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Vážení sportovní přátelé,

i  když byl  pro sportovce uplynulý rok přece jen t rochu „přátelštější“ ,
stále se musí potýkat řadou prot icovidových opatření.  Ta je omezuj í
především př i  provozování vni t řních sportů.  Doufám, že nový rok bude
novým začátkem i  v této oblast i  a sportování v tě locvičnách a halách
už nebude svázáno zákazy. Samozřejmě, když to epidemická si tuace
umožní.  
 Problémem číslo jedna ovšem do dalšího období zůstává nejen covid,
ale i  samotné f inancování sportu v regionech. O tomto tématu by se
dalo dlouze hovoř i t .  Není žádným tajemstvím, že regionální  sport  je   
z úrovně státu podf inancovaný. Jedná se o dlouholetý problém.
Způsobi la ho nejen složi tá ekonomická si tuace, ale i  myšlení ve sty lu:
„na starost i  jsou přece důleži tě jší  věci“ .  Nejsou. 
 Sportovním klubům a oddí lům chybí peníze, dochází k zániku
dlouholetých sportovních akcí ,  omezování sportovních akt iv i t .  Každá
taková v podstatě nevratná událost  se v samotném důsledku vždy
negat ivně podepisuje především na našich dětech. I  když jsou zdroje
a možnost i  kraje omezené, snažíme se tuto mezeru zaplni t .  Dotačně
pomáháme sportovním klubům a oddí lům na nejrůznějších úrovních,
př ispíváme na pořádání sportovních akcí ,  úzce spolupracujeme právě
s Českou uni í  sportu,  Sokolem, Orlem, j ihomoravským fotbalovým
svazem… Naší pr ior i tou je samozřejmě mládež a také menší k luby.
Díky této podpoře tak více mot ivujeme i  rodiče,  aby dět i  ke sportování
vedl i .
 Do nového roku také př icházíme s novinkou. Př ipravi l i  jsme nový
dotační program - na podporu významných sportovních akcí  v regionu
bude směřovat 10 mi l ionů korun. Věřím, že tak sport  ještě více
zpopular izujeme a učiníme ho př i tažl ivým především pro mladou
generaci .     
                                                                                   Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

Ú v o d n í  s l o v o  h e j t m a n a
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Počátek kalendářního roku se na Krajském úřadě nese ve znamení
vyhlašování dotačních programů. Nejinak tomu bude i v lednu 2022.
Předpokládáme, že ve druhé polovině ledna bude vypsán tradiční program
„Podpora sportu“, který bude svým okruhem A zaměřen na drobné
investice, opravy, rekonstrukce či nákup investičního vybavení, a okruhem
B zaměřen na podporu běžné činnosti sportovních klubů. Program bude
určen opět pro zapsané a pobočné spolky zabývající se sportovní činností
(ne obchodní společnosti, příspěvkové organizace, hasiče, církevní
organizace apod.). Ačkoli na něj nebude alokována částka, na jakou jsme
byli zvyklí před covidem, oproti loňskému roku bude navýšen, a to na 29
mil. Kč. Přesná pravidla budou vyvěšena jako obvykle na Dotačním portále
JMK, v sekci Granty a dotace, po 12. lednu 2022. Sběr žádostí by měl
následovat od poloviny do konce února 2022 (pozn. dotační program musí
být zveřejněn nejméně 30 dnů před sběrem žádostí). Zde opět apelujeme
na všechny žadatele, aby bedlivě sledovali vyhlášení programu, a zejména
důkladně nastudovali jeho pravidla, která se meziročně mění. Předejde se
tak zbytečným chybám, nebude nutné vše řešit „na poslední chvíli“, a zvýší
se šance na úspěch.

Největší novinkou příštího roku bude vyhlášení dotačního programu na
pořádání sportovních akcí. Doposud byly takto zaměřené projekty
podporovány formou tzv. individuálních dotací, přičemž byly hodnoceny
Hodnotící komisí pro hodnocení individuálních dotací. Na program bude
alokována částka 10 mil. Kč, a jeho vyhlášení je plánováno na první
čtvrtletí roku 2022. V rámci programu by měla být podpořena značná část
tradičních velkých sportovních akcí, a také akcí nadregionálního                
 a mezinárodního významu.

Další z pravidelných programů – Podpora vrcholového kolektivního sportu,
jak sám název vypovídá, je určen na podporu klubů vrcholových
kolektivních sportů hrajících 1. a 2. nejvyšší národní úroveň dané soutěže.
Program s alokací 16 mil. Kč bude vyhlášen tradičně na konci června,
přičemž sběr žádostí bude probíhat na přelomu července a srpna 2022.          
I zde apelujeme na zájemce/žadatele, aby si termín poznamenali
 a sledovali Dotační portál JMK, a samozřejmě řádně a včas prostudovali
podmínky programu. 

OKÉNKO Z KRAJEOKÉNKO Z KRAJE

Krajský úřad
Jihomoravského

kraje
 

Žerotínovo nám.
449/3 

601 82 Brno
 

+420 541 651 111
os@kr-

jihomoravsky.cz
 

kr-jihomoravsky.cz

www.cusacek.cz                    JMKO  ČUS  |  strana  03

Kontakty:



Po dvouleté odmlce je v plánu vyhlášení programu určeného na podporu
sportovců/reprezentantů individuálních sportů, kteří reprezentují kluby       
 se sídlem na území Jihomoravského kraje. Zde předpokládáme vyhlášení
zhruba v polovině kalendářního roku, avšak přesnější termín v současné
době ještě nedokážeme sdělit. Předpokládaná alokace činí 2 mil. Kč. 

Současně připomínáme, že žádosti o tzv. Individuální dotace se mohou
podávat pouze na projekty, na něž není v daném kalendářním roce vypsán
relevantní dotační program, případně na projekty, které řeší havarijní           
a mimořádné stavy, tedy projekty vhodné zcela zvláštního zřetele. 

Informace a aktuality o dotačních programech je možné nalézt na stránkách
Jihomoravského kraje, Dotačním portále, či na FB stránkách. Jelikož je
doba dynamická, a mnoho věcí se nedá předpovědět, je možné, že během
roku nastane změna ve výše uvedených informacích týkajících                 
 se dotačních programů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte             
se kdykoli obrátit na pracovníky oddělení sportu Krajského úřadu JMK,
případně na jednotlivé okresní organizace ČUS. 

Kromě dotací bude JMK spolupracovat také na dvou „olympijských
projektech“. Prvním z nich je Olympijský festival Brno 2022, který              
 se uskuteční při příležitosti konání XXIV. zimních OH v Pekingu. Festival      
se tentokrát uskuteční v areálu Nová Zbrojovka (u zastávky Brno-Židenice,      
ul. Lazaretní), v termínu 4. až 20. února 2022. Více lze nalézt na stránkách
festivalu - www.olympijskyfestival.cz . 

Druhým je tradiční projekt Olympiáda dětí a mládeže, konkrétně odložená
Letní olympiáda dětí a mládeže v Olomouckém kraji, kde JMK zajišťuje vše
spojené s reprezentační výpravou sportovců a trenérů z našeho kraje.
Pokud budete mít nějaký dotaz týkající se nominačních kritérií apod.,
neváhejte se obrátit na oddělení sportu, kde Vám rádi na vše odpoví. Více
informací o projektu naleznete na www.odm.olympic.cz , nebo na FB
stránkách naší výpravy www.facebook.com/jmkodm/.

Kolektiv oddělení sportu také všem sportovcům, sportovním nadšencům,
trenérům a rodičům přeje pohodové (a alespoň trochu sportovní) prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví, sil a nejen sportovních úspěchů               
v následujícím roce, který věřme, bude zase o kousek lepší. 

vedoucí oddělení sportu odboru školství KrÚ JMK
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Galer ie  spor tu  města  Brna

V Brně vznikla galerie sportu městská společnost STAREZ – SPORT, a.s.,
ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Jihomoravskou krajskou
organizací České unie sportu, otevřela od 1. listopadu 2021 v městských
halách Vodova unikátní projekt „GALERIE SPORTU“.

V galerii by měli historii sportu objevovat především žáci brněnských
mateřských, základních a středních škol. Výstavou je provedou zkušení
historici z Muzea města Brna a brněnského Technického muzea, kteří
vyzdvihnou největší sportovní úspěchy brněnských sportovců.

Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout nejlepší světová vyznamenání
našich sportovců. K vidění bude například bronzová medaile atletky Šárky
Kašpárkové z olympijských her v Atlantě z roku 1996, olympijská
pochodeň z těchto her, trofej historicky nejlepšího československého
basketbalového střelce Josefa Jelínka, nebo zlaté medaile dráhového
cyklisty Tomáše Bábka, a další poháry, trofeje a dresy brněnských týmů    
a sportovců.

Petr Šíma
místopředseda JMKO ČUS
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M i k u l á š s k é  s p o r t o v á n í  v  B l a n s k u

SERVISNÍ CENTRUMSERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS SPORTU ČUS BLANSKOBLANSKO

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

 
Rožmitálova 40/10 

678 01 Blansko
 

Eva Musilová
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cus.musilova@gmail.
com
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V neděli 5. 12. se ve sportovní hale na Mlýnské ulici v Blansku uskutečnila
akce Mikulášské sportování 2021. Pořadatel, kterým byla Tělovýchovná
jednota Asociace sportovních klubů Blansko, za podpory Všeobecné
zdravotní pojišťovny a Pivovaru Černá Hora, připravil pro děti a jejich
rodiče několik stanovišť se sportovně zábavnými disciplínami. 
Jednalo se o skákání v pytli, přeskakování laviček, slalom mezi kužely         
s míčkem na lžičce, kotouly na žíněnkách, házení míčem na nebo do koše,
přeskakování či podlézání překážek, houpání na gymnastických kruzích,
kop míčem na branku malé kopané a střelbu na branku florbalovou
hokejkou a míčkem. Každé ze zúčastněných dětí, po absolvování všech
disciplín, obdrželo od Mikuláše s andělem a čertem odměnu ve formě
pamětní medaile s mikulášským motivem a malé sladkosti. 
Ze strany přítomných rodičů byla myšlenka uspořádat takovou akci,             
i úroveň a atmosféra její realizace, velice pozitivně hodnocena. Nejlepší
odměnou pro pořadatele byly rozzářené tváře a spokojenost sportujících       
a dobře se bavících dětí.

Zdroj: TJ Asociace sportovních klubů Blansko



SERVISNÍ CENTRUMSERVISNÍ CENTRUM
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BRNO - VENKOVBRNO - VENKOV
S p o r t o v n í  d l o u h o v ě k o s t

K nápadu oslovit Františka „Fráňu“ Poulíka, fotbalového brankáře,             
se kterým jsem působil v šedesátých letech ve Spartaku Brno ZJŠ
(předchůdce dnešní Zbrojovky Brno), mě přivedlo sledování televize            
a pohled na hokejistu Jardu Jágra. Věděl jsem, že Fráňa, který je o rok
mladší, než jsem já (ročník 43), hrával také hokej, a také dlouho, tak jsem
jej oslovil a domluvil si schůzku. Z ní vzešel zajímavý rozhovor, o který        
se s Vámi rád podělím.

Servisní centrum
sportu ČUS 
Brno-venkov

 
Vídeňská 470/9 

639 00 Brno
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Kde jsi začínal se svou bohatou         
a různorodou sportovní kariérou?
Hokej jsem začal hrát jako žák            
 v Jiříkovicích v roce 1957. Kluziště
bylo tehdy na Horním cvičišti,
mantinely nízké, žákům to však
nevadilo. V roce 1960 bylo vybudováno
nové kluziště, a já jako dorostenec
jsem přešel k dospělým. Hrál jsem
hned za I. mužstvo Okresní přebor.    
 V roce 1966 jsme postoupili do
Krajského přeboru II. V roce 1968
následoval postup do Krajského
přeboru I. To již něco znamenalo, byla
to tehdy třetí nejvyšší soutěž                 
v Československu. Lední hokej jsem
hrál závodně do svých 60 let.            
 Za tu dobu                 jsem odehrál v Jiříkovicích
603 zápasů a vstřelil 674 branek.

Fotbal jsem začal hrát za žáky ve Šlapanicích v roce 1953 jako záložník.      
V roce 1955 mě postavili do branky, v níž jsem zůstal celou fotbalovou
kariéru, s výjimkou odborářské ligy. Jako dorostenec jsem hrál
reprezentačně za okres Brno-venkov i krajské výběry. V šestnácti letech
jsem nastupoval ve Šlapanicích již za dospělé. V devatenácti letech jsem
nastoupil na vojenskou základní službu do RH Ostrov nad Ohří. Pro vážné
onemocnění jsem základní vojenskou službu musel předčasně ukončit.      
 V roce 1963 jsem přestoupil do Spartaku Brno ZJŠ. V té době Á mužstvo
hrálo 1. ligu, béčko 2. ligu, céčko 1. třídu. 

František „Fráňa“ Poulík v současnosti
Zdroj: archiv F.Poulíka



SERVISNÍ CENTRUMSERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUSSPORTU ČUS  

BRNO - VENKOVBRNO - VENKOV
Po sestupu z 1. ligy v roce 1967 přišlo období krize. Měnili se trenéři a až      
s příchodem trenéra Zdeňka Hajského se mužstvo konsolidovalo, a v roce
1971 jsme postoupili zpět do první ligy, a již jako Zbrojovka jsme byli
pověřeni reprezentací ČSSR v Teheránu (Irán). 

Foto z Teheránu. Nahoře zleva: Popluhár, Sýkora, Kotásek, Sokol, Pospíšil, Soukal, dole: Poulík,
Konečný, Mikloš, Vítů, Kopenec. Zdroj: archiv F.Poulíka

V roce 1972 jsem přestoupil do Moravské Slavie Brno. V sezoně 1975/76
jsme hráli o postup do 2. ligy. V tomto roce jsem byl vyhlášen nejlepším
sportovcem Moravské Slavie, v níž jsem hrál až do roku 1978. Již při
působení v Mor. Slavii jsem hrál odborářskou ligu za mužstvo Jednota Brno
jako záložník. Závěr aktivní hráčské kariéry jsem do roku 1984 absolvoval       
v Sokole Kobylnice. 

Od roku 1972 jsem v Jiříkovicích hrál také závodně nohejbal, a tomuto
sportu se věnuji dodnes. Rekreačně se dále také stále věnuji v létě tenisu  
 a v zimně ping-pongu, a to hlavně díky partě mladších kamarádů, kterým
se snažím vyrovnat.

Od svých 18 let jsem byl rovněž funkcionářem v Sokole Jiřikovice, v letech
1989-1994 a 2008-2021 pak i jeho předsedou.

Tolik tedy František Poulík. Smyslem tohoto povídání určitě nebylo
srovnávání s Jardou Jágrem. Byl to pouze impulz ukázat na příkladu Fráně
(jinak mu známí či přátelé neřeknou) Poulíka, že i u nás máme lidi, kteří
něco dokázali, a svým příkladem „strhávali“ další. Fráňo, děkuji Ti.

Jiří Sýkora - předseda Tělovýchovné unie Brněnska

Servisní centrum
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V á n o č n í  k i l o m e t r
Řeka Dyje v Břeclavi se na svátek sv. Štěpána stává Mekkou otužilců,
zimních a ploutvových plavců. Sjíždějí se z celé Moravy, ale i ze
Slovenska, a občas i z Rakouska, aby se zúčastnili populárního závodu
Vánoční kilometr, který tradičně pořádá v areálu Slováckého veslařského
klubu Břeclav místní Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav.
Pořadatelé vždy připraví několik délek tratí (100, 250, 500 a 750 metrů) pro
otužilce a zimní plavce. Vrcholem programu je nejdelší závod na 1.000
metrů, který absolvují převážně ploutvoví plavci v neoprenových oblecích,
ale na start se postaví i několik zimních plavců. Plave se totiž za teploty
vody okolo +2°C.
Ředitele závodu Milana Vojtu těší stoupající zájem tzv. neregistrovaných
otužilců o nejkratší závod na 100 metrů, kteří se na závod spontánně
připravují buď sami, nebo v malých skupinách, a potom se jdou předvést na
břehu shromážděným břeclavákům. O bezpečnost všech plavajících se
perfektně starají záchranářské týmy Vodní záchranné služby ČČK z Nových
Mlýnů, a ze Sborů dobrovolných hasičů Stará Břeclav a Rakvice. 
Diváci, kterých bývá i několik tisíc, přihlížejí z obou břehů řeky Dyje,
potkávají se se svými známými, zahřívají se horkým svařákem nebo
"ohnivou vodou" ze svých placatek při pohledu na chladem ztuhlé plavce.    
A co je na tom nejlepší? Takový náročný závod dokáže připravit                   
a zabezpečit několik sportovních klubů z rozdílných sportovních organizací,
včetně dobrovolných hasičů a vodních záchranářů. 

Milan Vojta
Zdroj foto: Lukáš Hrdlička 
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Š a c h y  v  c o v i d u
O negativních dopadech „doby covidové“ na trénující amatérské sportovce,
na mládež, na fyzickou kondici všech vrstev obyvatelstva a na vše, co s tím
souvisí, bylo napsáno a řečeno mnohé. Existují však sporty ne zcela
typické, o kterých se v široké veřejnosti hovoří méně často. Mezi sporty
tohoto typu patří i šachy. U královské hry bych se rád na chvíli pozastavil,
protože se domnívám, že na rozdíl od odborné šachové komunity široká
veřejnost o problémech šachového hnutí příliš neví.

Sportovní i laická veřejnost vesměs uznává, že šachy jsou tradiční             
 a zajímavá hra se sportovními prvky, ale přímému použití pojmu „sport“ se
vědomě vyhýbá, protože postrádá u šachu fyzický aspekt, onu důležitou
podmínku fyzického pohybu, prostřednictvím kterého je téměř každý sport
provozován. 

Šachisté však pro kvalitní provozování svého sportu fyzickou kondici nutně
potřebují. Udržet pozornost a dokonalou koncentraci po několik hodin klade
na připravenost šachisty značné nároky. Zápas v klasickém šachu                
v amatérské soutěži trvá běžně 5 hodin, a jedna z partií nedávného
Mistrovství světa trvala dokonce 8 hodin. Ještě, že mistr světa Magnus
Carlsen z Norska je velmi dobrý sportovec – fotbalista. V této souvislosti mi
dovolte jednu historku pro osvěžení textu. Bývalý trenér Magnuse Carlsena
se jmenuje Simen Agdestein a kromě toho, že je šachovým velmistrem          
a mnohaletou bývalou šachovou jedničkou v Norsku, tak v aktivním
sportovním mládí byl i profesionálním fotbalistou a dne 4.11.1988,                
v 53.minutě mezinárodního zápasu fotbalových reprezentací
Československa a Norska v Bratislavě posledním gólem snižoval stav
zápasu na 2:3. Naši ten zápas nakonec ukopali vítězně (výsledek 3:2 už
zůstal), ale šachový velmistr ve fotbalovém dresu útočníka soupeře            
 z Norska znamenal po celý zápas extrémní nebezpečí pro
československou obranu… Tato mikro historka je důkazem, že šachisté rádi
fyzické sporty provozují, někdy i na vysoké výkonnostní úrovni, a fyzickou
přípravu obecně ke svému výkonu, má-li za něco stát, i nezbytně potřebují.

A nyní zpět k tématu, jak funguje šachová činnost v době Covidu. Šachové
soutěže družstev i jednotlivců v České republice byly v jarní části sezóny
2019-2020 přerušeny a na počátku léta dohrány. Následující sezóna
dopadla hůře.
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Na podzim 2020 se začalo hrát, ale po prvním kole byly soutěže nejprve
přerušeny, ale po několika měsících vyčkávání úplně zrušeny a výsledky
anulovány. Byla to první sezóna v historii organizovaného šachu v ČR, kdy
se oficiálně nehrály šachové soutěže. Současně ustala veškerá další
praktická šachová činnost. Turnaje jednotlivců včetně turnajů pro mládež
byly bez náhrady zrušeny a tréninkové činnost v kroužcích a klubech byla
zakázána. Bylo tedy třeba se nějak se situací vypořádat.

Šachy naštěstí mají jednu velkou výhodu oproti pohybovým sportům. Jejich
provozování na internetu má dlouhou tradici, celosvětové rozšíření             
 a kvalitní softwarové a technické zázemí. Na internetových šachových
serverech se denně odehrají desítky milionů šachových partií. Je jedno,
jestli je účastník doma v Austrálii, České republice, Kanadě nebo v Číně.
Stačí mu běžné připojení k internetu a běžný hardware. Hraje se online,
okamžitě a kdykoli. 

Také vedení tréninku z domova není pro šachy velkým problémem.
Využívají se různé běžně dostupné komunikační a konferenční platformy,      
a běžné počítače s mikrofonem a kamerou. Pokud budu mluvit za sebe,
dobře se mi osvědčil Google a jeho aplikace. Účastníky sezvu pomocí
Google kalendáře na určitou hodinu a den na video-schůzku. Ti se přes
konkrétní mnou vygenerovaný odkaz v danou dobu připojí a trénink může
začít. 
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Pomocí databázového programu dopředu v přípravě vytvořím šachové
pozice k ukázkám nebo k řešení, a poté všem tyto obrázky nasdílím.            
S každým jednotlivým účastníkem mohu o těchto šachových grafických
výjevech komunikovat. Mohu klást otázky a přijímat odpovědi. Ostatní vše
vidí a mohou se do diskuse zapojit. Diskusi samozřejmě řídí a moderuje
trenér jako organizátor konference. Možnosti konference jsou velmi široké.
Od výkladu nové látky a praktické ukázky, přes procvičování, až po řešení
testů a organizování soutěže v řešení šachových úkolů.

Systém má tedy řadu výhod, ale jsou zde i nevýhody. Obecně řečeno, nic
nenahradí osobní kontakt se svěřenci, přímou komunikaci na živo                 
a opravdové pěkné dřevěné šachy. A také – není to pro každého. Ne každé
dítě (a platí to i pro dospělé) je schopno tento způsob tréninku akceptovat.
Jelikož se trenér neúčastní osobně, pouze ve formě zprostředkované
obrazem, není mnohdy schopen zajistit dostatečnou pozornost svěřenců,
které rozptyluje domácí prostředí, rodiče vykonávající domácí práce, mladší
sourozenci či pejsek. Nicméně je to řešení, jak udržet svěřence u šachu        
a zajistit, aby nevyšli ze cviku do doby, než se vše zase vrátí do normálních
kolejí.

V současné chvíli je český šach opět na rozcestí. S přitvrzujícími se
opatřeními opakovaně dochází k omezování soutěží a diskuse o možném
přerušení nebo anulování soutěží je zase na pořadu dne. Bude potřeba
aktivovat online systémy jako před rokem? Uvidíme.

Ing. Luboš Kuchynka
Šachový klub Hustopeče, z.s.
Předseda spolku a trenér mládeže
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Nejprve mistrovství Evropy, pak mistrovství světa - sportovní
klub IN-LINE VESELÍ z Veselí nad Moravou má za sebou
mimořádný rok!

Velmi úspěšný rok má za sebou sportovní klub IN-LINE VESELÍ z Veselí nad
Moravou. Nejdříve se tři in-line rychlobruslaři v červenci nominovali na
mistrovství Evropy v portugalském Canelas, a poté se 18letá juniorka Lucie
Korvasová dokonce nominovala na mistrovství světa, které se uskutečnilo od
6. do 14. listopadu 2021 v kolumbijském Ibagué. 

Pro českou reprezentantku bylo zprvu těžké si zvyknout na časový posun, ale
také na poměrně vysokou nadmořskou výšku, neboť se závodilo v bezmála
1400 m. n. m, ale po pár dnech si na tamní podmínky zvykla, a hned v prvním
závodě zajela svůj nejlepší výsledek - 9. místo ve vyřazovacím/bodovacím
závodě na 10 km na dráze. Lucie se specializuje na delší tratě, a tak             
 v Kolumbii absolvovala kromě výše uvedeného ještě závody na 10 km
eliminace na dráze (14. místo), a dále pak vyřazovací závod na 15 km na
silničním okruhu (12. místo) a 10 km bodovacích na silničním okruhu, kde se
jí bohužel nepodařilo posbírat žádné body, a tak skončila „až“ na 18. místě,
ovšem dojela v hlavní skupině v čase 14:50,101, což znamená, že tento
závod se jel průměrnou rychlostí přes 40 km/h. Dle jejích slov byl ale
nejnáročnější poslední závod, kterým byl maraton na silničním okruhu, kde
bylo poměrně velké převýšení a při sjezdu z kopce bruslaři dosahovali
rychlost přes 60 km/h, zatímco do prudkého kopce se sotva plazili. 
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Z českého teamu tento závod dokončila jen Lucie, která skončila na
skvělém 24. místě mezi ženami a mezi juniorkami byla 11. Závody               
v Kolumbii, kde je in-line rychlobruslení velmi populární, a kolumbijští
bruslaři brali téměř ve všech závodech nějakou medaili (povětšinou však
zlaté), byly pro veselskou bruslařku obrovská zkušenost do další sportovní
kariéry. 
Veškeré informace o sportovním klubu IN-LINE VESELÍ můžete najít na
jejich webových stránkách www.inlineveseli.cz

Petra Korvasová
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Na Kyjovsku se jel po 25 letech cyklokros. Čtyři žáci měli shodný čas

Lesem v okolí Vracova se proháněli cyklisté. A bylo jich víc, než je v tuto
dobu obvyklé. Na Kyjovsku se totiž po dlouhých pětadvaceti letech
uskutečnil cyklokrosový závod. Mezi elitními jezdci zvítězili Pavla Havlíková
(Lawi Junior Team) a Jiří Brázdil (Ráfkárna Cycling team).

Kuriozitou osmého dílu Toi Toi Cupu, který se jel ve Vracově zároveň jako
Grand Prix Jihomoravského kraje, byl shodný čas kvarteta jezdců                
v kategorii starších žáků. Ve spurtu zvítězil Jakub Tesařík (Mapei Merida
Kaňkovský) před Antonínem Johnem (Brilon Racing Team MB) a Danielem
Svěrkotem (DK Bikeshop Racing Team), na stupně vítězů se nedostal jen
Filip Bursa (Lyko Klub Prachatice).

Mezi juniory obsadili kompletně stupně vítězů jezdci týmu Expres CZ - Tufo
Team Kolín. I tento závod byl velmi vyrovnaný. Vítězný František Hojka měl
stejný čas jako stříbrný Daniel Rubeš, Patrik Černý zaostal o dvě vteřiny.
Mezi juniorkami porazila Anna Dostálová (Lyko Klub Prachatice) o jedinou
vteřinu Karlu Novákovou (Jaroslav Kulhavy Cycling Team).

Nedělní závod byl určený především mládeži. Třeba v kategorii kadetů se
představilo jednapadesát závodníků. Celkem jich startovalo více než dvě
stovky. Vyzkoušet trať si mohli také nadšenci a amatéři z nejbližšího okolí,
pořadatelé totiž vložili i závody na horských kolech. 
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V silné konkurenci se neztratili ani domácí mladíci. „My to bereme jako
nástavbu letošní sezony pro děti, které dlouho nic nedělaly, nesportovaly.
Chtěli jsme jim, až do listopadu, prodloužil činnost a sezonu. Jsem rád, že
všichni naši členové závod dojeli, což hodnotím velmi pozitivně, protože
teprve začínáme,“ uvedl předseda klubu CK Dacom Pharma Kyjov a ředitel
vracovského závodu Vladimír Hušek.

Cyklistika v Kyjově má dlouhou tradici. Klub každoročně pořádá silniční
závody, a v minulosti dokonce dvakrát hostil mistrovství republiky. Teď se
zkušení funkcionáři pustili i do cyklokrosu, který se jel na Hodonínsku po
hodně dlouhé době. „S kluky z oddílu jsme začali jezdit závody cyklokrosu
po republice. Chtěli jsme udělat nástavbu našeho podzimního tréninku,
takže jsme tady našli lokalitu ve Vracově, a rozhodli se i za podpory města
v tomto krásném prostředí uspořádat jeden závod,“ vysvětluje Hušek.

Organizátorům se stavbou trati pomáhal i bývalý reprezentant Zdeněk
Mlynář. Závodníci se tak v okolí Vracova, kde byl start i cíl, museli
vypořádat s technickou, ale především v lese i velmi rychlou tratí. „Je tam       
i hodně písku, který ztěžuje závodníkům obtížnost. Ale závodníci jezdí
pohromadě, takže pro diváky je to velmi atraktivní, hlavně pasáž                
 v motokrosové trati,“ dodal Hušek.
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Rozhovor s předsedou klubu CK DACOM PHARMA Kyjov Vladimírem
Huškem

Po 25 letech se jel ve Vracově závod cyklokrosu, Váš sportovní klub
byl jako hlavní organizátor této akce. Kdo přišel s myšlenkou tuto akci
uspořádat?
Začali jsme s mými svěřenci jezdit cyklokros, dětem se to líbilo, viděl jsem
u nich zápal a motivaci do další činnosti. Přispěla k tomu i pandemická
situace, kdy jsme dříve jezdili závody v kryté hale v pražské Motole.          
 To však nebylo pro děti příliš vhodné, a tak jsme se rozhodli uspořádat
tuto akci, a dopřát dětem a lidem tady ze Slovácka trochu jiný styl závodu          
a zábavy. Z akce jsme pořídili také dětem kola, která mohou využívat pro
svou další činnost. Akce byla podpořena Městem Kyjov a Městem Vracov,     
a byla pořádána též pod záštitou náměstka hejtmana JMK Františka Lukla.

Uvažujete o pokračování dalšího ročníku?
Ano, uvažujeme o konání dalšího ročníku Toi Toi Cupu zařazeného do
vyšší kategorie, kdy se mohou na startu objevit i zahraniční účastníci. 

Už víte, kde se tento ročník bude konat?
Jsou dvě alternativy - Kyjov nebo Vracov, ale vše bude záležet na
hodnocení komise z Českého svazu cyklistiky, kde se bude hodnotit
vhodnost tratě, dopad na životní prostředí, logistika a parkování,                  
a v neposlední řadě také finanční nákladnost celé akce v jednotlivých
místech.

Kde získáváte prostředky na tak velké akce?
Podporu získáváme od Města Kyjova, Jihomoravského kraje, Města
Vracova, ve velké míře od stálých sponzorů, kterým za vše děkujeme,
protože nepodporovali jenom tuto akci, ale přispívají nám na celou činnost
po celý rok.

Cyklokros máte jako doplňkovou disciplínu k silniční cyklistice - kde
trénujete? A mohou se k Vám případní zájemci přihlásit?
Cyklokros trénujeme každou středu od září do listopadu ve Vracově           
 v lokalitě motokrosová trať, většinou to bývá od 15:30 do 17:00 hodin.
Případní zájemci nejen o cyklokros, ale také o silniční cyklistiku, se mohou
kdykoliv přihlásit na emailu: ckkyjov@seznam.cz. Nové členy přijímáme
celoročně.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů do další činnosti.
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Výsledky Toi Toi Cupu ve Vracově:
Mladší žákyně: 1. Škubalová (TUFO CZ Otrokovice) 17:32, 2. Bažantová
(TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda) +2, 3. Bohánská (Rohozec Amulet Team)
+11.
Starší žákyně: 1. Bukovská (DK Bikeshop Racing Team) 16:23, 2. Krátká
(Bike Freaks Holice) +3, 3. Frydrychová (Auto Škoda Ml. Boleslav) +5.
Kadetky: 1. Hrdinová (Cycling Academy Tábor) 23:58, 2. A. Hanáková
(ČED Bike Team) +5, 3. Hezinová (TJ Stadion Louny) +54
Juniorky: 1. Dostálová (Lyko Klub Prachatice) 41:51, 2. Nováková
(Jaroslav Kulhavy Cycling Team) +1, 3. Drhová (Lyko Klub Prachatice)
+1:49.
Ženy: 1. Havlíková 41:48, 2. Drbohlavová (obě Lawi Junior Team) +3.

Mladší žáci: 1. Bukovský (DK Bikeshop Racing Team) 24:57, 2. Zavadil
(Cycling Academy Tábor) +11, 3. Pňovský (Silvini team) +33.
Starší žáci: 1. Tesařík (Mapei Merida Kaňkovský) 23:20, 2. John (Brilon
Racing Team MB), 3. Svěrkot (DK Bikeshop Racing Team) oba stejný čas.
Kadeti: 1. Faltýnek (ČEZ Cyklo Team Tábor) 28:57, 2. Bažant (TJ Sokol
Plavy - Cyklo Benda) +3, 3. Friedel (DK Bikeshop Racing Team) +5.
Junioři: 1. Hojka 42:56, 2. Rubeš stejný čas, 3. Černý (všichni Expres CZ -
Tufo Team Kolín) +2.
Muži: 1. Brázdil (Ráfkárna Cycling team) 44:32, 2. Řehák (Expres CZ -
Tufo Team Kolín)) +1:40, 3. Stránský (Trisport Rapid) +2:04.

Autoři: Libor Kopl, Jana Kavanová
Foto: David John
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Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka
Lenka Hrabovská vítězí potřetí, Michal Šmída poprvé

Dlouhá míle 2021 zná vítěze

Již 17. dějství tohoto závodu přilákalo na start celkem 145 závodníků, které
v cíli, i v tomto roce, vítala úplná mikulášská sestava – tedy čerti, kterým
velel Mikuláš společně s andělem. Akce byla podpořena programem ČUS –
Sportuj s námi.
Startující běžci si vyběhli mikulášskou nadílku, pro ty nejúspěšnější byly
připraveny perníkové chaloupky. Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál
Milana Dvořáka byl finálovým závodem Dlouhé míle 2021, slavnostní
vyhlášení bylo součástí ceremoniálu dekorování vítězů. V kategorii mužů
zaznamenal Michal Šmída premiérové vítězství. Lenka Hrabovská zde vítězí
potřetí. I přes vynikající počasí nebyly traťové rekordy atakovány.

Pocity vítěze běžeckého závodu sdělil dorostenec Mario Hajzler, který závod
pojal jako součást podzimní přípravy: 
„Tratě jsou tradiční, byly suché, snad jen spadlé listí v ostřejších zatáčkách
mohlo působit problémy. Běželo se mi dobře a jsem rád, že jsme se zase
potkali na závodech.“

Blahopřejeme všem atletům, kteří se vypořádali s běžeckými, mikulášskými,
tratěmi, kompletní výsledky viz: https://online.atletika.cz/vysledky/51486/0/2
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Vítězové jednotlivých kategorií:
Ženy „A“, 4,8 km – Lenka Hrabovská (AK Drnovice), 20:16 min.
Ženy „B“, 4,8 km – Gabriela UHŘÍKOVÁ, 22:32 min.
Ženy „C“, 4,8 km – Ivona HÉGROVÁ, 23:02 min.
Muži „A“, 4,8 km – Michal ŠMÍDA (AK Olymp Brno, spolek), 16:37 min.
Muži „B“, 4,8 km – Vít KOTOLAN, 18:21 min.
Muži „C“, 4,8 km – Jiří BUBENÍK, 21:23 min.
Muži „D“, 4,8 km – Milan VRÁNA, 20:24 min.
Juniorky, 2,7 km – Kateřina ČAMLÍKOVÁ (AHA Vyškov), 13:19 min.
Junioři, 2,7 km – Mario HAJZLER (AHA Vyškov), 8:55 min.
Žákyně, 1,8 km – Ema ŠVANCAROVÁ (SKM Valašské Meziříčí), 6:15 min.
Žáci – Denis ELLINGER (Atletický klub Ludvíka Daňka, z. s.), 9:56 min.
Ml. žákyně, 0,9 km – Monika ŽELEZNÍKOVÁ (AC Slovácká Slavia uherské Hradiště), 2:52
min.
Ml. žáci, 1,8 km – Martin ŠÍR (BYAC Brno), 6:07 min.
Přípravky dívky. 0,9 km – Daniela BEZDÍČKOVÁ (AC Moravská Slavia Brno, spolek), 3:10
min. 
Přípravka hoši, 0,9 km – Libor ŽELEZNÍK (AC slovácký Slavia Uherské Hradiště), 3:06 min.
Minipřípravka dívky „A“, 400 m – Markéta HANÁKOVÁ (Orel Vyškov), 1:14 min.
Minipřípravka dívky „B“, 400 m – Julie HRNČIŘÍKOVÁ (Orel Vyškov), 1:08 min.
Minipřípravka dívky „C“, 300 m – Natálie ŠÍROVÁ, 53 s.
Minipřípravka hoši„A“ , 300 m – Josef KOLÁŘ, 1:19 min.
Minipřípravka hoši„B“, 200 m – Jiří LUSKA (Orel Vyškov), 57 s.
Minipřípravka hoši„C“, 200 m – Lukáš FRIC (Orel Vyškov), 50 s.
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Jubilejní 60. ročník Běhu Pístovickou riviérou

V sobotu 2. října 2021 se uskutečnil jubilejní 60. ročník lyžařského
přespolního závodu Běh Pístovickou riviérou. Pořádající Lyžařský klub
Vyškov, z.s. tak nadále udržuje tradici populární sportovní soutěže, která za
roky své existence přilákala ke sportu a pohybu v přírodě již generace dětí      
i jejich rodičů z Vyškova a blízkého okolí. Závod se tradičně konal ve velmi
pěkném prostředí lesů v okolí Pístovického rybníka. Jako vždy zde vládla
přátelská a pozitivní atmosféra, a jistě nešlo jenom o rekordy. Vždyť na
start se postavilo kromě 105 dospělých závodníků hlavně 212 dětí               
a mládeže, které po vytyčených stezkách povzbuzovaly zástupy rodičů.
Dospělým sportovcům, zejména lyžařům běžcům, pak závod umožnil
srovnání sil před blížící se zimní sezónou. Závod určený pro širokou
veřejnost je zařazen do regionálních běžeckých pohárů.

O uspořádání závodu se kromě dobrovolníků z Lyžařského klubu zasloužilo
také Město Vyškov, které tuto sportovní akci tradičně podporuje. Záštitu
nad závodem převzala 1. místostarostka paní Mgr. Bc. Karin Šulcová, která
rovněž předávala ceny účastníkům z řad mládeže. Významné podpory se
závodu dostalo rovněž od řady místních Vyškovských sponzorů, a zejména
pak České unie sportu, přičemž ze soutěže vznikl krátký dokument
natočený Českou televizí - https://www.behpistovickourivierou.cz.
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V minulém vydání jsme slíbili, že se v příštím čísle poohlédneme zpět za
naší výkladní skříní mezi akcemi, kterou je Louka plná dětí, a také za
Sportovním dnem seniorů. Jak jsme slíbili, tak také činíme, ale popořadě,
neboť činnost našeho sdružení byla na podzim opět pestrá.

Znojemská královna
Zástupce našeho sdružení je pravidelně zván na šachovou akci Znojemská
královna. I pro letošní rok tomu nebylo jinak a předseda Zdeněk Kolesa se
tohoto mistrovství zúčastnil. Součástí dvoudenního zápolení, které připadlo
na 4. a 5. září 2021, byl již XXXV. ročník Mistrovství ČR 2021 žen v rapid
šachu a XX. ročník Memoriálu Ing. Jana Turka. Akce se zúčastnilo 26 hráčů
z celé ČR. Součástí programu bylo také ocenění zasloužilých činovníků     
 v oblasti šachu našeho regionu, které provedl Zdeněk Kolesa předáním
plaket. Oceněnými byli pánové František Šimík a Jaroslav Skřenek. Mimo
samotných plaket naše sdružení podporuje tuto akci také finančně.
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Louka plná dětí
Ve čtvrtek 9. září 2021 uspořádalo naše sdružení již 6. ročník tradiční akce
Louka plná dětí. Celkem 619 dětí 2. a 3. tříd z 10 škol celého našeho
regionu se mohlo těšit na náborovou sportovní akci, na které se tentokrát
prezentovalo 12 sportů, a veškeré sporty si děti mohly samozřejmě
vyzkoušet. Konkrétně se jednalo o volejbal, florbal, hokej, korfbal,
basketbal, americký fotbal, plavání, gymnastiku, atletiku, cyklistiku,
taekwon-do a kanoistiku. 



Kontaktní údaje:

Akci přálo i počasí, a děti tak mohly i do bazénu. Dík patří členům našeho
sdružení za organizaci akce, a městu Znojmu za bezplatnou výpůjčku
plovárny Louka, na které se samotná akce konala. Zástupci uvedených
sportů se zhostili prezentace ve velkém stylu, a my jim za to také moc
děkujeme. Taktéž zaměstnanci plovárny byli vždy v případě potřeby            
 k dispozici. Jelikož je tato akce zařazena do projektu Tipsport Sportuj           
s námi, nesmíme opomenout ani ČUS a společnosti Tipsport a Car4way.       
Za zpracování krátkého videozáznamu děkujeme panu Duhajskému.          
 Za bezpečnou přepravu našich mladých sportovců zaslouží poděkování          
i dopravci Vyžrálek, Karren, BK BUS, BDS a AD Ludvík. Slavnostní zahájení
učinili starosta města Znojma Ing. Jakub Malačka, místostarosta města
Znojma Mgr. Karel Podzimek a předseda našeho sdružení pan Zdeněk
Kolesa. Tradičním vystoupením zahájil akci Klub sportovní gymnastiky
Znojmo z.s. Každé dítě si odneslo odměnu v podobě krásné dřevěné
medaile a školního rozvrhu, na jehož zadní straně byly uvedeny kontakty na
jednotlivé sportovní subjekty.
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Můj fotbal v ČT
Náš předseda Zdeněk Kolesa, měl tu čest 18. září 2021 před 600 diváky,
řídit jako hlavní rozhodčí televizní utkání Okresního přeboru mužů ve fotbale
Hostěradice – Prosiměřice, které vysílala Česká televize v přímém přenosu
na kanálu ČT Sport jako součást projektu Můj fotbal. Utkání se organizačně
velice podařilo a všichni účastníci byli nadmíru spokojeni. Významným
hostem byl momentálně jeden z nejlepších bojovníků v MMA organizaci UFC
Jiří „Denisa“ Procházka, kterého můžete vidět níže na fotografii právě
s hlavním rozhodčím.
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Liga mistrů – stolní tenis
V našem okrese je díky klubu TT Moravský Krumlov také možné navštívit
utkání ve stolním tenisu evropské úrovně. Mimo extraligy žen hraje tento
klub také Ligu mistrů, a rozhodně zde nehraje druhé housle. Podvečer 18.
září 2021 patřil utkání Ligy mistrů žen TT Moravský Krumlov - Tecnigen
Linares (Španělsko). Po prohře 3:1 ve Španělsku potřebovaly ženy z města
Muchovy epopeje zvítězit. Do posledního místa plná sokolovna mohla po
dvouhodinové bitvě explodovat radostí, protože po fantastické výhře 3:0
dokázaly ženy postoupit mezi nejlepších 16 týmů Evropy. S gratulací           
 k tomuto úspěchu přispěchal za naše sdružení také náš předseda.



Kontaktní údaje:

Dračí lodě
Ve dnech 23. až 25. září 2021 se konal na břehu Dyje pod Sedlešovickým
mostem ve Znojmě Festival dračích lodí – Olympiáda dračích lodí. První
festivalový den probíhaly dobrodružné plavby pro děti z mateřských škol          
a I. stupně základních škol. Plavba zahrnovala i orientačně měření času na
úseku, kde děti na lodi zdolávaly jízdu na řece po i proti proudu v různé
vzdálenosti od břehu, měnily směr plavby, a jejich úkolem bylo pádly
zazvonit na celkem 6 zvonů v průběhu kilometrového úseku umístěných
přibližně 1,5 m nad hladinou. K tomu byly na trati rozmístěny velkoformátové
obrázky 10 nakreslených zvířat, které měly děti poznávat a v cíli
vyjmenovat. Z mateřských škol se zúčastnily 2 posádky na velké dračí lodi
(21 členů posádky). Z I. stupně základních škol se zúčastnilo 14 posádek na
velké dračí lodi a 2 posádky na malé dračí lodi. Celkem se čtvrtečních
plaveb zúčastnilo 350 dětí.
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Festival pokračoval pátečním programem, a to závody základních a střední
škol. Na start se postavilo celkem 18 posádek z 11 škol na velkých dračích
lodích. Soutěžilo se v kategoriích MIX základní školy, OPEN střední školy      
a Dívky do 18 let. Nejlepším posádkám v jednotlivých kategoriích byl opět
udělen putovní pohár, který má 10letou tradici. Závody Základních škol na
160 m trati a Středoškolský pohár města Znojma na stejné trati, jsou již
prestižními školními soutěžemi. Celkem se závodů zúčastnilo 370 žáků.

Hlavní festivalový den v sobotu 25. září přinesl mimo skvělé zábavy ve
formě závodů dračích lodí, diváckých plaveb, mini lodiček pro děti,
exhibičního závodu rychlostních kanoistů, skákacího hradu, živé hudby,
dračího ohňostroje a dalších atrakcí také nádherné počasí.



Kontaktní údaje:

Do závodů neoficiálních Světových her dračích lodí na trati 160 m,
vyřazovací sprintérské trati 50 m a podvečerních atraktivních Gladiátorských
sprintů na osvětlených lodích, se přihlásilo celkem 15 týmů. Současně bylo     
v průběhu dne vypraveno 14 posádek malé dračí lodi na diváckou
zážitkovou plavbu s diváky, kteří se přišli na dračí lodě podívat a povzbudit
účastníky. Celkem se do jízd na dračích lodích v průběhu sobotního
programu aktivně zapojilo 500 účastníků složených ze všech věkových
kategorií. Dračí lodě také k vodě přilákaly množství diváků, kteří při
závodech vytvořili skvělou atmosféru. Bezpečnost soutěžících i diváků
zajišťovala Záchranná vodní služba z Brna. Závody ve Znojmě jsou určeny
zejména pro amatérské posádky z řad veřejnosti a tomu odpovídaly               
i jednotlivé hlavní kategorie: HOBBY, FUN, ŽENY, FIRMY, SPORT. Dračí
lodě jsou jedním z největších kolektivních sportů v České republice a nás
těší, že i Znojemský festival dračích lodí je stále jednou z největších
vodáckých akcí na domácích vodách. Akce je rovněž zařazena do projektu
Tipsport ČUS Sportuj s námi, a byla finančně podpořena i Okresním
sdružením ČUS Znojmo.
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Znovín CUP
Ocenění předal předseda našeho sdružení také na turnaji ve stolním tenisu
v Hodonicích. Turnaj pod názvem Znovín CUP byl organizován TJ Hodonice
9. října 2021 v krásné místní nové sportovní hale. Předseda našeho
sdružení zde ocenil také tři činovníky za rozvoj tohoto sportu v regionu,         
a to Jiřího Fialu, Oldřicha Dohnala a Jaroslava Sedláčka.



Kontaktní údaje:

Sportovní den seniorů
Oproti předpokládanému datu konání a způsobu organizace Sportovního
dne seniorů jsme se rozhodli v rámci programu seniorů pojmout tuto akci
jiným způsobem. Svatomartinským přípitkem jsme 11. 11. v 11:11 hod.
zahájili seniorský turnaj v bowlingu, pod názvem "I Martin hraje bowling".
Původně 11 družstev se "rozrostlo" o jedno, takže nakonec sportovalo 48
sportovců seniorů. Děkujeme Bowling sport baru za obsluhu a veškerou
součinnost. Ceny předal člen zastupitelstva města Znojma pan Jan Blaha.     
I přes nepříznivou situaci jsme vše zvládli a rozešli jsme se s tím: "Že opět
příště ...". Za ČUS Znojmo děkuji všem ukázněným sportovcům seniorům.
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Další zajímavosti z naší činnosti
Osobní pozvání MUDr. Martina Pavlíka na výstavu o lidské touze poznávat,
zdokonalovat se a hledat odpovědi na otázky, které si mnohé generace před
námi osmělily položit, nemohl odmítnout ani předseda našeho sdružení.
Tato výstava byla k dispozici v prostorách Nemocnice Znojmo až do poloviny
prosince 2021. Tohoto pozvání se nám dostalo také z důvodu podpory
zdravotníků ve výši 25 000,- Kč, kterou jsme my sportovci okresu Znojmo
naší nemocnici věnovali v pandemii.
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Předseda OS ČUS Znojmo - Kolesa Zdeněk.
Členové VV OS ČUS Znojmo - Bernardová Marie, Matoušek Vladislav,
Peřinka Jaroslav, Šoba Josef, Štěpán Jaroslav, Švarc Roman.
Členové kontrolní komise OS ČUS Znojmo - Křístelová Ivana, Opálková Eva,
Sulik Vojtěch.

Městu Znojmu a fotbalovému klubu 1. SC Znojmo byla nabídnuta možnost
organizace přátelského reprezentačního utkání kategorie U20 mezi Českou
republikou a Norskem. Fotbalový klub ve spolupráci s městem se organizace
zhostil skvěle, utkání bylo perfektně zajištěno, a pod umělým osvětlením
odehráno. Utkání skončilo remízou 1:1. K setkání partnerů, organizátorů,
zástupců FAČR byl přizván a zúčastnil se i předseda našeho sdružení.

Důležitým bodem roku 2021 byla volební valná hromada našeho sdružení.           
V pořadí 27. volební valná hromada zástupců TJ-SK si ve čtvrtek 25. listopadu
2021 zvolila vedení na další čtyřleté období. I přes přísná hygienická opatření
se valné hromady zúčastnilo 38 delegátů, za což jim patří velký dík. Důvěru od
přítomných delegátů dostali současní členové VV, a VV tedy bude pokračovat
ve složení:



Kontaktní údaje:

Součástí valné hromady bylo také ocenění zasloužilých funkcionářů, kteří se
dožili významných životních jubileí. Tohoto se zhostil významný host naší
VH senátor ČR Tomáš Třetina.

Bohumír Vespalec – Petrovice.
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Z Horních Kounic Josef Peterka, Josef Vavřík a Josef Mrňa - převzal
předseda TJ Horní Kounce pan Květoslav Doležal.



Kontaktní údaje:

„Snažíme se svou práci, ke které jste nás před čtyřmi roky delegovali, dělat
s plnou odpovědností a pro radost všech zúčastňujících se na námi
organizovaných akcích, ať již pro děti, oceněné sportovce, či seniory.
Šťastné oči dětí a seniorů po akcích, a děkovné dopisy a emaily, jsou pak
to, co nás potěší a utvrdí v tom, že se snažíme. Děkovný dopis jsme
obdrželi i od senátora ČR Tomáše Třetiny, kterému děkuji za spolupráci        
a i za přítomnost na valné hromadě."

A na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem dobrovolným funkcionářům         
a samosprávám měst a obcí, bez kterých bychom některé akce nebyli
schopni uskutečnit, velmi si této podpory vážíme.

Velké poděkování patří mým kolegům z VV a kontrolní komise za práci          
v uplynulém období, a především Romanu Švarcovi za jeho přístup a ochotu
se Vám všem kdykoliv věnovat.“

Jménem Okresního sdružení ČUS Znojmo bychom chtěli poděkovat všem za
spolupráci v roce 2021 a věříme ve stejně dobrou spolupráci i v roce 2022.
Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2022.

Zdeněk Kolesa
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Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte
do redakce na e-mail: gabrielova.marta.cus@gmail.com. Děkujeme.
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