
NULTÉ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ SETKÁNÍ
„KOLOBĚŽKOVÝCH“ ŠKOL

konané pod záštitou starosty města Šumperk Mgr. Tomáše Spurného

Kdy: Středa 7. 10. 2020 od 10:00 (prezentace 9:00 - 9:45)

Kde: Sportovní areál ZŠ Sluneční Šumperk

Disciplíny: 
- smíšené (2 hoši, 2 dívky) štafetové závody mezi družstvy škol o Pohár starosty města
- sprint jednotlivců (na krátkou trať) o Pohár ředitele firmy Kostka
- soutěž o cenu Domu kultury města Šumperk 

Časový rozpis: 
08:00 - Otevření areálu pro účastníky 
09:00 - 09:45 - Prezentace (podmínkou k účasti je on-line registrace účastníků a týmů) 
10:00 - 10:15 - Úvodní ceremoniál 
10:30 - Start soutěží jednotlivých kategorií 
12:00 - 13:30 - Bude zajištěn oběd (na základě on-line objednávky a úhrady)
15:30 - Předpokládaný čas vyhlášení vítězů
16:00 - Závěrečný ceremoniál

Startovné se nevybírá.
Pitný režim zajištěn pořadateli. 
CYKLISTICKÁ PŘILBA POVINNÁ!!!
KOLOBĚŽKY S SEBOU NEVOZTE! BUDOU ZAJIŠTĚNY SPOLEČNOSTÍ 
KOSTKA - kolobka, s.r.o. 

Vítězové získají pamětní medaile a hodnotné ceny.

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození v době 
konání závodu. Školy startují na vlastní náklady a odpovídají za zdravotní způsobilost dětí 
k závodu. 

Ředitel závodu:  RNDr. Gaďourek Zdeněk, Ph.D.; tel. 608 720 202

Pořadatel: Dům kultury Šumperk
Spolupořadatelé: Základní škola Šumperk, Sluneční, p.o., KOSTKA - kolobka, s.r.o.
Partnerem a sponzorem je město Šumperk.

Důležité informace: 
Každá škola může přihlásit (max.) 20 žáků pro závod jednotlivců. Z počtu 20 přihlášených 
může škola sesttavit max. 4 týmy pro štafetový závod (při 20 přihlášených by zůstali 4 
náhradníci). V každém týmu mohou být pouze 4 žáci v rámci jedné kategorie (2 dívky, 2 
hoši). Žák nemůže být registrován ve 2 týmech. 



Chlapci a děvčata!
Úvodem několik základních informací o našem městě, abyste věděli, kam vlastně jedete.

Našemu městu se také říká BRÁNA DO JESENÍKŮ. Nejen proto, že z ulic města jsou Jeseníky vidět, ale hlavně 
proto, že je z něho jen skok od krásných hor, jejichž nejvyšší horou je Praděd. Jeho nadmořskou výšku 1492 
metrů nad mořem, si zapamatujete lehce, protože ve stejném roce (tedy v roce 1492) objevil Kryštof 
Kolumbus Ameriku.

V současné době zde žije asi 26. 000 obyvatel.

A co tu vlastně máme?
- Muzeum čarodějnic, a že v nedalekých Velkých Losinách je u krásného zámku pod velikou lípou  
upalovali.
- Andělárium – výstavu dřevěných soch andělů pod širým nebem.
- Čarovný les s dřevěnými pohádkovými postavami.
- Krásný morový sloup (jistě víte, proč se ve městech morové sloupy stavěly, že?)
- Kousek od Šumperka je přehrada na Dlouhých stráních (tedy na kopci, zajímavé že?)
- Krásnou radnici. Z její věže je nádherný pohled na Jeseníky.
- Můžete si zde zahrát venkovní hru s názvem Skryté příběhy. S její pomocí poznáte nejen zajímavá místa 
ve městě, ale navíc můžete cestovat v čase. 
- Máme krásný venkovní a teď již i krytý bazén a celou řadu sportovišť pro velké i malé obyvatele města.

Myslím, že tyto úvodní informace bohatě stačí. „Vezměte“ rodiče a vydejte se spolu s nimi do našeho města 
a poznejte jeho okolní krásy. Uvidíte, že to stojí za to!

Zadání soutěže.
1. Výtvarná soutěž pro celé družstvo – tedy práce společná.
Vezměte si papír. Jeho velikost si určete sami, ale spíš větší než menší. Jestli použijete pastelky, fixy či vodové 
barvy je zase jen a jen na vás. Na papír nakreslete co nejvíce zajímavostí, které vás, z našeho města, zaujaly. 
Inspiraci najdete třeba na www stránkách zajímavosti o Šumperku. Prostě řečeno – pátrejte, zjišťujte! 
Jak konkrétní zajímavosti na papír rozmístíte je zase jen a jen na vás.

Vaše dílo vezměte na setkání, kde uspořádáme výstavu všech obrázků a také je vyhodnotíme.
Nejlépe hodnocený „obraz“ v každé kategorii získá cenu Domu kultury v Šumperku.

2. Vědomostní soutěž reprezentantů družstva – soutěží dvě dívka a dva chlapci, které si družstvo 
se svého středu vybere.
Přehled soutěžních témat (otázky budou z těchto oblastí)
- Historie města Šumperk.
- Čarodějnické procesy.
- Přečerpávací přehrada na Dlouhých stráních.
- Velké Losiny  - co vše je tam zajímavé.
- Pohoří Jeseníky – zajímavosti.

Soutěžit se bude v rychlosti a správnosti odpovědí na otázky z výše uvedených oblastí. Otázky bude zadávat 
a správnost odpovědí hodnotit odborná porota.
Vítězné družstvo v každé kategorii získá cenu Domu kultury v Šumperku.
 
V případě, že k zadání soutěžních otázek potřebujete ještě nějaké další informace, pište své otázky na adresu 
toma.dohnal@seznam.cz. a z této adresy dostanete požadovanou informaci.

V tomto okamžiku mě nezbývá nic jiného, než abych „provolala“:

PÁTREJTE!  ZAJÍMEJTE SE!  TVOŘTE! SPOLUPRACUJTE! 

Těším se na vás při soutěžním klání ve Sluneční škole!

Mgr. Hana Písková 
„šéfka“ Domu kultury v Šumperku


