
OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍ SEZÓNOU D ĚTÍ V TJ RADIM ĚŘ 

 

Teprve před rokem touto dobou jsme přemýšleli co udělat pro to, aby měly děti z naší 
vesnice nové možnosti zapojit se do různých sportovních aktivit a začít se více (a především 
s radostí) hýbat. Zároveň jsme chtěli i trochu zjednodušit situaci rodičům tím, že nebudou muset 
svoje děti vozit na různé kroužky a tréninky do okolních obcí, ale budou moci využít možností a 
sportovního zázemí přímo v Radiměři, jelikož podmínky zde máme opravdu kvalitní a byla by 
škoda je nevyužívat. Proto jsme velice rádi, že se nám podařilo od září loňského roku zorganizovat 
a zahájit činnost hned tří nových sportovních oddílů (kroužků).  

Jelikož většina malých dětí (především holčiček) ráda tancuje, oslovili jsme paní Lucii 
Valovou, certifikovanou lektorku na dětský tanec a zumbu ze Svitav, která s naší nabídkou 
souhlasila a každou středu za námi jezdila do tělocvičny a vedla kroužek, který jsme pojmenovali 
„TANCOHRTÁTKY S LUCKOU“ . O tanečky byl veliký zájem, přihlásilo se nám přibližně 40 
dětí od 3 do 7 let, proto jsme ze začátku vytvořili dvě skupiny, které se po týdnu střídaly. Děti si 
postupně zvykaly na taneční rytmus, učily se různé sestavy, které vyplňovaly zábavnými 
pohybovými hrami. S paní lektorkou se jim během 29 lekcí podařilo nacvičit a předvést celkem tři 
hezká vystoupení v kostýmech pro rodiče a veřejnost.  

Pro děti od 5 do 10 let, které baví pohyb s míčem, rádi běhají, závodí, hrají míčové a 
pohybové hry, jsme obnovili „staronový“ oddíl „(NEJEN) FOTBALOVOU ŠKOLI ČKU“ . Chtěli 
jsme tak dát možnost dětem, které se třeba nechtějí zaměřit přímo na fotbal, ale rády by si každé 
úterý se svými kamarády zasportovaly v tělocvičně nebo na fotbalovém hřišti. K panu trenérovi 
Jindřichovi Kinclovi se přidali další tři trenéři – Radek Mauer, Ladislav Olšer a Jiří Šudoma, aby 
zvládli tak velký počet dětí, které tréninky navštěvovaly a mohli se jim tak intenzivně věnovat. Stalo 
se, že přišlo třeba i přes 20 dětí. Trenéři se zaměřili na všestrannou sportovní průpravu, naučili děti 
spoustu nových her, snažili se zdokonalit jejich pohybové dovednosti a koordinaci. Zvládli společně 
neuvěřitelných 35 tréninků. 

V neposlední řadě jsme rádi, že se panu trenérovi Radkovi Svobodovi a dalším rodičům 
podařilo sestavit fotbalové družstvo žáků do 13 let, které během sezóny odehrálo 20 zápasů, 
zúčastnilo se několika turnajů a i přesto, že neměli tolik času se společně sehrát, mají na svém kontě 
několik krásných výher a remíz.  

Jelikož sportovní sezóna dětí 2021 – 2022 byla z našeho pohledu opravdu nad očekávání 
vydařená a přišlo si za námi zacvičit, zatančit a zasportovat celkem 75 dětí (nejen místních, ale 
dokonce i z okolních vesnic), rozhodli jsme se udělat za tímto rokem takovou pomyslnou tečku a 
sezónu nějak důstojně zakončit. Proto jsme 25. 6. uspořádali na našem fotbalovém hřišti poslední 
setkání všech našich malých i větších sportovců i s jejich trenéry, lektory a vedením TJ Radiměř, 
které celý rok činnost těchto oddílů velikou měrou podporovalo. Během tohoto sobotního odpoledne 
měli rodiče, sourozenci a ostatní návštěvníci možnost shlédnout moc hezké vystoupení dětí 
z Tancohrátek, které se na chvíli proměnily v námořníky, piráty a havajské tanečníky. Trenéři z 
(nejen) fotbalové školičky pro děti nachystali krátkou tréninkovou dráhu s několika stanovišti. No 
a nakonec se o zábavu postaraly fotbalové děti s jejich rodiči a trenéry, kteří proti nim sehráli 
vydařený „srandamač“. Všechny děti, které s námi sportovaly, dostaly za jejich celoroční snahu a 
reprezentaci hezké odměny od tělovýchovné jednoty a rodičů, kterým velice děkujeme. A především 
bychom chtěli poděkovat všem maminkám, které nám ochotně pomáhaly s přípravou akce a také se 
podílely na občerstvení a přinesly pro děti obrovské množství neskutečných dobrot, ze kterých 
vznikl úžasný „raut“. Jsme velice rádi, že se tato akce tak vydařila a rádi bychom z ní udělali tradici. 
Věříme (a doufáme) totiž, že se nám podaří i v další sezóně pokračovat ve všech těchto vzniklých 
kroužcích a oddílech. Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby za námi děti chodily sportovat 
rády, aby je to stále bavilo a naučily se opět něco nového. Děkujeme rodičům za důvěru a vážíme 



si zájmu o naše veškeré sportovní i kulturní aktivity. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali 
obci Radiměř za vstřícnost a finanční podporu, díky které máme více možností.  

Přejeme krásné léto a v září opět na viděnou! 

Za organizátory, trenéry a TJ Radiměř  

Jitka Mauerová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


