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          DĚKANSKÝ SPORTOVNÍ DEN 2018 
vyhodnocení 

 
Letošní ročník Děkanského sportovního dne Přírodovědecké fakulty, který se 
uskutečnil ve čtvrtek 19. 4. 2018, doprovázelo na rozdíl od loňska mimořádně 
příjemné, takřka letní počasí. Jednotlivých sportovních akcí a turnajů se tentokrát 
zúčastnilo přibližně 600 studentů a zaměstnanců fakulty. Katedra tělesné výchovy 
nabídla devatenáct sportovních aktivit. Většímu počtu zúčastněných bohužel 
opakovaně brání nerespektování zrušení výuky v tento den ze strany některých 
vyučujících, přestože je děkanský sportovní den pevně zakotven v harmonogramu 
akademického roku a opatřením děkana je výuka zrušena. Oblíbené zůstávají i 
nadále kolektivní sporty - volejbal (šestky i ukázkově debly), florbal, fotbal, streetbal 
a beachvolejbal. Čím dál více zájemců je v poslední době registrováno 
v badmintonu (někteří zájemci museli být z kapacitních důvodů odmítnuti), více 
studentů oproti roku 2017 hrálo i tenisový turnaj. Jisté omezení v počtu účastníků 
některých sportů představuje kapacita hal, hřišť a časové možnosti. Některé 
sportovní aktivity se časově překrývají. Opět nepřekvapily ani plné sály při fitness 
aktivitách, necelá padesátka zájemců navštívila akce pořádané v bazénu. Novinkou 
roku 2018 byla možnost vyzkoušet kanoistiku, seakajaky a paddleboardy v podolské 
loděnici a turistický výlet na horu Blaník. Závěr sportovního dne jako vždy obstaral 
noční orientační běh a táborový oheň s hudbou studentské kapely a DJ v areálu 
SCUK Hostivař.  
 
Slavnostní předání mimořádných sportovních stipendií vybraným studentům proběhne v rámci zasedání 
Vědecké rady geografické sekce 10. 5. 2018. Stipendia předají děkan prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. a proděkan 
geografické sekce doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 

 



 
 
 

Účast a výsledky: 
 
NOB: 63 dvojic, nejlepší dvojice z PřF: 

na krátké trati 4. místo: Bočková Kateřina, Mohyla Tomáš 

na dlouhé trati na 3. místě: Chvílová Martina, Goder Josef (absolventi)    

Poweryoga: 30 + 50 

Aerobic: 20 

Pilates: 26 

Fukční trénink: 20 

Florbal: 6 týmů (43 studentů), 10 zápasů, vítězný tým: Hokejky 

Badminton: 13 párů, 26 (mini)zápasů, vítězná dvojice Pagáč Petr, Dvořáková Lucie 

Plavání: 45 studentů 

Beachvolejbal: 8 dvojic, vítězná dvojice Janoušková Karolína, Maček Filip 

Volejbal: 7 šestek (+ 12 deblových dvojic, celkem 60 studentů), 19 zápasů – 1. Saláti  

Tenis: 18 studentů, vítězové: 

 K. Marcollocá (ženy), T. Ludvík (muži), R. Remiášová, A. Kadlecová (čtyřhra) 

Streetbal: 23 studentů, vítězný tým Labutě 

Fotbal: 40 studentů, vítězný tým Hunešovití 

Lezení: 30 studentů 

Turistika: 18 studentů a zaměstnanců 

Kanoistika, paddleboardy, seakajaky: 10 účastníků včetně pana děkana 😊 

 
 
 


