
   
 

 

SPORTOVÁNÍ PRO VŠECHNY v T.J. Sokol České Meziříčí 

 
Závěrečná zpráva o realizaci projektu v roce 2016 

 

    Projekt naší T.J.jsme realizovali při pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, na 

každoročních místních a župních závodech i při mimořádných reprezentačních a pro-

pagačních akcích.      

    Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli zlepšit vybavenost sokolovny 

novým nářadím a zakoupit pro reprezentanty z řad dětí pěkné sokolské soupravy. Věříme, že  

se i díky tomu stává členství v naší T. J. pro dětí a jejich rodiče atraktivní a to nejen v naší, ale 

i v okolních obcích. Rozšířila se nám členská základna o nové cvičence, o nové mladé 

cvičitele a můžeme také dětem a mládeži nabídnout více cvičebních hodin a pestřejší aktivity. 

 Mezi pravidelné propagační akce naší T.J. patří Dětský karneval s netradičními soutěžemi 

a závody, Lampiónový průvod na počest padlých v obou světových válkách, Sportovní 

dětský den a Noc sokoloven. 

    Zúčastňujeme se také župních závodů ve sportovní gymnastice, plavání, šplhu, v lehké 

atletice a v Zálesáckém závodu zdatnosti. Naši sportovci patří tradičně mezi nejlepší v kraji. 

 V letošním roce získala Anna Vojnarová 1.místo a titul Přeborníka kraje v náročném 

závodu Všestrannosti a Ema Křečková vybojovala v kategorii starších žákyň 2.místo. Mezi 

nejmladšími obsadila 1.místo v lehké atletice a plavání Nela Šmákalová.Ve sportovní 

gymnastice jsme získali jedno 1.místo ( Anna Vojnarová) a dvě 2.místa (Kamila 

Myšáková, Ema Křečková). V Zálesáckém závodu zdatnosti vybojovala tříčlenná hlídka 

nejmenších dětí 1.místo a hlídka staršího žactva 3.místo. Handicapovaný Jakub Klemt 

absolvoval celý závod, splnil všechny disciplíny a získal cenu za statečnost. 

    Propagujeme finanční dotaci Královéhradeckého kraje na veřejných nástěnkách v obci, na 

webových stránkách obce i slovně u příležitosti různých sokolských sportovních aktivit. 

Vážíme si této pomoci, zacházíme s novým majetkem slušně a vedeme naše děti k dobré 

reprezentaci obce a Královéhradeckého kraje. 

 

 

                                                                                 Jana Piskáčková 

                                                                                 náčelnice T.J.Sokol České Meziříčí 

                                                                                 vedoucí oddílu Všestrannosti 

 

 

V Českém Meziříčí 3. 12. 2016 

 


