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Základní škola J. Matiegky vyhlašuje sbírku na dresy pro své sportovce 

Naši žáci reprezentují školu v mnoha sportovních odvětvích, jako je MC DONALD´S CUP 
v malé kopané, ČEZ CUP v miniházené, Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje, kde 
často postupují do krajského kola a v minulých letech se umístili na krásném 3. a 1. místě. 
Účastní se školní ligy ve florbale, ve kterém v loňském roce bodovali v krajském finále, často 
se zúčastňují přespolních běhů, kde dosahují také velmi pěkných výsledků. 

Oblastní kola většiny sportovních soutěží vyhrávají jako 
mávnutím kouzelného proutku, v okresních kolech se 
velmi často umisťují do 3. místa a v posledních pěti 
letech pravidelně postupují do krajského kola 
v Preventan cupu ve vybíjené jak chlapci, tak i dívky 4. - 
5. tříd, kde se umisťují na předních příčkách. V loňském 
roce se naše družstvo chlapců dokonce probojovalo až 
do Republikového finále, kde vůbec nezklamali a velmi 
dobře reprezentovali naši školu i město Mělník.  

Také v letošním roce jsme začali velmi dobře 1. místem ve florbale, v současné době je 
odehráno již 7 kol v miniházené, kde se úspěšně chystáme převzít opět jednu z medailí. Opět 
jsme vyhráli oblastní i okresní kolo ve vybíjené a postoupili s oběma družstvy (chlapců i 
dívek) do krajského kola, které se hraje koncem května v Benešově. Dalších soutěží se 
postupně budeme zúčastňovat dle stanovených termínů. 

Právě pro zaslouženou reprezentaci naší školy a města Mělníka bychom potřebovali 
zakoupit pro žáky potřebné materiální vybavení – především dresy, které nám již 
dosluhují. Obracíme se proto na Vás s prosbou o sponzorský příspěvek (dar) i v menších 
částkách. Žádáme všechny zájemce o zaslání kontaktu na skuta@zsjm-me.cz, nebo tel. 
315 62 30 15, ostatní již domluvíme osobně – vystavení dokladu pro odpočet z daní (i pro 
fyzické osoby) je samozřejmostí. 

Děkujeme všem, kdo se rozhodnete podporovat naše mladé úspěšné sportovce. 

Za předmětovou komisi tělesné výchovy Mgr. Jiřina Liptáková. 

 

 

 


