
 
 

 

SPORTOVÁNÍ PRO VŠECHNY v T.J. Sokol České Meziříčí 
 

je název projektu Královéhradeckého kraje na podporu sportování dětí a 

mládeže. Naše jednota se tohoto projektu zúčastnila v roce 2015, a díky ní 

získala finanční prostředky pro nákup sportovního nářadí včetně dotace na 

energii pro provozování sportovní činnosti v obci. 

 

 
Závěrečná zpráva o realizaci projektu 

 

    Při realizaci našeho projektu jsme se zaměřili především na pravidelné sportovní a 

tělovýchovné činnosti dětí a mládeže a na některé mimořádné reprezentační a propagační 

akce. 

    Díky finanční podpoře od Královéhradeckého kraje jsme mohli sokolovnu pro pravidelnou 

i mimořádnou sportovní činnost využít po všechny dny v týdnu. Zkvalitnila se tak 

připravenost dětí na důležité závody krajského i celostátního významu a mohli jsme tak 

uskutečnit některé mimořádné akce, které jsou příkladnou propagací našeho kraje. 

    21. 3. 2015 jsme v sokolovně uspořádali Dětský karneval, kterého se zúčastnilo přibližně 

60 dětí. Náplní byly netradiční soutěže a hry, závody a společenské aktivity. 

    18. 4. 2015 uspořádala naše T.J. Sokol České Meziříčí 1. župní Zálesácký závod zdatnosti 

pod patronací obce České Meziříčí, Královéhradeckého kraje, hraběnky Colloredo 

Mansfeld, Městských lesů HK. Naše sokolovna byla připravena jako zázemí pro případ 

špatného počasí pro celkem 98 dětí a dorostenců našeho kraje. Z Českého Meziříčí závodilo 

23 dětí a 3 dorostenci, z Potštejna 18 dětí, z Týniště n. Orl. 17 dětí, z Vamberka 12 dětí, 

z Hradce Králové Pražské Předměstí 3 děti a z Nového Hradce Králové 19 dětí a 3 dorostenci. 

Průběh závodu zajišťovalo více než 25 dobrovolných rozhodčích převážně z občanů naší 

obce. Akce se zúčastnila široká veřejnost a účast všech patronů byla při zahájení zveřejněna a 

zdůrazněna. 

     Odpoledne tentýž den se v sokolovně konala pro všechny děti soutěž ve hře „Člověče 

nezlob se“, které se zúčastnilo 30 dětí. 1. ročník Zálesáckého závodu zdatnosti byl velmi 

dobře hodnocen i ústřední komisí pro pobyt v přírodě při ČOS. 

     7.5. 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s obcí tradiční lampiónový průvod na počest 

hrdinů 2.světové války s vyvrcholením a pietní vzpomínkou u sokolovny. 

     16.5.2015 se zúčastnily 2 naše nejlépe připravené gymnastky 1. části závodu Všestrannosti 

ve sportovní gymnastice a ve šplhu ve Vamberku. Obě vybojovaly ve své kategorii 2. místo. 

 



     12.5.2015 se zúčastnili naši nejlepší sportovci a sportovkyně 2. části závodu ve 

Všestrannosti v lehké atletice a plavání .V tomto závodě vybojovala 1. místo a titul 

přeborníka kraje Kamila Myšáková v kategorii I a 2.místo v kategorii II Ema Křečková.  

     30.5.2015 jsme připravili Sportovní dětský den, kterého se zúčastnilo více než 30 dětí. 

     11.9. 2015 jsme v prostorách sokolovny uspořádali akci Noc sokoloven, která je součástí 

nového celostátního propagačního projektu ČOS. Naší snahou bylo nejen upozornit na 

sportovní zařízení, které je z architektonického pohledu historicky cenné, ale ukázat také to, 

že tato stavba „žije“, modernizuje se a je prostředkem pro šíření myšlenek „fair play“ a 

sportovních ideálů. V sokolovně strávilo dobrodružnou noc 15 dětí a pro širokou veřejnost 

byla připravena výstavka o historii a současnosti sokolovny, prohlídka všech prostor 

sokolovny s průvodcem, pestrá ukázková hodina s využitím starého i nového nářadí, 

workshopy stolního a soft tenisu a hodina kondičního cvičení. Před veřejností byla 

připomenuta finanční dotace Královéhradeckého kraje a o celé akci vyšla krátká zpráva 

v říjnovém čísle časopisu Sokol. 

    28.11.2015 jsme se zúčastnili se 6 děvčaty Memoriálu Ády Hochmana ve sportovní 

gymnastice, který uspořádal Sokol Pražský. Byla to pro naše děti první účast na velkých a 

kvalitních gymnastických závodech, kde jsme získali cenné zkušenosti. 

 

     Vážíme si získané finanční dotace, velmi nám pomohla hlavně tím, že naše děti mohou 

cvičit v přijatelné teplotě, mohou cvičit mnohem častěji a využívat kvalitní, bezpečnější, 

moderní a ovladatelnější nářadí. Staráme se o slušné zacházení se získaným novým majetkem 

a dobrou reprezentaci a propagaci Královéhradeckého kraje. 

 

                                                                      Jana Piskáčková - vedoucí oddílu Všestrannosti                                                                           

 


