
 
„Našlapali jsme, prožili jsme, zvítězili jsme.“……. skoro 

 

V současné době hledá řada lidí motivaci, která by je posouvala i v této nelehké době dál. Nám se tou 
motivací stala zvířata v ZOO Lešná, která napříč generacemi rozběhala celý Zlínský kraj. Téměř 3 000 
zapálených lidí se tak v měsíci dubnu díky zvířatům pravidelně hýbalo v rámci 1. ročníku Distančního 
sportování SŠ.  

Velká rodina Srdcařů a Nadšenců devíti středních škol Zlínského kraje jasně prokázala, že každý úspěch 
začíná odhodláním a vůlí něco zkusit. Naše odhodlání však překonalo i pomyslné hranice, a myšlenka 
běhu jako zdravé drogy oběhla celý svět. Běhali jsme v rámci klubů i s lidmi na jiných kontinentech. Jako 
bychom chtěli navštívit každý kout světa a místa, odkud k nám zvířata do ZOO putují.  Úspěšně jsme 
přibližně dvaapůlkrát oběhli celou zeměkouli a našlapali vzdálenost 101  887 km. Největší kilometráží se 
na tom podílely kluby zkušené Obchodky Zlín, Tauferky Kroměříž a Gymnázia TGM. 
Oficiálně se Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín umístilo na stříbrné 
pozici. V prvních týdnech jsme se pohybovali až na 5. místě, ale díky neskutečnému trháku v posledních 
dnech jsme stanuli na krásném druhém místě. Naši Srdcaři a Nadšenci našlapali za období 5. - 30.4.2021 
neskutečných 4696 km. Což odpovídá trase Zlín – Kábul (Afgánistán). 

Ve vložené mezitřídní soutěži, která z motivačního hlediska přišla na řadu 15. 4., a díky níž jsme uhráli 
tak výborný výsledek, nejvíce kilometrů urazili studenti sportovní třídy Č 1. D. Tito sportovci si kromě 
svých tréninků našli čas i na podporu ZOO. Kromě 2 studentů se zapojili z této třídy do projektu všichni 
včetně třídní učitelky Magdalény Škubalové, jež šla svým žákům příkladem. Průměr zdolaných kilometrů 
na jednoho studenta byl 65,89 (celkem 2042,76 km), a znamenalo velmi těsné vítězství. Velký obdiv patří 
Srdcařům z Č 1. C, kteří zůstali těsně za vítěznou třídou s průměrným úhrnem 63,19 km na studenta 
(celkem 1895,75 km). Bronzovou příčku vybojovala třída Č 2. A s podporou třídní učitelky Hany Rudínské, 
s  celkovým počtem 1175 km a průměrem 40,29 km na studenta.  

Neuvěřitelný výkon předvedla 2 děvčata z prvního ročníku, která svým 14 denním nasazením velkou 
měrou přispěla ke 2. místu naší školy. Za toto období Bronislava Panzarová  (Č 1. C) urazila 363 km a 
Zuzana Zouharová Č 1.D) 353 km. 

 
Bronislava Panzarová 



 
Zuzana Zouharová 

Mezi nižšími třídami gymnázia patří velký obdiv a vítězství našim nejmladším primánkům, kteří za 
mohutné podpory třídní učitelky Jany Jiříkovské obsadili 1. místo. 

Nejúspěšnější třídní kolektivy budou oceněny pizzou od našeho sponzora OGARA a pitíčky od firmy Vitar 
– Capri Sun. 

                                                   

 

         

Děkujeme za podporu tohoto projektu. 



Dvacet pět Srdcařů zdolalo za 14 dní více než 100 km. 
Největší borci.docx

 

Úspěšným se stal krok každého z nás, přestože jsme z příběhů provázejících benefiční závod zjistili, že to 
nebylo vždy jednoduché. Teď díky zkušenostem už všichni víme, že i špatný běh je lepší než žádný. A díky 
spolupráci partnerů budou zvířata v ZOO Zlín finančně podpořena. 

 

 

 

           

 

 


