. místo v ČR. 
Titul vicemistra ČR ve florbalu žáků 1. stupně je dalším důkazem dlouhodobě úspěšné práce 
školy s žáky v nejoblíbenějším školním sportu - florbalu, o který se zasloužili tito hráči: 
brankář Dominik Daněk – zvolen nejlepším brankářem turnaje, Kryštof Dubrava, Viktor 
Obadal, Matyas Soukeník, Adam Staš, Michael Maršálek, Adam Surý, Patrik Kouřil, Jakub 
Novotný, Ivaylo Krastev, Filip Kelíšek, Adam Legát, Přemysl Píška a Lukáš Marcaník. Trenéři 
Zdeněk Moštěk, Roman Daněk 
 
FLORBALISTÉ ZŠ POD VINOHRADY 1. STUPEŇ 
Starší žáci ZŠ Pod Vinohrady pošesté za sebou ovládli Republikové finále ve florbalu a svoji 
sérii neporazitelnosti  ve školních florbalových soutěžích natáhli na neuvěřitelných 
pětašedesát zápasů.   Republikové finále „ Sportovní ligy ZŠ “ hostily v březnu Otrokovice a 
přes okrsková, okresní, krajská a kvalifikační kola se na něj probojovalo jen 6 nejlepších týmů 
z více než 1800 družstev, která v tomto školním roce v této kategorii startovala. 
Svěřenci trenérů Zdeňka Mošťka a Romana Daňka potvrdili roli favorita, porazili jasně 
všechny soupeře a ve finále deklasovali v přímém přenosu ČT sport Benešov 12:2. Broďané 
neprohráli ve školních florbalových turnajích od 20. března 2015, šestým republikovým 
titulem v řadě přepsali dějiny školního sportu a ziskem 20. medaile z Republikových 
šampionátů potvrdili pozici historicky nejlepší školy v ČR ve florbalových soutěžích. Cenné je i 
to, že družstvo není výběrem nejlepších hráčů, sesbíraných z okolních ZŠ, ale škola si je sama 
vychovala. Téměř všichni chlapci navštěvují ZŠ Pod Vinohrady od první třídy, začínali 
s florbalem ve školní družině, později ve sportovních třídách a v klubu 1. AC Uherský Brod, 
kde nyní hrají za starší žáky či dorost 
 
V družstvu startovalo šest „železných mužů“ kteří mají všech 6 mistrovských titulů z let 2014 
– 2019: David Ležatka, Martin Ležatka, Lukáš Antonín, Martin Brauner, Erik Kouřil a Filip 
Horák, 5 zlatých medailí vlastní Jaroslav David,  4 x se radovali z vítězství na RF Karel Man a 
kapitán Jakub Nevařil. Dále hráli: brankáři Jakub Kandrnál a Ondřej Daníček, Jakub Ondrůšek, 
Tomáš Maleňák, Dennis Zlámal, Dominik Novotný, Tomáš Tlach a Kryštof Nerušil. 
  



OCENĚNÍ   UČITELÉ   TV 
 

COPT  Uherský Brod 
JOSEF BORÁK 
Pan Josef Borák se celý aktivní pracovní život věnoval sportu a práci s mládeží.  Na Centru 
odborné přípravy technické Uherský Brod působil od roku 1974 až do roku 2015 na pozicích, 
kde přímo zajišťoval prakticky veškeré sportovní činnosti.  
 
Mezi jeho školní sportovní aktivity na SŠ-COPT Uherský Brod můžeme započítat tyto: 

− vedoucí lyžařských výcviků od roku 1981 až do roku 2012 a  letních táborů ve Velkých 
Karlovicích v letech 1985-1999, 

− hlavní pořadatel 39 ročníků střelecké soutěže pro žáky základních škol v okrese, 
− hlavní organizátor krajských a celostátních střeleckých soutěží ve střelbě v letech 

1982-1987, kde SŠ-COPT UB byla 8x celostátními přeborníky v malorážce a 7x ve 
vzduchovce, 

− vedoucí řady kroužků na škole - kopaná, nohejbal /2x celostátní přeborníci/, volejbal, 
lehká atletika, silový víceboj 

− byl společně s Liborem Miličkou hlavním organizátorem při obnovení středoškolské 
sportovní ligy v Uherském Brodě v roce 1994  

 
Mimo aktivity na SŠ se ještě aktivně, bez nároku na jakoukoliv odměnu, zapojoval do fotbalu 
v okrese Uherské Hradiště. Jako hráč v letech 1965-1981 a jako trenér v letech 1981-2013. V 
kopané organizuje celoroční soutěže "starých pánů" a je od roku 1968 dodnes aktivním 
členem výboru fotbalového oddílu TJ Bystřice pod Lopeníkem. 
  
ZŠ Na Výsluní Uherský Brod 
MGR. JAN HÝŽDAL 
Pan Mgr. Jan Hýžďal je známou osobností v oblasti pedagogického i veřejného života nejen 
v regionu Uherský Brod. Pracoval ve školství nepřetržitě od roku 1965 na pozicích učitel, 
zástupce ředitele i ředitel a v závěru aktivní činnosti se věnoval práci pro Dětské dopravní 
hřiště v Uherském Brodě. Je zakladatelem SKM Výsluní (Sportovní klub mládeže), které pod 
jeho vedením několik desetiletí podporuje sportovní činnost žáků.  
 
Výčet sportovně společenských aktivit pana Mgr. Hýžďala je mimořádně pestrý, uvádíme jen 
část: 

− okresní a krajský instruktor branné výchovy, školitel republikových kurzů 
− metodik a lektor vzorových hodin TV pro učitele 
− člen předsednictva OV ČSTV 
− organizátor okrskových, krajských i republikových branných soutěží 
− okresní, krajský a republikový cvičitel staršího žactva  
− držitel řady tělovýchovného ocenění 
− od roku 1990 do 2015 pracoval VV ČASPV Praha 



− ZŠ Nivnice pod jeho vedením byla vyhlášena nejlepší vesnickou školou roku 1987 
v lehké atletice 

− jako ředitel ZŠ Na Výsluní Uh. Brod organizoval mezinárodní sportovní setkání 
v atletice 

− předseda  Sportu pro všechny pro ZLN kraj 
− dlouholetý organizátor Olympijského dne zdraví spolu s Městem Uh. Brod 

 
Z výše uvedených důvodů se vedení školy rozhodlo nominovat pana Mgr. Jana Hýžďala na 
ocenění tělovýchovných pracovníků ve školství a projevit mu tak svou úctu za usilovnou 
celoživotní práci. 
 

Střední odborné učiliště Uherský Brod 
MGR. FRANTIŠEK JURAČKA 
Tělocvik je jeden z předmětů, které buď milujete, nebo nenávidíte. O to, že většina žáků SOU 
Uherský Brod se na hodiny tělesné výchovy těší, má velkou zásluhu pan František Juračka. 
Své pedagogické umění i odborné znalosti předává svým studentům dlouhých 40 let. Po 
ukončení studií na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova 
Univerzita) nastoupil v roce 1979 jako učitel matematiky, fyziky a tělesné výchovy na Střední 
odborné učiliště Uherský Brod, kde působí doposud.  

U studentů patří mezi nejoblíbenější učitele, především pro jeho lidský, nepovýšený přístup 
ke každému z nich. V průběhu svého působení v roli učitele tělocviku dokázal pro sport 
nadchnout i ty nejzarytější nepřátele pohybu. Má velký dar ukázat zábavnost daného sportu, 
kterou děti mnohdy na první pohled neodhalí. Při svých hodinách dokáže vytvořit prostředí, 
ve kterém může každý, i ten bez talentu a fyzických předpokladů, zažít pocit úspěchu, 
týmového ducha i pocit spojení, který může nastat jen při sportu.  

Franta je organizátorem všech sportovních akcí pro dospělé na škole. Jeho turistické výšlapy i 
vyjížďky na kolech bývají naprosto jedinečné a jsou vždy připraveny do posledního detailu.  
 

ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod 
MGR. BLANKA KŇAZEJOVÁ 
Paní učitelka Blanka Kňazejová nastoupila do školství v roce 1984 po absolvování PdF UP 
Olomouc aprobace Tv-Bi. Při své práci učitele TV neustále sleduje nové trendy a snaží se ve 
svých hodinách využívat moderní metody práce. Své poznatky ráda předává kolegům. V 
rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnila řady kursů k výuce tělesné výchovy a sportu. Své 
zkušenosti využívá při práci se žáky i s dospělými nejenom ve škole, ale i v rámci organizování 
sportovních soutěží  „Vánoční laťka“ a dříve i „Štafetový šplh“. Jako cvičitelka PILATES a 
aerobiku žen v Drslavicích propaguje zdravý pohyb a zdravý životní styl i mimo školu.  

Stala se garantem projektu Sazka Olympijský víceboj na naší škole a díky jejímu 
dlouhodobému úsilí se uskutečnil v lednu 2016 jako na jedné z 2 vybraných škol Zlínského 
kraje "Sportovní den se SAZKA OLYMPIJSKÝM VÍCEBOJEM" s Šárkou Kašpárkovou.  

Svým poctivým přístupem k práci pedagoga, ochotou pomoci kolegům, žákům i jejich 
rodičům, kteří za ní přicházejí pro radu a pomoc a především svým osobním příkladem, je 
vzorem pro své kolegy i žáky. Paní učitelka Blanka Kňazejová plně naplňuje myšlenku J. A. 
Komenského: „ Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“. 



ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 
MGR. JARMILA MUCHOVÁ 
Paní učitelka Jarmila Muchová nastoupila již ve svých 21 letech na Základní školu Pod 
Vinohrady v Uherském Brodě a té zůstala věrná až do odchodu do důchodu, tedy téměř 40 
let.  
Vystudovala  tělesnou výchovu a  ruský jazyk, oba předměty celou dobu učila, ale její srdeční 
záležitostí byl tělocvik.  U dětí byla velmi oblíbená, vždy kamarádská, se smyslem pro humor, 
ale přitom důsledná a žáky respektovaná.  Připravovala děvčata na soutěže v gymnastice, 
atletice i míčových hrách, pravidelně se zúčastňovala s žáky všech sportovních soutěží. 
V době Spartakiád byla okresní koordinátorkou skladeb starších žákyň, stála u zrodu prvních 
lyžařských kurzů v 70 letech, které pak roky organizovala a vedla. Převážnou část svojí 
pedagogické praxe při výuce tělocviku absolvovala ve složitých podmínkách, kdy musela den 
co den zvládnout hodiny TV s více než 30 žáky na jedné polovině tělocvičny.    

Především ale zůstala nesmazatelně zapsaná v srdcích generací žáků a rodičů ale i kolegů 
jako kantorka s přátelským a přitom profesionálním přístupem. Svým příkladem ovlivnila 
také celou současnou  generaci tělocvikářů na ZŠ Pod Vinohrady a její bývalí kolegové Vlaďka 
Chmelařová, Šárka Meindlschmidová , Tomáš Králík a Zdeněk Moštěk jí  za společně strávené 
roky v kabinetu TV i touto cestou děkují a přejí pevné zdraví.  

  

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod 
DAGMAR SVOBODOVÁ 
Paní Dagmar Svobodová pracuje ve školství nepřetržitě od roku 1977. Patří mezi pedagogy s 
nejdelší dobou působení na ZŠ Výsluní. Díky svým organizačním schopnostem a pracovitosti 
převzala před třinácti lety funkci vedoucí vychovatelky školní družiny a v pozici vedoucího 
pracovníka se výborně osvědčila. Jako zkušená pedagožka metodicky vede a organizačně 
zajišťuje aktivity školních družin v rámci okrsku Uherský Brod. K nejznámějším sportovním 
akcím patří tradiční Olympiáda školních družin, v tomto roce pořádala již 38. ročník. Mimo 
řadu jiných významných aktivit je právě Olympiáda  nejvýznamnější vzhledem k rozsahu 
dopadu na děti. Pravidelně se jí zúčastňuje kolem 250 dětí ze 17 školních družin z obcí kolem 
UB. Další významnou sportovně vzdělávací akcí je Dopravní soutěž školních družin.   

Dagmar Svobodová je vzorem mladým kolegům, kterým ochotně předává své pedagogické 
zkušenosti. Zapojuje se do dění školy, byla a je pro ni velkým přínosem, rádcem a aktivním 
členem vedení školy.  

V letošním školním roce ukončí svoji pedagogickou kariéru.  U příležitosti tohoto ocenění   
bychom rádi projevili paní Svobodové hluboké uznání za roky poctivé práce. Jménem vedení 
školy bychom jí chtěli poděkovat a popřát krásné a radostí naplněné roky života.  

  



O C E N Ě N Í  N E J L E P Š Í C H  S P O R T O V C Ů  Š K O L  U H .  B R O D U   2 0 1 8 / 2 0 1 9  

I. stupeň 

Petr Bartoš – Základní škola Čtverka Uherský Brod 
Sofie Horáková – Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
Kateřina Janůšová – Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 
Tomáš Jurčík – Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec 
Matěj Smrž – Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
Filip Štarha – Základní škola a Mateřská škola – Havřice 
 

II. stupeň 

Antonie Aubrechtová – Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod 
Denis Běhůnek – Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
Václav Crla – Základní škola Čtverka Uherský Brod 
Dagmar Hodulíková – Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
Karel Jahoda – Katolická základní škola Uherský Brod 
Tereza Lekešová – Základní škola Čtverka Uherský Brod 
Martin Ležatka – Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 
David Ležatka – Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 
Monika Mihlová – Základní škola Na Výsluní Uherský Brod  
Adéla Soukeníková – Gymnázium JAK A JŠ s právem SJZ Uherský Brod 
Jakub Šobáň – Katolická základní škola Uherský Brod 
Daniel Valenta – Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
 

Střední školy  

Lukáš Bulejko – Střední odborné učiliště Uherský Brod 
Sára Drblíková – Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod 
Martin Krpálek – Gymnázium JAK Uherský Brod 
Filip Lekeš – Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod 
Jiří Vinter – Gymnázium JAK Uherský Brod 
Michal Vítek – Střední odborné učiliště Uherský Brod 
František Vykopal – SŠ COPT Uherský Brod 
 

Družstva  

Florbalisté ZŠ Pod Vinohrady starší žáci, vítěz Sportovní ligy ZŠ ČR 2019 
Florbalisté ZŠ Pod Vinohrady 1. stupeň, 2. místo v ČR, celostátní soutěž ZŠ  ČEPS CUP 2019 
 

Pedagogové 

Josef Borák – COPT Uherský Brod 
Jan Hýžďal - Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
František Juračka - Střední odborné učiliště Uherský Brod 
Blanka Kňazejová - Základní škola Mariánské náměstí Uherský Brod 
Jarmila Muchová - Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 
Dagmar Svobodová - Základní škola Na Výsluní Uherský Brod 
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