
 
 
 
 

Vybíjená v Miroticích – 11. 01. 2023 
 
 Po několikaleté pauze jsme se 

opět naplno vrhli do úspěšné 

spolupráce našich čtyř škol 

(Čimelice, Chraštice, Mirovice, 

Mirotice). K jedné z tradičních akcí 

patří i vybíjená pro mladší žáky, 

která se koná vždy v Miroticích.  

 Ve středu 11. ledna jsme tedy 

vyrazili do „sousední“ školy, kde na 

nás čekaly zápasy ve vybíjené. Všechny děti to braly zodpovědně a přípravu 

nepodcenily. Bohužel jedna škola odstoupila, z důvodu nemocnosti žáků. Ale i 

tak si každá skupinka užila krásné dva zápasy.  

 V prvním kole se utkali naši mladší žáci s žáky z Čimelic. Ačkoliv se moc 

snažili, bohužel „čimeličáci“ byli úspěšnější. A získali cenné body. Pak nastoupili 

naši starší žáci a bohužel dopadli stejně. Přestože byli sehraní, nestačilo to. 

Čimelice byly lepší.  

 Do druhého 

kola proti žákům z 

Mirotic ale i přesto 

děti nastoupily 

s odhodláním, že 

to tentokrát bude 

lepší. Ač byl zápas 

velmi vyrovnaný, 

rozhodl konec 

v náš neprospěch. 

A mladší inkasovali 

druhou prohru. U 

našich starších to po přestávce bylo trochu jinak. Přestože byl stanovený čas, po 

který se hrálo, v době jeho vypršení byl stav vyrovnán. S učiteli jsme se 

domluvili na desetiminutovém prodloužení, že se snad rozhodne.



 

Nestalo se. Na konci 

prodloužení vypadal stav opět 

nerozhodně. Jeden na jednu, 

přestože to nebyli kapitáni. A 

tak musela přijít na řadu 

„náhlá smrt“. Kdo první bude 

vybitý, ten prohrál. Bylo vidět, 

že oba dva týmy chtějí vyhrát, 

ale nakonec se našim žákům 

povedlo slečnu z druhého 

týmu vybít a zavládlo bujaré veselí.  

 Pak už následovaly zápasy Mirotice a 

Čimelice a pro nás už byl konec.  Čekalo se na 

vyhlášení. V mladší kategorii naši žáci byli na 

krásném třetím místě. Druzí byli žáci z Mirotic a 

výhru si odnesli žáci z Čimelic.  

 Starší žáci byli o malinko úspěšnější. Na 

třetím místě skončil tým z Mirotic. Druzí byli naši 

žáci a první skončili žáci z Čimelic. Zaslouženě.  

Byl to krásný den plný pohybu. Děti si ho 

užily a už se těší na příští utkání. Třeba i s lepšími 

výsledky.  
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