
Olympiáda malotřídek na dolanském hřišti  
 
Před týdnem 18. května jsme měli soutěžit na 5. ročníku olympiády malotřídek. 
Jenže v pátek před termínem kvůli předpovědi počasí jsme zápolení přesunuli na 
"vhodnější " datum. To už má svítit slunce.. Chyba lávky.  
Dnes v 5 hodin ráno - lilo, zářilo zvláštní dešťové světlo. Ne, dnes to nebude dobré. 
Ale prvních asi pět šest telefonů jsem zmákla  a všem jsem hlásila, že se to bude 
odehrávat v suchu. No, to chci vědět jak. Pan Petr Záliš byl jeden z posledních 
telefonů - v tělocvičně jsou ping pongové stoly. Jéé. Petře, prosím Tě... Jenže před 
osmou už byla na hřišti hlavní rozhodčí paní profesorka Věra Glosová, která stoly 
uklidila. Tělocvična byla připravena na přehazovanou a kopanou... 
Mezitím se Provodov - Šonov strachy omluvil. No - tímpádem naše družstvo 
fotbalistů nemělo s kým hrát.  
V 9 hodin jsme zahájili 5. ročník sportovních klání: Dolany, Rychnovek - Zvole, 
Velichovky, Velký Třebešov. Sv. Petr vyjasnil na dopoledne oblohu, dokonce 
trávník osvětlil sluncem. Malí závodníci stihli venku odházet míčkem, odskákat z 
místa (pískoviště bylo promočené) a po zápasech v přehazované  v tělocvičně 
si malí sportovci  zaběhali mezi kuželi, které přinesla hlavní rozhodčí Věra 
Glosová. Paní Hanková, která nám organizovala první 4 ročníky, se letos přijela jen 
podívat s miminkem a o trochu větší holčičkou. Přivezla nám netradiční disciplínu - 
lyže pro dva páry:-) Děti ve volných chvilkách házely CD disky, míčky do tlamy 
medvídka atd. Přehazovanou soudcovala Ing. Veronika Kučerová, u stánku 
prodávala Mgr. Linda Prokopová, u disciplín pomáhali učni z učiliště v Jaroměři - 
budoucí kováři a truhláři. Všem děkujeme. Hlavní rozhodčí pak vše sečetla a 
mohly jsme vyhlašovat výsledky: 
Atletika trojboj:  
1. r. - 1. Arnošt Zvěřina (Velichovky) 
          2.Tomáš  Mervart(V. Třebešov) 
          3. Martina Ducheva (V. Třebešov) 
  
2.r. - 1. Jaroslav Kunčík (Dolany) 
         2.  Vojtěch Záliš (Dolany) 
         3. Ondřej Ptáček (V. Třebešov) 
  
3. r. - 1. Martin Pácalt (Velichovky) 
          2. Daniel Rohlena (Velichovky) 
         3. Markéta Nosková (V. Třebešov) 
4. r. spojen s 5. r. (pouze jeden páťák) 
         1. Pavel Ott (V. Třebešov) 
         2. Vaňát Daniel (V. Třebešov) 
         3. Petr Kunc (Velichovky) 
Přehazovaná: 1. místo Velichovky s družstvem Čikmánci 
                     2. místo Velichovky s družstvem Šmoulové 
                     3. Rychnovek - Zvole 
  



Do sportovního klání v rámci kalokagátie jsme zařadili i výtvarné tvoření, které si 
vzaly na starosti paní učitelky naší školy Mgr. Lenka Komorová a Bc. Alžběta 
Pokorná (pomáhala paní učitelka z Velichovek). 
Výsledky výtvarného tvoření:  
1. kategorie 1. r.  
3. místo: Bára Ludvíková (Dolany) 
2. místo: Bára Štefanová (Velichovky) 
1. místo: Dan Belohlávek (Rychnovek) 
  
2. kategorie 2. a 3. r. 
3. místo: Martin Leška (Velichovky) 
2. místo: Tereza Komorová (Dolany) 
1. místo: Radek Resl (Velký Třebešov) 
  
3. kategorie 4. a 5. r.  
 3. místo: Adéla Cardová (Velichovky)  
 2. místo: Markéta Kožená (Velký Třebešov) 
 1. místo: Gábina Kuntová (Dolany) 
Medaile a pohár obstaral pan starosta Jiří Plšek, který je také před polednem rozdal. 
 Z diplomů se radovali nejenom jednotlivci, ale i školy. 
Celkové hodnocení škol:  
I. Velichovky 800 bodů 
II. Velký Třebešov 680 bodů 
III Dolany 470 bodů 
IV. Rychnovek - Zvole 470 bodů 
  
Gratulujeme všem a ještě jednou děkuji. Bez pomoci bychom dnešní klání 
nezvládli. Těšíme se na Vás zase v příštím roce. 
  
Mgr. Irena Hrobská 
Ředitelka ZŠ a MŠ Dolany.  
 
Nikdo není dokonalý!                          
Ale může se o to snažit!  
 


