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2. A

Závody ve III. výkonnostní třídě ve sportovním aerobiku,
kategorie fitness týmy
23. 3. 2017 Otrokovice – 1. místo
22. 4. 2017 Praha Petřiny – 1. místo
27. 5. 2017 Brno – 2. místo
3. 6. 2017 Mladá Boleslav – 1. místo
30. 9. 2017 Louny – 1. místo
14. 10. 2047 Praha - 1. místo
4. 11. 2017 Mladá Boleslav - 1. místo
17. 3. 2018 Praha Petřiny - 3. místo

Mimo to: od září 2016 navštěvuje ZUŠ Holešov obor hra na klavír. Ráda také
sportuje. Od roku 2016 je členkou MV team UTB Zlín, kde trénuje fitness aerobik
v osmičlenné skupině a kde dosáhla výše uvedených úspěchů.
VERONIKA POSPÍŠILOVÁ
2. B
Sólový zpěv
7. 2. 2018 - postup do krajského kola O hanáckyho kohóta
15. 2. 2018 – 1. místo v Okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol
30. 11. – 2. 12. 2017 – 1. místo v XIV. Ročníku pěvecké soutěže Olomouc
KRISTÝNA PAVLASOVÁ
5. A
Sport - karate, atletika
KARATE:
• Mistrovství Moravy a Slezska - 2. místo
• Praha – 4. místo
• Vsetín – 4. místo
• Chystá se na mistrovství ČR v karate
ATLETIKA:
• 4x charitativní běh (Kroměříž, Holešov), běh pro zdraví
• Kopřivnice – 3. místo
• Otrokovice – 5. místo
ŠIMON BRDIČKA
5. A
standardní a latinskoamerické tance
• Brno – 1. místo – standardní tance
• Brno – 1. místo – latinskoamerické tance
• Brno – 2. místo – standardní tance
• Zlín – 1. místo – standardní tance
• Zlín – 1. místo – latinskoamerické tance
• Zlín – 2. místo – latinskoamerické tance
• Břeclav – 3. místo – standardní tance
• Břeclav – 1. místo – 2x latinskoamerické tance

ONDŘEJ AMBRÓŠ
7. C
přírodopis, biologie
• 1. místo v okresním kole biologické olympiády a postup do krajského kola
• 1. místo v přírodovědné soutěži Mladý zahrádkář a postup do celostátního kola
(9. MÍSTO)
MATĚJ PUMPRLA
7. C
Anglický jazyk, tělesná výchova – fotbal
Postoupil do krajského kola olympiády v Aj, účastnil se několika školních kol.
Je členem FC Fastav Zlín, letos byli na mistrovství republiky pátí z 26 mužstev.
ŠIMON POSPÍŠIL
7. C
tělesná výchova - házená
Je členem TJ Holešov, oddíl házené. Účastnil se krajského turnaje, turnaje Moravy a
reprezentoval ČR s oddílem na závodech v Maďarsku.
PETR BÁRTA
7. C
tělesná výchova - judo
Je členem SKP Holešov, vybojoval 1. místo na mistrovství regionu Beskydy, čeká jej účast
na letošním mistrovství republiky.
DANIEL MĚRKA
8. C
matematické soutěže
Zúčastnil se celostátního kola mezinárodní matematicko-logické soutěže Pangea v Praze.
Pangea je také název mezinárodní matematické soutěže, kde má Česká republika třetí
nejhojnější účast mezi evropskými zeměmi. 1. ZŠ Holešov se této matematicko-logické
soutěže pravidelně zúčastňuje. Letos se konal již 5. ročník. Žáci ve školních kolech na
základních školách nebo víceletých gymnáziích luští náročné otázky prostřednictvím
vyplňování elektronického dotazníku. Nejúspěšnější z nich po dosažení určitého počtu
bodů mohou postoupit do celostátního kola. Tam se utká 40 nejlepších z celé republiky
v jednotlivých kategoriích, celkem tedy na 240 soutěžících žáků 4. – 9. ročníků ZŠ nebo
odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
VOJTĚCH HANÁK
9. A
sjezd na horských kolech - DOWNHILL
Letos jede závodně třetí sezónu. Jezdí za tým SPECIALIZED CZ. V druhé závodní sezóně
(2017) se zúčastnil všech závodů Moravsko – Slovenského DH Cupu, objel celý seriál WBS
a nové zkušenosti získal na závodech Slovenského poháru.
Závodil na mistrovství ČR a na Mistrovství Slovenska.
Vyzkoušel si i enduro závody (trénink na sjezd). Na jaře letošního roku se mu podařilo
umístit se do 30. místa a to opravdu ve velké konkurenci na Evropském poháru
v Mariboru (Slovinsko). Druhé místo získal v závodě na Lučině.
JAKUB BRÁZDIL
9. A
sjezd na horských kolech - DOWNHILL
Letos jede závodně třetí sezónu. Jezdí za tým SPECIALIZED CZ. Nová sezóna znamenala
zařazení do starší kategorie Kadet a Junioři. Závod WBS se Slopném (kategorie Junioři 15
– 18 let) přinesl Kubovi 3. místo. Po šesti závodech Moravsko – Slovenského DH Cupu
ovládl kategorii Kadet a získal 1. místo v celkovém pořadí.
Na jaře letošního roku záskal dvě pěkná umístění:
Slovenský pohár na Rači – 2. místo
Lučina a Jasenská dolina – 3. místo.

