
 

Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 4. dubna 2016 

1. T. J. Sokol Nový Hrádek ve spolupráci s CK Jana Hudková zvou na jednodenní zájezd v sobotu 

27. srpna 2016. Trasa: Polsko – Medvědí jeskyně a Dolní Morava – Stezka v oblacích. Termín 

přihlášení do 10. srpna. Podrobnosti najdete na webových stránkách a ve vývěsce. 

2. Informace o možnostech čerpání příspěvků od VZP. Podrobné informace na 
www.klubpevnehozdravi.cz.  
Z tohoto webu např:  

Dospělí: Příspěvek je poskytován na pohybovou aktivitu, jako jsou sporty vytrvalostního 

charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. trvající minimálně 3 kalendářní po sobě 

jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, 

badminton, cyklistika, florbal, fotbal, golf, kalanetika, plavání, spinning, gymnastika 

aj. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů (např. box, 

horolezectví, sportovní gymnastika, kiting, vodní slalom, lední hokej, vzpírání, motorismus, 

freediving, freeriding, rugby aj.) ani na jednorázové sportovní aktivity. 

Děti:  

Až 500 Kč na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického 

lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa nebo na pravidelné pohybové aktivity organizované 

mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně, které musí trvat minimálně 3 

kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně.  

 

3. Česká obec sokolská pokračuje v úzké spolupráci s Českým olympijským výborem, který 

znatelně a silně podporuje různými projekty sport pro všechny – sportovní všestrannost. Jedním 

z projektů je T-Mobile Olympijský běh, kde jako stvořené pro Sokol je pořádání tzv. bronzových 

běhů. Start letošního ročníku je ve středu 22. června. Další informace najdete na 
https://www.olympijskybeh.cz/.  

4. Brigáda na úklid kolem sokolovny se koná ve čtvrtek 21. 4. od 17 hodin. 

5. V letošním roce si připomeneme 120 let Sokola v Novém Hrádku. U příležitosti výročí bude 

podána žádost o pamětní stuhu k praporu.  

6. Sokolnice upozornila na scházející se mládež v zadní části sokolovny v přístřešku pod schody a 

vznikající nepořádek v tomto prostoru.  

7. V šatně sokolovny se hromadí zapomenuté oděvy a obuv. Nevyzvednuté věci budou po sezoně 

zlikvidovány. 

8. Paní Markéta Hrádková nabízí přednášku o zdravém životním stylu – pravděpodobný termín 

v květnu. 

9. Informace o akcích konaných župou a ČOS. 

 



10. Výročí v měsíci dubnu: 

Ing. Jeronym Holý   50 let 

Helena Červená    83 let 

Rudolf Dušánek    76 let 

Jeroným Holý st.    78 let 

Gratulujeme a děkujeme za stálou přízeň. 

 

 

Zapsala: Jarmila Drašnarová 


