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A to je dobře. Podpora sportování dětí a mládežnického sportu
musí patřit k prioritám kraje, a to za jakéhokoliv vedení. Stejně
tak je důležité věnovat se menším oddílům, které se práci
s dětmi věnují i v těch nejmenších vesničkách.
O tom, jak velkou roli v motivaci dětí hrají velké sportovní
vzory, jsem se přesvědčil na Olympijském festivalu v Brně.
Sport je prostě baví, když si olympijskou atmosféru sami
vyzkoušejí. Právě v takovém prostředí se rodí nové talenty
a třeba i nové Barbory Krejčíkové. Sport totiž znamená nejen
zdravý

pohyb,

ale

i

smysl

pro

čistou

hru,

spolupráci

a přátelství. Učí překonávat překážky, rozvíjet se, jít za svým
cílem...
Přeji Vám příjemné a inspirativní počtení na dalších stránkách
Čusáčku!
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

OKÉNKO Z KRAJE
Letní měsíce ve znamení dotací a olympijských her
V rámci tradičního dotačního programu „Podpora sportu“, u něhož však
byla netradičně ponížena alokovaná částka z 35 na 20 milionů korun,
a „okruh B“ rozdělen na tři skupiny, jsme podpořili celkem 221 žadatelů,
z toho v okruhu A 70 žadatelů. Celkem bylo podáno 394 žádostí
v požadované výši 43 286 398 korun (z toho okruh A 189 v celkové výši
22 552 856 korun), což je opět více než v předešlém roce.
Pro příští rok bude zajisté předmětem jednání nejen možnost zpětného
navýšení částky na tento program z důvodu zvyšujícího se počtu žadatelů,
ale také „testovací“ skupinové rozdělení okruhu B, jehož snahou bylo
podpořit i menší kluby, na které se v dotačním programu nikdy nedostalo,
avšak ukázalo se výrazně nerovnoměrné rozdělení oprávněných žadatelů
v jednotlivých skupinách. Je nám líto, že nemohou být podpořeny všechny
subjekty, bohužel rozpočet není bezedný a jsme rádi, že se na sport v této
nelehké době nezapomíná. Smlouvy s úspěšnými žadateli jsou uzavírány
postupně a všechny prosíme o strpení, oddělení je dočasně personálně

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje
Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno

oslabeno a zajišťuje i další agendy.
Po dlouhých přípravách se v době konání Olympijských her v japonském
Tokiu uskutečnil v Brně i odložený Olympijský festival, který Jihomoravský
kraj spolupořádal společně s městem Brnem a Českým olympijským
výborem.

V rámci 17 dní se v areálu SKP Kometa Brno představilo na

+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

31 sportů, které si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Po celou dobu
probíhal také bohatý doprovodný program, a samozřejmostí byla možnost
sledování přenosů z Tokia a společné fandění nejen „našim“ sportovcům.

kr-jihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj si jako sportoviště pro svou prezentaci adoptoval
lezeckou stěnu, na které si mohli příchozí vyzkoušet sport Adama Ondry,
a v rámci některé ze soutěží si mohli také „vylézt“ pro nějakou hezkou
cenu.
Návštěvníci festivalu se mohli setkat také s řadou bývalých i současných
reprezentantů, např. Šárkou Kašpárkovou, Adélou Hanzlíčkovou či Lucií
Šafářovou, která byla zároveň ambasadorkou festivalu, a nechyběli ani
sportovci, kteří se právě vrátili z Tokia, a to včetně medailistů – např.
Alexander Choupenitch, Barbora Krejčíková, David Kostelecký, Jiří Lipták,
Jakub Tomeček či Adam Ondra. A co nás těší nejvíce? Že většina z těchto
jmenovaných je právě z Jihomoravského kraje.

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJE
Jsme rádi, že naše sportovní kluby vychovávají takovéto talenty a věříme,
že už teď rostou další následovníci. Rada Jihomoravského kraje také všem
sportovcům mířícím do Tokia, kteří reprezentují jihomoravský kraj, schválila
dar ve výši 100 tisíc korun na přípravu a zlepšení tréninkových podmínek.

Kontakty:

Foto: Jihomoravský kraj

Krajský úřad
Jihomoravského
kraje
Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno
+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz
kr-jihomoravsky.cz

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 04

OKÉNKO Z KRAJE
Druhá polovina srpna byla ve znamení sběru a vyhodnocení žádostí v rámci
specifického

dotačního

programu

„Podpora

vrcholového

kolektivního

sportu“. I když se jedná o již poměrně zaběhnutý program (letos vyhlášení
již potřetí, termín vyhlášení i sběru žádostí byl téměř stejný, a jeho
vyhlášení bylo avizováno několika komunikačními kanály), v letošním roce
si spousta klubů žádost nepodala – nejčastěji z důvodu opomenutí, čímž se
zbytečně připravily o dotační prostředky na nadcházející sezónu. Tato
skutečnost nás velmi mrzí, nicméně všichni mají stejné podmínky, a není
v našich silách vše kontrolovat, ba dokonce jednotlivé kluby kontaktovat,
aby žádost podaly. Věřme, že se alespoň ponaučí do příštích let, kdy se
opět počítá s vypsáním tohoto programu o letních prázdninách.
V poslední části roku bude probíhat nejen administrace všech dotací, ale
připravuje se i krajský rozpočet na příští rok. V září zastupitelstvo rozhodlo
také

o

schválení

závazné

přihlášky

na

odloženou

Olympiádu

dětí

a mládeže, která se uskuteční na konci června v Olomouckém kraji.
Nyní na oddělení probíhají první přípravy na zajištění naší dětské výpravy.
V netradičním termínu na konci listopadu by se pak měl po roční pauze
uskutečnit na brněnském výstavišti zábavně-sportovní festival Life!, na
kterém bychom měli v rámci sekce SPORT Life!, spolu s městem Brnem
a městskou společností STAREZ-SPORT, a.s. opět zajišťovat oblíbený
pavilon plný sportu tzv. „Family Hall“. Tak doufejme, že pandemická situace

Kontakty:
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje
Žerotínovo nám.
449/3
601 82 Brno
+420 541 651 111
os@krjihomoravsky.cz

tato plány opět nezhatí a všichni se v rámci tří dnů plných sportu setkáme.

kr-jihomoravsky.cz
Oddělení sportu odboru školství KrÚ JMK

www.cusacek.cz
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OKÉNKO Z KRAJSKÉ
ORGANIZACE
Vážení sportovní přátelé,
již potřetí otevíráte elektronický čtvrtletník Čusáček, ale prvně, kdy pro
sportování neplatí drastická omezení, a konečně můžeme vidět zápal dětí

Kontakty:

na tréninku a emoce sportovců při zápasech.
Za obnovení činnosti většiny spolků, jednot a sportovních svazů Vám patří
velké DÍKY!!!
Měsíc září se nese ve znamení náborů, a když vidím návštěvnost
jednotlivých akcí, tak chci věřit tomu, že nyní si všichni uvědomují, jak je
sportování pro zdraví každého člověka nesmírně důležité a potřebné.
Na druhou stranu jsme si vědomi, že jen zápal sportovců nestačí. Sport

Jihomoravská
krajská organizace
ČUS
servisní centrum
sportu

byl nejpostiženějším odvětvím v pandemické době. Byl nejdéle „zavřený“
a dostal či spíše nedostal od státu kompenzace za „zavření“. Je nutné,
aby dotační programy (především ty od Národní sportovní agentury)
nebyly pro další období kráceny nebo snad zrušeny, to by pro spolky mohl

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

být poslední hřebíček.
Na závěr mi dovolte Vám popřát hodně sportovních úspěchů, mnoho
úspěšně podaných dotací, ale především pevné zdraví.

+420 542 211 816
cusjm@cusjm.cz

Petr Šíma
místopředseda JMKO ČUS

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
Opustila nás nejrychlejší babička ...
Velmi

smutná

zpráva

přichází

z okresu Blansko. Dne 21. 8. 2021
odešla do sportovního nebe, ve věku
úctyhodných

93

Oldřichová,
Dovolte

let,

paní

rozená

nám

si

Olga

Kontakty:

Šicnerová.

tuto

významnou

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

sportovkyni, reprezentantku, vzácnou
a vždy usměvavou paní připomenout.
Paní

Olga

byla

atletkou

–

sprinterkou, závodila na tratích 60,

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

100 a 200 m, 80 m překážek, dálce
a

štafetě

4x100

m.

Narodila

se

1.června 1928 v Břeclavi, a atletice
se začala naplno věnovat v roce

Eva Musilová

1946. Za svou kariéru závodila za
kluby SK Přerov, Sokol Židenice,

Zbrojovku Brno, a v šedesátých letech za TJ Metru Blansko a TJ
Boskovice.

+420 723 839 576
Minervu
cus.musilova@gmail.
com

I/ Sportovní kariéra vrcholová - v letech 1946-1949, éra Emila Zátopka
Paní Olga se stala 5x mistryní republiky, v roce 1949 byla dokonce
vyhlášena

nejlepší

atletkou

Mistrovství

republiky.

Reprezentovala

Československo na mezinárodních závodech, mj. i na Olympijských hrách
v Londýně v roce 1948 (spolu s dalšími třemi atletkami), kde se probojovala
do semifinále a získala celkové 7. místo na 100 m (jako třetí z Evropanek).
V rozběhu na 200 metrů pak bohužel na vedoucí pozici upadla, neboť byla
škvárová trať rozmoklá po dešti. Spolu s Emilem Zátopkem a basketbalistou
Zoltánem Krenickým byla také členkou tříčlenné delegace československé
olympijské výpravy v Buckinghamském paláci v Londýně u britské královny.
V roce 1948 se zúčastnila sportovní části XI. všesokolského sletu v Praze.
O rok později, v roce 1949, v Moskvě jako jediná z žen porazila sovětské
sprinterky a mistryni Evropy z roku 1946 Zinaidu Sečenovou. V roce 1956
získala titul mistryně sportu.
V rámci své sportovní kariéry překonala československé rekordy na tratích
60, 80 a 100 m. Rekord na 100 m překonala dokonce hned třikrát, přičemž
ten poslední, s časem 12,0 sekundy, vydržel až do roku 1960.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BLANSKO
II/ Sportovní kariéra regionální
V letech 1962 až 1967 závodila v krajském přeboru za TJ Spartak Metra
Blansko a utvořila si osobní rekord ve skoku dalekém. Závodila na 100 m, 80 m
překážek, skoku dalekém a štafetě 4x100 m. Díky svým výkonům postoupila do
národní ligy.

Kontakty:

III/ Sportovní kariéra veteránská
V sedmdesátých a osmdesátých letech se úspěšně účastnila dvaceti českých
a pěti evropských a světových „veterániád“ (Goteborg, Hannover, Helsinky,
Strassbourg, Řím). Je několikanásobná mistryně a vicemistryně světa a Evropy

Servisní centrum
sportu ČUS Blansko

na 100 m a ve skoku dalekém. Ve svých padesáti letech uměla 100 m uběhnout
za 13,5 vteřiny, tretry pověsila na hřebík až po svých šedesátých narozeninách.
Po provdání v roce 1949 se přestěhovala do Boskovic, a po narození tří synů
nastoupila v roce 1960 do zaměstnání na SPGŠ v Boskovicích. V Boskovicích

Rožmitálova 40/10
678 01 Blansko

žila až do konce života.

Eva Musilová

V místě bydliště vedla mladší žákyně v ZRTV (později od roku 1990
v obnoveném Sokole), se kterými dosahovala výborné výsledky v soutěžích
mládežnických družstev v atletice, gymnastice, v pódiových skladbách,
a účastnila se přehlídek na akademiích.

+420 723 839 576
cus.musilova@gmail.
com

Paní Olga osobně cvičila na všech spartakiádách, příležitostně na různých
tělovýchovných podnicích, cvičila dlouhou dobu v dobrovolné tělovýchově,
aktivně se zúčastňovala různých akademií, pochodů nebo atletických závodů
jako funkcionář a rozhodčí atletiky a gymnastiky.
Československá televize natočila také dva dokumentární filmy o její činnosti ve
veteránském hnutí – Nejrychlejší babička a Ve znamení mají nekonečno.
V roce 2007 byla přijata jako první sportovec do Síně slávy sportovců okresu
Blansko, a v roce 2009 také do Síně slávy sportovců města Boskovic.
Je členkou republikového i jihomoravského Klubu olympioniků. Při příležitosti
životního jubilea, krásných 90ti let, byla v únoru 2018 oceněna na úrovni
okresu zvláštním uznáním předsedy ČUS, a 20. 3. 2018 při vyhlášení
Sportovce Jihomoravského kraje na brněnském výstavišti byla hejtmanem
Jihomoravského kraje uvedena do Síně slávy sportovců kraje. Při příležitosti
konání XVI. všesokolského sletu byla při galavečeru v O2 Areně v Praze dne
3. 7. 2018 uvedena také do Síně slávy sokolského sportu.
Čest její památce.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
TJ Sokol Velatice slaví 125 let
V tomto roce slaví TJ Sokol Velatice 125 let od svého založení. Patří
k nejstarším jednotám sdruženým v Tělovýchovné unii Brněnska. I přesto,
že se aktuálně neúčastní žádných pravidelných soutěží, je její činnost

Kontakty:

obdivuhodná. Chtěl bych jim při této příležitosti popřát, aby jim jejich elán
vydržel i v příštích letech, a aby měli „šťastnou“ ruku při výběru svých
nástupců, kteří budou dále rozvíjet sportovní život v obci i sportoviště.
Jiří Sýkora předseda Tělovýchovné unie Brněnska
Stručná historie tělovýchovné jednoty

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

Sokol ve Velaticích byl založen v roce 1896. V roce 1898 se cvičilo u pana
Jana Kuklínka na mlatě. Spolková místnost byla v 1. poschodí v bytě a byla

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

propůjčena zdarma. Roku 1905 Sokol svoji činnost pozastavil a roku 1908
byl ve Velaticích založen Orel. Následující rok však byla činnost Sokola
obnovena, a na podzim roku 1910 si sokolové pronajali cvičební místnost
v Horákově u pana Blažka, a v zimě zde cvičili.
V roce 1912 zakoupil živnostenský spolek „Svépomoc“ ve Velaticích
stavební místo od pana Mikuláše Poláčka z Jiříkovic, kde postavil novou
budovu. V této budově byli prodejní místnosti a zároveň sál o výměře
8x9 metrů. Na podzim se konalo slavnostní otevření. Následující rok bylo
na zahradě za budovou spolku z močálovité louky utvořeno přičinlivou pílí

Marcela Říhová
+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

letní cvičiště.
Rok

1920

přinesl

velkou

pohromu.

Spolek

„Svépomoc“

obdržel

na

scsbrnovenkov.cz

spolkovou místnost hostinskou koncesi a tu přišel nájemce, se kterým už to
Sokolu

neklapalo,

jako

když

místnost

užívali

sami.

S

hostinským

ve spolkové místnosti mívali stále nedorozumění. Největší potíže bývaly se
cvičením žactva, někdy je hostinský vyhnal z místnosti. V roce 1921
na zimu propůjčil ke cvičení svůj neobydlený domek Bohdan Krkoška.
Bohužel o dva roky později byl domek obydlen.
V roce 1928 se rozhodla správa spolku „Svépomoc“ zbudovat novou
tělocvičnu i s jevištěm, a sice na poschodí, jako je tomu dnes. Jednota
sokolská k přístavbě přispěla finančně i hmotně.
Za války, v roce 1941, byla činnost Sokola pozastavena. Oficiálně bylo
založeno Moravcovo kuratorium pro výchovu mládeže. Ve Velaticích
fungovalo tak, že bylo jen záštitou a činnost fungovala jako dříve. Po válce
byla činnost Sokola oficiálně obnovena.
www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
V roce 1948 bylo neúspěšně jednáno o navrácení budovy, ve které Sokol
prováděl svoji činnost, a kterou za okupace převzala neoprávněně Včela
(později družstvo Jednota), do vlastnictví Sokola. Jednání pokračovala
ještě

v letech 1950 a 1951. Budovu mohl převzít jedině Místní národní

výbor, ale ten

již převzal bývalou Orlovnu (dnes kulturní dům) a další

Kontakty:

budova by pro něj byla neúnosná. MNV navíc zakázal kulturní činnost na
sokolovně s tím, že se veškerá činnost bude odehrávat v kulturním domě.
V roce 1955 se Orel se Sokolem sloučil. V letech 1956 a 1958 bylo opět
žádáno o navrácení budovy Sokolu.
Jelikož hokejová družstva mužů a dorostu postoupila do vyšší třídy, muselo

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

se na patřičnou míru upravit kluziště, aby se mohlo hrát na vlastním. V roce

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

1968 se také začalo s výstavbou kabin. V roce 1974 proběhla dílčí oprava
střechy a generální oprava elektroinstalace budovy.
V roce 1976 bylo zvláštní jednání výboru ohledně nájemní smlouvy s L.D.
Jednota. Ta však na podmínkách trvala. Ani o rok později jednání s L.D.

Marcela Říhová

Jednota ohledně nájemného nijak nepokročila.
Na podzim roku 1984 byla veškerá tělovýchovná činnost Sokolské jednoty
v tělocvičně zastavena pro havarijní stav střechy. O dva roky později bylo
po dlouhých jednáních uskutečněno převedení hřiště do majetku jednoty,
a to k 31. 12. 1986. V červnu následujícího roku se započalo s opravou

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

fasády a střechy. V další fázi se pak pokračovalo na úpravách vnitřních
prostor tělocvičny a na plynofikaci celé budovy. Také se zrušilo jeviště,

scsbrnovenkov.cz

položily se parkety, a udělaly nové podlahy v šatně. Tyto akce byly
dokončeny do oslav výročí obce v roce 1988.
V roce 1992 zakoupila Obec Velatice od družstva Konzum budovu
se sokolovnou.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Investiční akce v posledních letech
V roce 1996 byly na hřišti pro lední hokej vyztuženy podezdívky schodiště
a teras, postaven nový plot, proběhla rekonstrukce osvětlení na hřišti
a elektroinstalace v šatnách. O tři roky později byla položena nová
plechová střecha nad klubovnou a posilovnou, a opravena byla také střecha

Kontakty:

nad šatnou sokolovny.
V roce 2003 byly provedeny stavební úpravy některých obvodových zdí
(podřezání, odizolování) a byly vybudovány nové sprchy a sociální zařízení
v prostoru vedle vstupu do tělocvičny.
V květnu 2005 byla dokončena oprava hřiště ve dvoře sokolovny. Vznikla

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

zde dvě nová víceúčelová hřiště – jedno antukové a druhé s umělým
povrchem.

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

V říjnu 2006 došlo k požáru sportovních kabin na spodním hřišti, který
kabiny částečně zničil. Do konce roku byla kompletně opravena střecha.
V roce 2009 byl opraven plot vedle cesty u potoka na spodním hřišti,
protože původní betonový byl poškozen při výstavbě kanalizace. Byla
dokončena oprava kabin.
V roce 2010 začala rekonstrukce střechy na budově sokolovny. Při ní byla
vyměněna střecha nad tělocvičnou a byly rozšířeny cvičební prostory

Marcela Říhová
+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

o bývalé jeviště odstraněním portálů a stropu. Tímto se cvičební plocha
zvětšila o 40 m² (celková plocha je nyní cca 10x18 m) a zvýšila se o cca
2,5 m. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena začátkem roku 2011.

scsbrnovenkov.cz

V roce 2015 se podařilo realizovat umělou trávu na většině spodního
původně písko-škvárového hřiště. Současně byla také provedena výměna
základního umělého osvětlení.
V posledním období 2020-2021 bylo v prostoru sokolovny upraveno sociální
zařízení včetně opravy přízemních prostor pro zázemí cvičení, tak aby
u vlastní tělocvičny v budoucnu mohla být upravena nářaďovna a šatna.
Hlavní činnosti Sokola:
Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu soutěžil v letech 1998 až 2006 v okresním přeboru
a v okresní soutěži. Každoročně na sokolovně také pořádal několik turnajů
ve stolním tenise. V současné době se zde stolní tenis hraje pouze
rekreačně.

Tradicí

se

zde

však

stal

turnaj

pořádaný

na

přelomu

kalendářního roku - buď Vánoční, Silvestrovský nebo Novoroční.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Lední hokej
Lední hokej ve Velaticích se v polovině devadesátých let dostal do stavu,
kdy různými vlivy ubývaly možnosti tento krásný sport hrát - jednalo se
zejména o peníze a počasí. Mládežnická družstva hrávala spíše turnajovým
způsobem, a družstvo mužů se pravidelně zúčastňovalo okresního přeboru.

Kontakty:

Stále byl však tento sport ve Velaticích populární. Úspěšní hokejisté ze
70.tých let se stávaly trenéry, případně si ještě prodlužovaly dlouhou
hráčskou kariéru. Finančně se rovněž pravidelná soutěž stávala nad
možnosti velatického Sokola.
V sezóně 1996/1997 družstvo mužů odehrálo Vyškovský okresní přebor

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

a umístilo se v soutěži v polovině tabulky, přičemž sehrálo výborné zápasy
s mužstvy z popředí tabulky. V této sezóně byly také odehrány poslední dva

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

mistrovské zápasy na spodním hřišti s mužstvem Vyškova.
V sezóně 2000/2001 bylo uspořádáno velké hokejové odpoledne ve
Vyškově, kde se oslavilo 50 let hokeje ve Velaticích. V následující sezóně

Marcela Říhová

bylo družstvo mužů 30 sekund od vítezství v play-off okresního přeboru
a celkového vítezství. Bohužel ani tentokrát to nevyšlo.
Hokej se ve Velaticích sice již soutěžně nehraje, ale v potomcích bývalých
velatických hokejistů jej ještě trocha zbývá. Těmto „Velatickým“ hokejistům
se nevede vůbec špatně a mají snahu každou zimu zajistit přírodní bruslení

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

na spodním hřišti.

scsbrnovenkov.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS
BRNO - VENKOV
Všeobecné cvičení - ZRTV + ASPV
Během každého školního roku se konají pravidelná cvičení široké veřejnosti
(dětí, mládeže a dospělých) v tělocvičně nebo na hřišti. Pro sportování
v sokolovně se každoročně sestavuje plán cvičebních hodin pro jednotlivá
cvičení a sportování.

Kontakty:

V posledních letech se provozovalo cvičení pro matky s dětmi, předškolní
děti, mladší žáky, mladší žákyně, starší žáky, starší žákyně, dorostence,
dorostenky, muže, ženy, kondiční cvičení pro starší občany, aerobic, stolní
tenis, florbal, fotbal, nohejbal, volejbal, brännball, tenis, pilates, power jóga,
badminton, zdravotní cvičení pro matky s dětmi a roztleskávačky.

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

V devadesátých letech minulého století byly pravidelně pořádány akce

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

Okresní asociace Sport pro všechny. Konaly se zde okresní závody
například ve sportovní gymnastice, v atletice předškolních dětí, soutěže
žactva v ringu a v přehazované. Všech uvedených soutěží se zúčastnili
i závodníci místní jednoty. Odbor ASPV TJ Sokol Velatice byl několikrát

Marcela Říhová

vyhodnocen jako nejaktivnější odbor v okrese Brno – venkov.

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz
scsbrnovenkov.cz
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Nohejbal
Několik skupinek nohejbalistů různého složení se schází během roku podle
počasí několikrát týdně v tělocvičně nebo na umělém hřišti. Každoročně
pořádají na přelomu srpna a září nohejbalový turnaj.

Kontakty:

Volejbal
Také velatický volejbal stále žije. V roce 2007 se navázalo na dřívější
tradici a opět se začalo hrát. Využívá se jak venkovní hřiště s umělým
povrchem, tak menší útulná tělocvična. Letos 26. května se hráči zúčastnili
např. volejbalového turnaje ASPV smíšených družstev v Rebešovicích.
Tenis

Servisní centrum
sportu ČUS
Brno-venkov

V posledních letech získal značnou oblibu rekreační tenis. Od roku 1997

Vídeňská 470/9
639 00 Brno

bylo nové antukové hřiště přístupné pro všechny milovníky tohoto sportu.
V počtu kurtů a zapojením do oficiálních tenisových soutěží sice nemohou
místní tenisté konkurovat sousední obci Mokrá-Horákov, ale snaží se
alespoň

přátelsky

poměřit

sportovní

síly

a

mladí

tenisté

úspěšně

Marcela Říhová

reprezentují v sousedním sportovním oddíle.
Roztleskávačky
V roce 2014 začala cvičitelka Zita Strejčková vést tým roztleskávaček. Své
první veřejné vystoupení měla děvčata na florbalovém turnaji koncem roku
ve Slavkově u Brna. Od tohoto nenápadného začátku počet cvičících

+420 605 247 672
marcela.rihova@
email.cz

postupně narůstal. Děvčata se pravidelně účastní různých přehlídek
a soutěží, a samozřejmě vystupují i na místních sportovních či kulturních
akcích.

scsbrnovenkov.cz

Florbal
Florbalové začátky ve Velaticích se datují k roku 2002. Další pokračování
bylo v rámci všeobecného cvičení a od roku 2008 se pomalu začal formovat
mladý florbalový tým. Družstvo juniorů bylo v sezóně 2012/2013 přihlášeno
do Orelské florbalové ligy. Poté následovalo další období aktivity v Orelské
florbalové lize v různých kategoriích. Důležité je, že starší florbalisté vedou
úspěšně děti, které mají o tento sport velký zájem.
Dětské sportovní odpoledne
Od roku 2003 každý rok také TJ Sokol Velatice pořádá Dětské sportovní
odpoledne na místních hřištích. Těchto odpolední se zúčastní vždy více než
50 dětí.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Pátý mistrovský titul stolních tenistek MSK Břeclav
Sportovní sezónu 2020/2021, která byla opět narušena anticoronavirovými
opatřeními, završily stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav ZFP Group tím
nejlepším možným způsobem. Již popáté dosáhly na domácí mistrovský

Kontakty:

titul a završily tak nepřetržitou šňůru medailových pozic z mistrovství ČR.
Od roku 2005, kdy se poprvé staly mistryněmi ČR, získaly zlaté medaile
ještě čtyřikrát, třikrát byly bronzové, což by jinde byl velký úspěch, ale
v Břeclavi maximální uspokojení nepřineslo, v ostatních letech to pak byly
medaile stříbrné. Nejčastějším finálovým soupeřem Břeclavi byly stolní

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

tenistky nedalekého Hodonína. Ty měly obvykle papírově silnější sestavu,
na

straně

MSK

však

převažovala

týmovost,

vyrovnanost

hráčského

kolektivu a vysoká bojová morálka.

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

Nejinak tomu bylo v závěru uplynulé sezóny, kdy se podle očekávání opět
ve finále střetly celky Břeclavi a Hodonína. Tentokrát měly hráčky MSK
důvod věřit si více, než tomu bývalo dříve. V základní části extraligy, která
se hrála jednokolově, porazily na domácích stolech Hodonín 6:1, a nebylo
daleko k tomu, aby jejich velký soupeř neodjížděl s nulou, i když se ve více
zápasech tuze bojovalo o každý dílčí bod. V nadstavbovém play-off však
prošli oba favorité až do finále bez zakolísání.

Kamila Benčová
+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

scsbreclav.cz
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V

rozhodujících

a

komentovaných

duelech,

hraných

osvědčenými

před

televizními

reprezentanty

(v

kamerami

Břeclavi

dvakrát

Jindřichem Panským, v Hodoníně Petrem Korbelem), byl k vidění vynikající
sport, plný dramatickým momentů. Mnozí odborníci hodnotili úroveň finále

Kontakty:

MČR družstev žen výše, než stejnou úroveň soutěže mužů, a to nebývá
zvykem.
První finálový souboj v Břeclavi vyhrály ženy MSK 5:2. Trojice hráček
domácích,

kterou

tvořily

Karin

Adámková,

Dana

Čechová

a

Aneta

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav

Širučková, byla vyrovnanější, než hráčky Hodonína Natália Partyka,
Solomiya Brateyko a Linda Záděrová. Překvapením byla zejména úvodní
výhra Širučkové nad jedničkou Hodonína Partykou, která pak podlehla
i Adámkové, a zůstala tak bez bodu. Oba úspěchy Hodonína získala

Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

maličká Ukrajinka Brateyko, za Břeclav bodovala Adámková třikrát, po bodu
přidaly ze svých dvou možností Čechová a Širůčková.
Do Hodonína jely k odvetě ženy MSK s odhodláním finálovou sérii uzavřít.
Nasvědčovalo tomu jejich průběžné vedení 3:1, v němž byla započítána
další výhra Adámkové nad Partykou. Pak ale připravila obrat obranářka
Markéta Ševčíková (nahradila v základní sestavě Záděrovou), která
rozhodným způsobem zdolala Širučkovou, a poté i Adámkovou. Došlo tak

Kamila Benčová
+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

ke zvratu na konečných 5:3 pro Hodonín, což znamenalo nutnost odehrání

scsbreclav.cz

rozhodujícího třetího utkání.
Hrálo se znovu v Břeclavi, a opět to bylo drama k pohledání. Jednička
Hodonína Partyka byla tentokrát bezchybná a získala plný počet tří bodů
pro svůj celek. I přes dobrý výkon prohrála v předchozích dvou střetnutích
nejúspěšnější hráčka Hodonína Brateyko třikrát 2:3, a zcela kouzla zbavená
byla obrana Ševčíkové. „Natálka zahrála skvěle, Solomyia dnes odvedla
svůj nejlepší výkon, ale neměla štěstí v koncovkách, Markétě pro její
obrannou hru menší hala moc nevyhovovala,“ řekl po rozhodujícím utkání
trenér

Hodonína

Jaroslav

Mikeska,

který

pogratuloval

Břeclavi

k mistrovskému titulu. Velká radost zavládla po výhře 5:3 na straně
břeclavských příznivců. „Jsem rád, že se nám po osmi letech podařilo opět
dosáhnout na mistrovský pohár. Všechny tři naše hráčky podaly výkony na
hranici svých možností, šly cílevědomě za vítězstvím, bylo to dílo
vyrovnaného hráčského kolektivu,“ nesnažil se zakrýt svou spokojenost
s výsledkem sportovní manažer MSK Vít Ratajský.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS BŘECLAV
Pro úplnost úspěšného období stolních tenistek MSK Gumotex Břeclav ZFP
Group dodejme, že již jedenáctkrát vyhrály taktéž Český pohár, druhou
nejvýznamnější domácí trofej. Dílčích úspěchů dosáhly také při svých
startech v mezinárodní superlize a úspěšné byly hráčky MSK individuálně
na mistrovstvích ČR žen i při reprezentačních startech.

Kontakty:

Jaroslav Hýbner
Základní kádr družstva s manažerem Vítem Ratajským a sponzorem panem Vladimírem Poliakem.

Servisní centrum
sportu ČUS Břeclav
Veslařská 2753/1a
690 02 Břeclav

Kamila Benčová
+420 608 760 350
cusbreclav@gmail.
com

scsbreclav.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Sportovní hokejový klub mládeže Hodonín oslavil 20 let!
Sportovní hokejový klub mládeže Hodonín existuje již 20 let, a proto se
rozhodl toto výročí náležitě oslavit. Celý pátek 20. 8. se nesl ve slavnostním
duchu. Před zimním stadionem Václava Nedomanského byly atrakce pro děti
i

dospělé,

a

uvnitř

probíhala

od

ranních

hodin

utkání

Kontakty:

jednotlivých

mládežnických ročníků. Celý den pak vyvrcholil benefičním exhibičním
utkáním Hodonína proti extraligové Olomouci. Výtěžek z celé akce putuje na
pomoc rodinám postiženým tornádem.

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

V dresu domácího výběru se objevili známí hodonínští odchovanci a rodáci,
kteří se dokázali prosadit v nejvyšších hokejových soutěžích, a na trenérskou

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

lavičku pak usedl zkušený trenér Otakar Čajka. „Lepší tým jsem asi v životě
netrénoval,“ přiznal známý kouč. „Ale více mě těší, že když jsem tým dával
dohromady, žádný z kluků mě neodmítnul. Opravdu nikdo neváhal ani
vteřinu. Všichni okamžitě kývli a slíbili, že přijedou, což splnili,“ těší Čajku.

Jana Kavanová

Fanoušci viděli v akci třeba obránce Ondřeje Šmacha či útočníka Stanislava
Balána, po boku mazáků nastoupili Radek Kučeřík, Ondřej Kachyňa či Alex
Kašpárek. Bránu hájili Martin Holík, Marek Štipčák a Matěj Bartozel.
Duel proti týmu z nejvyšší soutěže si užili i současní hráči A-týmu SHKM Petr
Peš, David Polesný, Tom Polák a Aleš Dufek. Domácí borce podpořili

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

i hvězdní Slováci Martin Fehérváry, Adam Ružička a Maxim Čajkovič. Hlavní
hvězdou zápasu byl bezesporu český reprezentant a vítěz Stanleyova poháru
Michal Kempný. „Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat. Naštěstí se hrálo
v rozumném tempu a nikdo do toho nešel naplno. Bylo to bez tvrdých
zákroků, takže v pohodě,“ usmíval se Kempný.

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS HODONÍN
Výběr soupeře pro hodonínský klub byl jasný. „Když jsme přemýšleli, koho
si k tomuto utkání pozvat, byla Olomouc celkem jasnou volbou. A jsem moc
rád, že vedení Olomouce i kluci na tuto nabídku bez váhání kývli,“ říká
manažer A-týmu SHKM a bývalá dlouholetá opora HC Olomouc Martin

Kontakty:

Vyrůbalík, který se během exhibice také objevil na ledě.
Narozeninovou exhibici SHKM Hodonín si v horkém pátečním podvečeru
nenechalo ujít zhruba sedm stovek natěšených diváků, kteří se od úvodních
vteřin mohli bavit krásnými akcemi, bezstarostným hokejem a pěknou porcí
gólových akcí. Výsledek nakonec nikdo neřešil, nejdůležitější bylo, že se

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

bavili jak přítomní fanoušci, tak hráči i realizační týmy obou celků.

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

A jak celou akci hodnotí současný předseda klubu Karel Lidák?
„Než jsme se nadáli, tak je to 20 let od obnovení mládežnického hokeje
v Hodoníně. Proto jsme už před několika měsíci začali plánovat oslavy,
které by důstojně vystihly celých 20 let. Tento den „D“ jsme začali již
v dopoledních hodinách zápasy všech našich kategorií od 2. třídy až po st.

Jana Kavanová

žáky. „Sparingpartnery“ se nám stali naši dlouholetí soupeři, ale zároveň

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

i velcí kamarádi z Uh. Ostrohu, se kterými dlouhé roky spolupracujeme.
Souběžně s těmito zápasy byly před stadionem rozestaveny a volně
přístupny pro všechny děti atrakce – skákací hrad, nafukovací skluzavka,
skákací trampolína. Dále se mohli všichni, včetně dospělých, „vyřádit“
u Stiga hokeje, a nebo si vyzkoušet střelbu na branku. Vše probíhalo pod
zdravotním dozorem našich krásných (věčně mladých) zdravotnic. Pokud
někomu

vyhládlo,

firma

Maspro

připravila

ve

svém

stánku

luxusní

občerstvení, stejně jako restaurace zimního stadionu.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Po skončení atrakcí, zhruba v 15:30 hod., se začali sjíždět pozvaní
pracovníci klubu, kteří ve dvacetileté historii klubu zanechali stopu. Tito lidé
byli oceněni památečním dresem k 20. výročí klubu a identickým mini
dresem. Dále jsme přivítali speciální hosty – vedení HC Olomouc, sponzory

Kontakty:

a hokejové managery.
Ve stejnou dobu najížděli ke stadionu hráči HC Olomouc a dream team
SHKM Hodonín v čele s M. Kempným, M. Feherváry, A. Růžičkou,
M. Čajkovičem a dalšími hvězdami, které prošly v minulých letech právě

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

mládežnickými kategoriemi SHKM. Nelze zapomenout na současného
managera SHKM M. Vyrůbalíka, který se tímto dnem symbolicky rozloučil

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

se svou bohatou profesionální kariérou právě proti klubu svého srdce,
jehož byl několik sezon kapitánem.
Utkání splnilo svůj účel – čestné buly vhodil nestor hodonínského hokeje

Jana Kavanová

F. Krejčiřík, všichni se náramně bavili hokejem, o přestávkách se střílelo na
bránu za hodnotné ceny, losovaly se zpravodaje s luxusními sportovními
cenami (např. dresy mistrovského Třince a Olomouce s podpisy všech
hráčů, hokejky s podpisy od kanonýrů M. Řepíka a R. Olesze). Byla to
nádhera. Na stadionu se i přes covidová opatření dostavilo na sedm stovek

+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com

diváků, jen škoda, že jich nebylo více, protože tolik kvalitních hokejistů na
jednom ledě neviděl Hodonín spoustu let, a asi ani dlouho neuvidí.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS HODONÍN
Důležité je poznamenat, že kompletní výtěžek z tohoto charitativního utkání
bude vložen na běžící transparentní účet SHKM na pomoc rodinám „drtičů“,
které silně zasáhlo červnové tornádo. Dále bude odstartována internetová
aukce všech dresů hráčů dream teamu, včetně jejich podpisů. Výtěžek

Kontakty:

bude opět převeden na již zmíněný transparentní účet. Následně bude
celková částka rozdělena stejným dílem mezi postižené rodiny a slavnostně
předána formou symbolických šeků před některým mistrovským utkáním
mužů SHKM.

Servisní centrum
sportu ČUS Hodonín

Na závěr bych chtěl moc a moc poděkovat celé řadě lidí, kteří se podíleli na
této akci, jmenovat nebudu, je to dlouhá řada. Zorganizovat akci v tomto

Tyršova 3214/8
695 01 Hodonín

rozsahu není vůbec jednoduché. Ještě jednou velké díky všem.“
Autor: Jana Kavanová
Zdroj: shkmhodonin.cz, Libor Kopl, Jan Hochman

Jana Kavanová
+420 774 400 701
cushodonin@gmail.
com
scshodonin.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Vyškovkoská naděje ve sportovním lezení - Tereza Cibulková
Osmnáctiletá Tereza Cibulková z Vyškova závodí ve sportovním lezení na
rychlost za TJ Pustiměř. Již dříve vyhrála řadu evropských závodů a je
několikanásobnou mistryní ČR v lezení na rychlost. Začátkem letošního roku

Kontakty:

se zúčastnila nominačního závodu do reprezentace České republiky v této
disciplíně, a spolu se svým bratrem Šimonem se jí podařilo splnit
kvalifikační časy pro nominaci do juniorské reprezentace na rok 2021.
V této sezóně se zúčastnila hned tří závodů Evropského poháru. Při prvním

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

závodu v rakouském Imstu dokázala na venkovní lezecké stěně, která má
kluzký povrch a rychlostním lezcům a dobrým časům moc nevyhovuje,

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

v kvalifikaci vyřadit bývalou mistryni světa z Itálie. V následném boji o bronz
sice prohrála s ukrajinskou závodnicí, ale vytvořila nový český ženský
rekord, který na 15metrové standardní stěně s 5stupňovým převisem
stanovila časem 10,18 sekundy. Tereza si zároveň tímto časem a umístěním
zajistila start na Mistrovství světa mládeže 2021. Nominační čas měl
hodnotu umístění do 16. místa na předchozím Mistrovství světa (10,613
sekundy).
Mistrovství světa mládeže se konalo koncem srpna v ruské Voroněži. Tereza

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

se z kvalifikačních kol s časem 10,225 sekundy probojovala z dvanáctého
místa do finálové šestnáctky, a v následném duelu opět posunula český
ženský rekord na hodnotu 10,145 sekundy. Tímto časem si v silné
konkurenci zajistila výborné 11. místo.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Tereza projevuje svůj talent nejen v lezení, ale i v jiných sportech.
Každoročně ji můžeme vidět na Mistrovství České republiky v olympijském
šplhu na laně, kde pravidelně dosahuje na některé z medailových umístění.
Také je stále držitelkou českého rekordu v družstvech ve šplhu na tyči

Kontakty:

s týmem Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.
Děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů!
Evženie Judasová

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

TJ Pustiměř

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Volejbalový den Orlovice
Dne 26. 6. 2021 se v Orlovicích konal vzpomínkový turnaj na bývalého
volejbalového hráče, dlouholetého funkcionáře a předsedu TJ Orlovice,

Zdeněk Jelínek

Ing. Jiřího Růžičku.

+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
scsvyskov.cz

Turnaje se zúčastnilo pět amatérských družstev složených z velké většiny
jeho kamarádů, nebo osob, které přišly zavzpomínat a vzdát hold tomuto
muži.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Při příležitosti konání této akce zástupci OS ČUS Vyškov, z. s. poděkovali
také odcházejícímu předsedovi Volejbalového svazu Vyškov panu Čestmíru
Luskovi, předali mu pamětní medaili a upomínkové předměty. Současně
symbolicky proběhlo předání funkce předsedy svazu panu Romanu Křížovi.

Kontakty:
OS ČUS Vyškov, z. s. děkuje za uspořádání této velmi pěkné akce všem
pořadatelům v čele s Antonínem Horváthem.

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov
Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
scsvyskov.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS VYŠKOV
Vyškovská atletika slaví 100 let svého trvání a Atletický klub AHA
Vyškov, z. s. je při tom!
Činnost klubu je zaměřena k všestrannému rozvoji malých dětí, tzv.
Aháčků. Začíná se ve 4 letech atletickou školkou, poté následuje atletická

Kontakty:

přípravka, kde již postupně začínají i atletické soutěže. Velmi populární je
např. soutěž KLAP – Krajská liga atletických přípravek. Pod dohledem
proškolených

trenérů

tak

malí

sportovci

získávají

první

zkušenosti

s atmosférou atletických závodů.

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

V mladším a starším žactvu již pronikají do tajů jednotlivých atletických

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

disciplín. V mladším žactvu jsou prioritou víceboje, ve starším žactvu se
mladí atleti začínají profilovat do běhů, skoků či vrhů a hodů. Zde se klub
snaží zapojit do soutěží družstev co nejširší okruh atletů, neboť kolektivní
duch těchto soutěží dokáže mobilizovat širší okruh trénujících dětí. Touto
cestou si prošla většina našich nyní výkonnostně nejsilnějších závodníků.

Zdeněk Jelínek

Ti ke své velké tréninkové píli musí přidat ještě velkou oddanost atletice,

+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

prostě něco navíc tak, aby byli konkurenceschopní při republikových
mistrovstvích.
Atletika, nazývaná také „královna sportu“, je sport krásný, avšak tvrdý a nic
neodpouští. Našim cílem a největší odměnou je medaile z republikového
mistrovství, a tím super TOP výsledkem je vybojování si reprezentačního
dresu ČR. Snažíme se věnovat všem atletickým disciplínám. Mezi naše
současné nejlepší atlety patří běžkyně Tereza Mazlová, Sabina Fiantová,
Soňa Mihulová, Jakub Bárek či Marek Kalous, šikovní jsou Adéla
Provazníková či Jakub Derka nad překážkami. Ze skupiny vícebojařů
postupně vzešla i skupina tyčařů, kde jsou největšími oporami Denisa
Hubáčková, Kateřina Čamlíková, Alžběta Suchomelová, Kryštof Vintera,
Mario a Sebastian Hajzlerovi. Jsou to produkty Sportovního střediska
atletika a Sportovního centra mládeže při atletickém klubu AHA Vyškov.
Atletickými symboly klubu posledního desetiletí se pak stali Lenka
Suráková-Rašková a Jiří Němeček.
V roce 2021 slaví vyškovská atletika 100 let, a v prosinci tohoto roku náš
klub oslaví 30 let svého trvání. Jsme velice rádi, že i v tomto roce máme
v soutěžích družstev celkem 9 našich družstev, z nichž družstva mužů
a žen si v druholigové soutěži vybojovala účast v barážovém klání
o prvoligovou soutěž.

www.cusacek.cz
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SPORTU ČUS VYŠKOV
Velké úsilí věnujeme také pořádání atletických soutěží a tradičních
atletických mítinků. Ohromnou tradici má Velká cena města Vyškova,
která by se měla letos konat již po šedesátédeváté. Dále jsme realizovali
již 40. ročník Malečkova memoriálu. Jedná se o akce, které náš klub

Kontakty:

pořádá jako nástupnický klub slavné sokolské atletiky ve Vyškově.
Mezitím si svoji tradici vybojovaly také Vyškovská míle (18. ročník),
Běhání se svíčkou, AHA tyčka a Nanukový pětiboj. Své jedinečné
charisma má také Vyškovský Mikulášský běh – Memoriál Milana Dvořáka,
akce, kde se loučíme s atletickou sezonou, a také pravidelně vyhlašujeme

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

výsledky běžeckého seriálu Dlouhá míle.
Za

naší

činností

je

spousta

práce

vedení

klubu,

velkého

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

počtu

proškolených trenérů, rozhodčích, technického personálu, dobrovolných
pracovníků a rodinných příslušníků. Rádi bychom takto poděkovali i našim
atletům, kteří svými výsledky výborně reprezentují klub a všechny
podporovatele činnosti, neboť bez podpory NSA, Jihomoravského kraje,
města, ČUS a partnerů klubu nelze činnost klubu v takovémto rozsahu
realizovat.
Děkujeme všem!

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com

Místopředseda AHA Vyškov
Jiří Hajzler
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Dny seniorů 2021
Vyškovská Česká unie sportu uspořádala 10. 8. 2021 v Rousínově již
5. ročník Dne seniorů, a 28. 8. 2021 se 1. ročník této úspěšné akce konal
také ve Vyškově. I když se bojovalo v osmi disciplínách, na akcích šlo

Kontakty:

hlavně o setkání a zábavu.
Soutěžilo se ve slalomu s florbalovou hokejkou, překonávání překážek
a slalomu s tenisovou raketou a míčkem, hodu diskem do vytyčeného
prostoru, hodu kriketovým míčkem do dálky a na vyznačený cíl, a v chůzi

Servisní centrum
sportu ČUS Vyškov

nebo běhu na 400 m. Soutěžící si také vyzkoušeli dvě netradiční
skandinávské hry Möllky a Kollki.

Mlýnská 737/10
682 10 Vyškov

Zdeněk Jelínek
+420 733 539 146
cusvyskov@gmail.
com
scsvyskov.cz
Na sportovních akcích byla vynikající atmosféra, naši senioři se výborně
bavili a vyslovili přání tyto akce v příštím roce zopakovat.
Na závěr všem účastníkům předali drobné předměty a pamětní plaketu
starosta města Vyškova pan Karel Jurka, místostarostka paní Karin
Šulcová a předseda OS ČUS Vyškov pan Jiří Moudrý.
Jiří Moudrý
předseda OS ČUS Vyškov

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Turnaj přípravek v národní házené pod taktovkou TJ Miroslav
Od posledního vydání ČUSáčku se toho mnoho změnilo. Situace ve
společnosti, a s tím i ve sportu, se začala pomalu vracet do normálu, co se
týče proticovidových opatření vydaných MZČR. My jsme však již mohli za
jistých podmínek vykonávat naší činnost téměř plnohodnotně. Začala se
rozjíždět různá sportovní odvětví a kluby odstartovaly organizace různých
utkání, turnajů apod.
Náš výkonný výbor Okresního sdružení ČUS Znojmo se pravidelně
setkával, aby agenda našeho sdružení běžela úspěšně dále. Jednou

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

z prvních akcí, která se konala 12. 6. 2021, a které se zúčastnil předseda
našeho sdružení p. Zdeněk Kolesa, byl Turnaj přípravek v národní házené,
který perfektně zorganizovala TJ Miroslav a VV jí na tuto akci schválil
finanční příspěvek.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz

Sportovec okresu Znojmo za rok 2020
Tradiční výkladní skříní mezi akcemi organizovanými Okresním sdružením
ČUS Znojmo je slavnostní vyhlášení ankety Sportovec okresu Znojmo za
rok 2020. Byť byl rok 2020 ochuzen o spoustu sportovních akcí a úspěchů
nebylo mnoho, i přesto jsme se rozhodli tuto významnou událost pro
sportovce našeho regionu zorganizovat. Oproti tradičnímu divadlu jsme se
v rámci situace shodli a uspořádali galavečer v krásném prostředí
u Rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, a to 22. 6. 2021.

www.cusacek.cz
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SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
Za přítomnosti zástupců města, kraje, politiků, partnerů, organizátorů,
sportovců a jejich doprovodu, v celkovém počtu cca 130 osob, proběhla tato
akce ke spokojenosti všech. Sportovci byli oceněni za výsledky v pandemií
ovlivněném roce 2020 a galavečer byl dle ohlasů velice povedený.

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
Nohejbalová sobota v Oleksovicích a Miroslavi
Dne 26. 6. 2021 zavítal pan Kolesa ocenit nohejbalisty do Oleksovic, kde se
konal 1. ročník nohejbalového turnaje " O pohár Kozlíka Olíka ". Turnaje se

+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com

zúčastnilo 10 družstev.

scsznojmo.cz

www.cusacek.cz

JMKO ČUS | strana 29

SERVISNÍ CENTRUM
SPORTU ČUS ZNOJMO
V tutéž sobotu 26. června se nohejbal se nehrál jen v Oleksovicích, ale také
v Miroslavi, kde proběhl 1. ročník nohejbalového turnaje "O putovní pohár
starosty města Miroslav". Turnaje se zúčastnilo rovněž 10 družstev.

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
O pohár předsedy FK Práče se hrálo v malé kopané
Ani v červenci nechyběly v našem regionu sportovní akce. Jednou z nich byl

+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com

také turnaj mužů v malé kopané „O pohár předsedy FK Práče“, který se
uskutečnil 17. 7. 2021, za účasti 16 družstev. Velké poděkování patří
funkcionářům FK Práče za přípravu turnaje, hracích ploch, cen a bohatého
občerstvení. Jen více takových akcí.
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Dotační titul "Kabina 2021"
Program Okresního sdružení ČUS Znojmo, z.s. však neplnily jenom
sportovní akce, ale také žádosti o dotace. Dne 12. 7. 2021 byla vyhlášena
dlouho očekávaná dotační výzva NSA „Kabina 2021“, která měla za cíl
zkvalitnění sportovní infrastruktury v obcích, ve kterých k 1. 1. 2021
nepřekročil počet obyvatel 3 000. S administrací žádostí a poradenstvím
pomáhal referent OS ČUS Znojmo pan Roman Švarc. Doufejme, že žádosti
budou vyhodnoceny kladně a naši svěřenci budou moci využívat opět o něco

Kontaktní údaje:
Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

lepší sportoviště.

Hasičské závody se Skalici
ČUS Znojmo také nezištně pomohlo domácím pořadatelům SDH Skalice (ale

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

nejenom jim) dva roky po sobě k získání dotace v programu Můj klub.
Vděční domácí pořadatelé, dramatické a napínavé souboje, šťastné - opět
sportující děti. I to je naše činnost - pomůžeme, když můžeme.

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz

Zapojení do projektu Tipsport Sportuj s námi
V okrese se také rozjely akce, které byly zařazeny do projektu „Tipsport
Sportuj s námi“. Tyto akce mohly být podpořeny také díky partnerovi
Car4way, který našemu sdružení věnoval k bezplatnému užívání osobní
vozidlo, a akce tak mohou být s naší účastí. Poctivě plníme požadavky
partnera, a na všech akcích jsou vyvěšeny požadované bannery s logy
a je pořizována fotodokumentace.
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Stolní tenis v Moravském Krumlově
V Moravském Krumlově proběhl také jeden z turnajů zařazených do tohoto
projektu a to „O pohár starosty Moravského Krumlova“ ve stolním tenise.
Sportovní hala praskala ve švech a rychlost míčků byla závratná. Letošního
ročníku se zúčastnilo 57 hráčů z 28 klubů. Hlavní soutěží byla tradičně

Kontaktní údaje:

Kvalifikace o postup do odpolední soutěže Championsleague. „Umetenější“
cestu měly, stejně jako v loňském roce, hráčky našeho prvního týmu, kterým
k postupu stačilo vyhrát základní skupinu. Vítězem nejprestižnější kategorie
Championsleague se stal hráč španělského Alicante Tenis de Mesa Artem

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

Zimarin. Levoruký ruský sympaťák ovládl společně s Jaroslavem Kolůchem
také

soutěž

čtyřher,

a

v

sobotu

byl

zaslouženě

korunován

novým

krumlovským králem. Účast zahraničních hráčů mluví také o prestiži tohoto
turnaje.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz
Den plný fotbalu v Miroslavi
Koloběh akcí z projektu „Tipsport Sportuj s námi“ se naplno roztočil, a jeho
další zastávkou byla 21. 8. Miroslav, se svou akcí „Den plný fotbalu“.
Jednalo se o fotbalový turnaj starších přípravek. Turnaj byl zahájen
v ranních hodinách a slavnostního nástupu se účastnilo bezmála 140 hráčů
včetně trenérů z 10 různých týmů. Publikum tvořené rodiči a širokou
veřejností bylo velmi početné. Nejmenší sportovce přivítal jeden z hlavních
pořadatelů Michal Jobánek, který pro pořádek upřesnil i pravidla celého
turnaje. Během celého turnaje byl pro všechny účastníky i veřejnost
připraven doprovodný program a bohaté občerstvení. V celém areálu byly
rozmístěny

nafukovací

hrady,

prolézačky

a

fotbalový

terč.

Dalšími

disciplínami bylo měření rychlosti kopu a počítání ,,nožiček‘‘, ze kterých
vzešel taktéž vítěz.
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Stal se jím Max Muller, který překvapil celé publikum svým výkonem 197
nožiček. Vyhlášení nejlepších týmů, hráčů, brankařů a střelců probíhalo za
přítomnosti

předsedy

FC

Miroslav

Radomíra

Petrika,

dalších

členů

FC Miroslav, vedení města Miroslav a předsedy ČUS Znojmo Zdeňka
Kolesy. Všichni účastnící dostali diplom, medaili a drobné sladkosti.

Kontaktní údaje:

Na vítěze v každé kategorii navíc čekal pohár, dětské šampaňské a dárek

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo

v podobě míče či batohu pro každého člena týmu.

Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
Osvěta v oblasti cyklodopravy a cyklomobility
Cyklo klub Znojmo ve spolupráci s dlouholetými partnery připravil pro
širokou cyklistickou veřejnost i zástupce státní správy a samosprávy výstavu
a praktickou ukázku vybavení pro zvýšení mobility a kvality služeb
především v oblasti cyklodopravy. Tato akce proběhla 25. 8. 2021 v prostoru
skladového areálu Znojvín Znojmo. Záštitu nad první ucelenou výstavou
a prezentací nových technologií a řešení cyklomobility převzal senátor
Mgr. Tomáš Třetina.
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Slavnostní otevření tělocvičny při ZŠ Práče
Naše nejmenší sportovní naděje, ale nejen ty, potřebují ke své činnosti také
odpovídající infrastrukturu a jeden ze zásadních kroků se povedl v obci
Práče, kde byl 28. 8. 2021 slavnostně zahájen provoz tělocvičny při ZŠ,
která byla postavena za podpory Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen

Kontaktní údaje:

„MMR“). I zde naše sdružení tuto výstavbu v celkové výši 15 000 000,podpořilo doporučením pro MMR, a tím se částečně podílelo na její
realizaci. „Děkuji starostovi Práčí panu Zdeňku Dvořákovi za pozvání
k slavnostnímu přestřižení pásky. Přejeme tělocvičnu plnou sportujících
dětí“. Za ČUS Znojmo Kolesa Zdeněk.

Servisní centrum
sportu ČUS Znojmo
Dvořákova 2922/16
669 02 Znojmo

Roman Švarc
+420 728 143 021
manazer.cusznojmo
@gmail.com
scsznojmo.cz

Sportovní akce v měsíci září v okrese Znojmo
A ani měsíc září nebyl v okrese bez akcí. Dne 9. 9. 2021 se na plovárně
Louka ve Znojmě uskutečnila tradiční akce „Louka plná dětí“. Této velmi
oblíbené akce se účastnilo na 600 dětí. V pátek 24. 9. se také uskutečnil
Sportovní den seniorů. O těchto dvou akcích ale více až v příštím čísle
ČUSáčku a zcela jistě i s fotodokumentací.
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Kontakty:

Budeme rádi za další postřehy, náměty posílejte
do redakce na e-mail: gabrielova.marta.cus@gmail.com. Děkujeme.
Vydavatel: Jihomoravská krajská organizace České unie sportu, Vídeňská
470/9, 639 00 Brno. Odpovědná osoba: Ing. Marta Gabrielová, e-mail:
gabrielova.marta.cus@gmail.com. Redakce, grafika, inzerce: Jihomoravská
krajská organizace ČUS, sídlo redakce: Vídeňská 470/9, 639 00, Brno.
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