
To není fér! 
 
 Tuto větu slýcháme u mládeže často, a to v nejrůznějších 
souvislostech. Ale když „to fér je“, pak už se dá hovořit či napsat třeba o tom, 
jak Trivisáci před Vánocemi v duchu „fair play“ sportovali. 
 „Obratnost, rychlost, sílu, postřeh, ale i jistou dávku inteligence jsme si 
na vlastní kůži tradičně vyzkoušeli na předvánočním sportovním dni. 
Tentokrát se naše třídní týmy utkaly v nejrůznějších disciplínách 21. prosince 
2011 v tělocvičně základní školy v Kostelci na Hané,“ upřesňuje Tomáš, žák 
3. A. Ale také se neskromně netají s tím, že v letošním ročníku měla jejich 
třída nemalé vyhlídky na vítězství. Poctivě trénovali a učili se celý rok a to se 
jim nakonec vyplatilo. Třeťáci se totiž skutečně už od samého počátku ujali 
vedení ve florbale, překážkové dráze, stolním tenise, střelbě i volejbale. 
Mladší ročníky se ukázaly být zdatnějšími jen v inteligenčních soutěžích, jako 
byl turnaj ve scrabble a piškvorkách. Blíže toto tvrzení objasnila děvčata z 
prvního ročníku: „ Společná šatna nám totiž hned na začátku dne otevřela 
obzor do poznání našich těl...Prostě máme ve fyzičce a tvarování svalové 
hmoty jisté rezervy. Asi proto jsme prohráli, ale na druhé straně jsme nikomu 
zadarmo nic nedali!“ 
 Všechny disciplíny byly náročné jak fyzicky, tak i psychicky a znovu se 
ukázalo, jak je důležité /jistě nejen ve sportu/ táhnout v týmu za jeden provaz. 
 Hlavním organizátorem tohoto dne byl pan učitel Petr Koláček, který se 
celou dobu s ladností tělocvikáře pohyboval mezi aktéry sportovních disciplín 
a v mezičase se s mikrofonem v ruce snažil všechny vyburcovat k co 
nejlepším výsledkům. A tak celé dopoledne panoval mezi Trivisáky zdravý 
soutěživý duch a dobrá nálada. 
 Pověstnou třešničkou na dortu se pak stalo volejbalové utkání mezi 
žáky a kantory školy. Sportovní čest pedagogů obhajovali jazykáři, češtináři, 
policisté i ajťáci opět pod vedením statného tělocvikáře. Ten se ostatně sám 
do volejbalového turnaje vžil natolik, že skočil „rybičku“ do vedlejšího 
florbalového hřiště jen proto, aby vybral nevybratelný míč a tím získal pro 
učitele cenný bod. Byla to scéna jako z akčního filmu, jejíž následky mírně 
odnesl nechtěně atakovaný, nic netušící, florbalista... 
 A výše zmíněný, ale pravý dort? I ten samozřejmě byl! Třeťáci si na 
něm pochutnali stejně jako o pár dní později na vánočním cukroví. 
 A kdo chce vědět ještě více, ať přijde 18. ledna 2012 na TRIVIS na 
Den otevřených dveří. Všechno vám řekneme. 
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