
Vážení sportovci, vážení sportovní přátelé, 

v květnu 2002 jsme poprvé v Náměšti nad Oslavou přivítali sportovce z 29 obcí, které spadají pod 

Mikroregion Náměšťsko a Mikroregion Chvojnice v rámci tehdejší Olympiády regionů. Mnozí ještě 

máte doma první bílá trička, která uchováváte jako hezkou vzpomínku na tehdejší sportovní událost. 

Tehdy jsme ještě netušili, že byla založena tradice velkého sportovního svátku, který se opakuje 

v intervalu tří let.  

A já mám velikou radost, že letos v květnu po pětileté odmlce způsobené covidem, se budeme moci 

vrátit ke sportování doprovázené kamarádstvím a hrdým reprezentováním našich obcí. Olympiáda se 

uskuteční dvacet let po té první a jistě bude stejně jedinečná, jako byly všechny předcházející. 

Olympiádu připravuje dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Náměšť n.O. a zmíněnými 

mikroregiony. Nešlo by to ale bez veliké podpory spousty rozhodčích, starostů obcí, ředitelů škol  

a zejména pak všech pomocníků a dobrovolníků. Skládám jim všem poklonu a veliké díky. Ne jen za 

tuto akci, ale za to, že prakticky neustále nezištně pomáhají, kde je třeba. 

Květen 2022 bude v našem regionu patřit sportu. Těšíme se na viděnou s vámi se všemi na  

VII. Regionální olympiádě dětí a mládeže.  

 

Ing. Jan Kotačka, předseda přípravného výboru olympiády 

 

 

Milé děti, vážené dámy a pánové, 

do rukou se vám dostává brožura, v které naleznete veškeré potřebné informace k naší sportovní 

regionální olympiádě dětí a mládeže. Nechybí zde podrobné propozice, v kterých zjistíte např. právo 

účasti, informaci jak se lze přihlásit, věkové kategorie soutěžících, program závodů, vypsané 

sportovní disciplíny, hodnocení a ceny, ale i mnohé další potřebné informace. 

V publikaci lze také nalézt přehledný rozpis jednotlivých soutěží s termíny, časy i místy konání. 

Nechybí ani informace o jednotlivých kategoriích, pro které jsou soutěže vypsány a případné 

informace o některých speciálních pomůckách, které jsou ke sportům potřeba. 

Nedílnou součástí brožury jsou také propozice všech 30 sportovních disciplín, včetně zjednodušených 

pravidel, popř. odkazu na pravidla kompletní. 

Všechna poděkování všem zúčastněným pomocníkům i zapojeným organizacím i partnerům již 

zazněla v první části příspěvku. I já se k nim přidávám a jsem opravdu šťastný, že mohu být již 

posedmé součástí tohoto skvělého organizačního týmu. 

Všem sportovcům bych ještě rád připomenul dvě pro mě zásadní pravidla. Hrajte vždy fair-play a 

s úctou ke svému soupeři. A také nezapomeňte na známé heslo zakladatele moderních olympijských 

her Pierre de Coubertina: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ 

 

Mgr. Petr Krátký, předseda sportovního výboru olympiády 

 


