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Zpráva náčelníků o činnosti odboru všestrannosti 

za rok 2010 

 
Rok 2010 začal pro naše cvičence a ne jen pro ně, ale pro všechny členy naší TJ Sokol Čelechovice 

na Hané a občany Čelechovic na Hané slavnostně. 9. ledna 2010 proběhlo „Slavnostní otevření 

Hanácké relax oázy spojené s oslavou 90. výročí TJ Sokol v Čelechovicích na Hané“. Na přípravě 

sokolovny a slavnostním otevření, na programu, výstavě, prostě na zajištění se podíleli ve velké 

míře i naši cvičenci a cvičitelé jako i na zpracování Almanachu k 90. výročí zaloţení TJ Sokol 

v Čelechovicích na Hané.   

 

V roce 2010 měl odbor všestrannosti 116 aktivních členů, z toho 8 cvičitelů, kteří sportují 

v oddílech mladší ţactvo, ţactvo, mladší ţeny, střední ţeny, starší ţeny, florbal, atletický klub a 

volejbal. Měli jsme ještě RD, ale pro nezájem necvičí. 

 

 

Přehled akcí a soutěţí: 

30. 1. 2010 jsme pořádali 10. ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol 

Kosíře. Zúčastnilo se 95 pochodujících na dvou trasách 10 (78 účastníků), 13 km (17 účastníků), 

z toho 18 dětí do 15 let. 

 

20. 2. 2010 se přes 300 návštěvníků bavilo na Maškarním plese, z toho bylo asi 2/3 masek. 

Především cvičitelé se podíleli na jeho organizaci a zajištění. 

 

13. 3. 2010 se konal tradiční Dětský karneval, připravit zábavu pro děti, soutěţe, hry dá zabrat i 

zkušeným pořadatelům, opět většinou cvičitelům. 

 

16. 3. 2010 se naši členové zúčastnili Ţupního přeboru v plavání.  

2. místo – Nicoleta Janečková – mladší ţákyně I 

3. místo – Viktorie Suchánková – mladší ţákyně I 

7. místo - Tereza Stawaritschová - mladší ţákyně I 

6. místo – Lukáš Augustin – mladší ţáci I 

6. místo – Štěpán Pleva – mladší ţáci II 

1. místo – Jiří Kašpar – dorostenci 

 

V sobotu 10. 4. 2010 se konal V. Aprílový koncert s Jarní výstavou za vydatného přispění našich 

členů. 

 

17. 4. 2010 – Přebor sokolské všestrannosti – gymnastika, šplh 

Gymnastika:  3. místo – Viktorie Suchánková – mladší ţákyně I 

7. místo – Štěpán Pleva – mladší ţáci II 

Šplh: 3. místo – Nicoleta Janečková – mladší ţákyně I 

 4. místo – Viktorie Suchánková – mladší ţákyně I 

 3. místo – Štěpán Pleva – mladší ţáci II 

 3. místo – Vojtěch Kašpar – starší ţáci IV 

 1. místo – Jiří Kašpar – dorostenci 

 1. místo – Jaroslav Dostál – muţi 

 

V tentýţ den 17. 4. 2010 – se naši členové velkou měrou podíleli na akci „Ukliďme svět“, uklízeli 

příkopy kolem silnic v okolí Čelechovic. 
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24. 4. 2010 proběhl v Přemyslovcích Zálesácký závod zdatnosti, zúčastnila se ho z naší TJ jedna 

hlídka, ale vítězná – mladší ţákyně I – Nicoleta Janečková, Viktorie Suchánková, Tereza 

Stawaritschová. 

24. 4. 2010 pořádala obec Čelechovice na Hané za přispění našich členů „Hanácké relax odpoledne 

aneb Hébní prdeló“. 

 

V květnu 2010 Alena Opluštilová – naše cvičitelka vystoupila společně s ţenami se Sokola I 

Prostějov s mezisletovou skladbou KALEIDOSKOP v Brně a Trenčíně. 

 

29. 5. 2010 proběhl netradiční Dětský den, konal se pouze odpoledne a zahájen byl netradičně 

divadelními pohádkami v podání souboru divadle Hanácké obce z Prostějova. Pak se děti vyřádily 

na tradiční pouti, zkusily různé dosciplíny. 

 

19. 6. 2010 - Přebor sokolské všestrannosti – atletika na hřišti  ZŠ a RG  města Prostějova 

12. místo – Šimon Pleva – mladší ţáci I 

4. místo – Štěpán Pleva – mladší ţáci II 

1. místo - Viktorie Suchánková - mladší ţákyně I 

2. místo - Nicoleta Janečková – mladší ţákyně I 

7. místo – Diana Kaňáková – mladší ţákyně I 

7. místo – Jan Kocourek – mladší ţáci II 

4. místo – Vojtěch Kašpar – starší ţáci IV 

2. místo – Lenka Vybíhalová – starší ţákyně IV 

4. místo – Ivana Mirgová – starší ţákyně III 

2. místo – Matěj Suchánek – dorostenec 

3. místo – Jiří Kašpar – dorostenec 

 

19. 6. 2010 jsme pořádali V. ročník volejbalového turnaje O pohár starosty TJ Sokol 

Čelechovice na Hané na dvou našich venkovních hřištích.  

Účastnilo se 8 druţstev – v propozicích 8 hráčů, na hřišti musí být vţdy alespoň 2 ţeny. 

Konečné pořadí:  1. místo – Kometa Prostějov 

   2. místo – TJ Sokol Čelechovice na Hané – DOSI 

   3. místo – TJ Sokol Přemyslovce 

   4. místo – TJ Sokol Kostelec na Hané 

   5. místo – TJ Sokol Smrţice 

   6. místo – TJ OP ASPV Prostějov 

   7. místo – TJ Sokol Čelechovice na Hané 

8. místo – TJ Stavební stroje Němčice 

 

26. 6. 2010 – jsme pořádali XII. ročník Hanáckó rovinó a kopcama projíţďku po cyklostezkách 

na trasách 26 km – 33 cyklistů – nejmladší Adélka Jedličková necelý narozena 2009, 56 km projelo 

14 cyklistů a trasu 93,5 km zdolali 2 cyklisti – nejstarší 75 letý pan František Bartoš z Prostějova.  

 

17. 8. 2010 se konal v sokolovně letní koncert Tradice Hané 
 

17. 9. 2010 jsme zahájili nový cvičební rok Táborákem. Cvičenci nejdřív plnili různé disciplíny a 

vše bylo tradičně zakončeno opékáním špekáčků. 

 

2. 10. 2010 se 7 našich reprezentantů zúčastnilo Krajského kola v atletice, které pořádala Ţupa 

Prostějovská na hřišti RG v Prostějově a 2 rozhodčí – Alena Opluštilová a Jiří Janeček. Tito naši 

členové přispěli k obhájení prvenství Ţupy Prostějovské: 

1. místo – Viktorie Suchánková – mladší ţákyně I 

3. místo – Nicoleta Janečková – mladší ţákyně I 
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Ivana Mirgová – starší ţákyně II 

3. místo – Lenka Vybíhalová – starší ţákyně IV 

5. místo – Štěpán Pleva – mladší ţáci II 

Jiří Kašpar 

Pavel Beregsázi 

 

9. 10. 2010 jsme pořádali zájezd na 34. ročník Pochodu slováckými vinohrady. Na různé trasy 

vyrotilo 65 účastníků zájezdu, z toho 17 členů TJ. 

 

4. 12. 2010 se naše volejbalová druţstva zúčastnila Mikulášského turnaje ve volejbale smíšených 

druţstev v Prostějově. Ze 7 druţstev obhájilo druţstvo DOSI Čelechovice loňské vítězství a 

TJ Sokol Čelechovice skončilo na 4. místě. 

 

Poděkování patří nejen úspěšným cvičencům – reprezentantům naší TJ, ale především cvičitelům a 

trenérům, kteří jim věnují svůj volný čas nejen na hodinách, ale i na soutěţích a závodech, pořádají 

různé akce, účastní se na brigádách, protoţe většina cvičitelů je i členy výboru TJ. 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na všech akcích pořádaných naší TJ, od turistiky, 

cykloturistiky, akcí pro děti i ostatní veřejnost, úklidu a při stěhování sokolovny. 

 

 

 

V Čelechovicích na Hané 25. 3. 2011    Mgr. Milada Dosedělová 

       náčelnice TJ Sokol Čelechovice na Hané 

 

 

 

 

Odměněni za reprezentaci TJ: druţstvo ţáků malé kopané 

     Viktorie Suchánková – ţupní přeborník všestrannosti  

     Štěpán Pleva – ţupní přeborník všestrannosti 

Nicoleta Janečková 

Tereza Stawaritschová 

Jiří Kašpar 

Vojtěch Kašpar 

Ivana Mirgová 

Lenka Vybíhalová  

 


