
 

Tisková zpráva 
Zlobili jsme hodně, přiznal ve své bývalé  

škole hokejista NHL Ladislav Šmíd   
 

Multimediální dotykovou tabuli v hodnotě 78 tisíc korun věnovala Nadace České pojišťovny ve 

čtvrtek 1. listopadu liberecké ZŠ U školy. U předávání nechyběl ani absolvent této školy 

s hokejovým zaměřením, hráč NHL Ladislav Šmíd.   

Učitelům a žákům prvního stupně ZŠ U školy slouží od čtvrtka 1. listopadu k moderním metodám 

výuky nová multimediální tabule, kterou škole s hokejovým zaměřením věnovala Nadace České 

pojišťovny. Tabuli v hodnotě 78 tisíc korun dětem předal spolu s předsedou správní rady nadace 

Richardem Kapsou a náměstkem primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamilem Janem 

Svobodou hokejista Edmonton Oilers Ladislav Šmíd.  

„Liberecká sportovní škola je teprve třetí v republice, které jsme moderní tabuli pořídili. Vybrali jsme si 

ji jako jednu z nejlepších tuzemských škol s hokejovým zaměřením. Škola vychovala už řadu úspěšných 

hokejistů. Oceňujeme také její spolupráci s významným místním hokejovým klubem Bílí Tygři Liberec,“ 

řekl za nadaci Richard Kapsa. 

Tabule byla instalována ve třídě 5.B. Spolu s ní škola získala od nadace také interaktivní učebnici 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže. „Tabule bude pro naši výuku důležitou pomůckou. 

V budoucnu se ostatně bez multimediální techniky žádná moderní škola neobejde,“ poznamenal 

ředitel školy Radek Hanuš. 

Dar od nadace ocenil i náměstek Kamil Jan Svoboda. Zdůraznil, že podle jeho názoru by měly úspěšné 

obchodní společnosti podobně jako ve vyspělých západních zemích také u nás přispívat na vzdělání, 

amatérský sport a kulturu. „Věřím, že toto gesto bude sloužit i jako příklad ostatním firmám,“ podotkl 

Kamila Jan Svoboda. „Počítače a moderní technologie jsou součástí života dnešních dětí už od jejich 

útlého věku. Počítače je baví. A všichni víme, že to, co nás baví, nám i líp jde. Věřím proto, že díky 

multimediální tabuli budou školáci víc umět,“ dodal. 

Zaplněná třída hltala při předávání tabule očima především hokejistu Ladislava Šmída, jehož zasypali 

žáci mnoha otázkami. Šestadvacetiletý hráč NHL absolvoval školu v roce 2001. Přiznal, že na léta 

strávená v ZŠ U školy vzpomíná moc rád.  

„Zlobili jsme hodně. O přestávkách jsme i ve třídě hrávali hokej, rvali jsme se, taky jsme otáčeli lavice 

vzhůru nohama a skládali je na sebe, anebo vyhazovali třídnici z okna. Užili jsme si hodně legrace. 

Jaký jsem byl žák? No, nějaká ta třídní i ředitelská důtka taky byla,“ zavzpomínal před školáky Ladislav 

Šmíd. „Bylo super, že jsme měli v rámci výuky hokej, a to kousek od školy,“ doplnil. 



Školáky zajímala také jeho současná kariéra v NHL. Ptali se například na to, jakého úspěchu si Ladislav 

Šmíd nejvíc váží, s kým z dalších hvězd NHL kamarádí a jaký je rozdíl mezi stylem hokeje v zámoří a 

v tuzemsku.  

Na konci asi půlhodinové besedy pokřtili šéf nadace, náměstek Svoboda a hokejista Šmíd interaktivní 

tabuli každý svým vzkazem školákům. Richard Kapsa jim za nadaci popřál „více vědomostí než 

obdržených gólů“ a Kamil Jan Svoboda připojil přání „ať tahle tabule pomůže vám ve škole, i 

v životě.“ 

 

V Liberci 4. listopadu 2012 


