
Pozvánka na 2. ročník Sportovního dne v Dolním Benešově 

        Srdečně zveme všechny občany Dolního Benešova a Zábřehu na Sportovní den města Dolní 

Benešov 2015, který se uskuteční v sobotu 6. června 2015 ve sportovním areálu města na Osadě 

míru.  Program Sportovního dne začíná již 5. června, kdy se v dopoledních hodinách uskuteční turnaj 

ve florbalu žáků ZŠ Dolní Benešov, a v podvečerním čase vyrazíme (kola, brusle, kočárky) na vyjížďku 

naším městem.  Hlavní část programu ale začne v sobotu v 9:00 a bude pokračovat dle níže 

uvedeného programu. Oproti loňskému roku jsme do programu zařadili badminton a vybíjenou, která 

nahradí sportovní hry nejmenších dětí. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční, ale program 

bude upraven dle možností kapacity našich krytých sportovišť. 

Program Sportovního dne města Dolní Benešov   

          

Datum Začátek Konec Akce Umístění 

5. 6. 2015 9:00 12:00 florbal žáků ZŠ Dolní Benešov tělocvična 

5. 6. 2015   18:00  20:00 Podvečerní vyjížďka - brusle, kola …. Dolní Benešov 

6. 6. 2015 9:00 12:00 fotbal 2x 1/2 fotbalového hřiště 

  13:30 13:50 slavnostní zahájení fotbalové hřiště 

  14:00 15:30 vybíjená žáků ZŠ Dolní Benešov volejbalové kurty 

  15:00 18:00 volejbal volejbalové kurty 

 14:00 17:00 badminton tělocvična 

  14:00 17:00 tenis tenisové kurty 

  14:00 17:00 stolní tenis tělocvična 

  14:00 17:00 šachy tělocvična 

  16:30 18:30 mistrovské utkání FC Dolní Benešov fotbalové hřiště 

  19:00 19:45 slavnostní vyhlášení výsledků sportovní areál 

  18:30 0:00 hudební produkce sportovní areál 

 

       Sportovní den organizujeme letos již podruhé, takže je asi zbytečné zde uvádět podrobný popis 

rozdělení našeho města na městské části, upřesňovat výběr barev dresů a funkce čestných kapitánů. 

Komu tyto informace chybí, může se podívat na kalendář akcí, který je umístěn na webu města, kde 

nalezne podrobnější popis sportovního dne.  Pro navození atmosféry je možno se vrátit do loňského 

roku a prohlédnout si fotogalerii umístěnou na www.dolnibenesov.cz či shlédnout reportáž na 

www.hlucinsko.tv . 

       Ve sportu se říká, že se úspěšná sestava nemění a tohoto osvědčeného receptu se držíme i my.  

Proto zachováváme i stejné složení čestných kapitánů a barev městských částí.  

Název městské části:  

Konec (červená)      Čestný kapitán: pan farář Pavel Kuchař 

Humna (zelená)       Čestný kapitán: Jindřich Otzipka 

Břehy (černá)           Čestný kapitán: Martina Vidláková 

 Korea (žlutá)            Čestný kapitán: Jaroslav Juchelka 

  Zábřeh (modrá)       Čestný kapitán: Marie Adamíková                                                                                 



          V rámci sportovního dne se bude soutěžit v těchto sportech: volejbal, fotbal, šachy, badminton, 

stolní tenis a tenis. Vybranou městskou část mohou reprezentovat jen ti, kteří mají v dané částí své 

současné bydliště. Kdo se chce zúčastnit sportovního dne jako aktivní sportovec, může kontaktovat 

garanta vybraného sportu, který Vám také poskytne bližší informace k pravidlům a k průběhu 

soutěže. Turnaj ve florbalu a vybíjené dětí je organizován ve spolupráci s učiteli ZŠ. Rozdělení dětí do 

družstev je samozřejmě v souladu s pravidlem shodným s družstvy dospělých. Výsledky všech soutěží 

a to i soutěže dětí budou započítány do souboje o titul přeborníka města Dolní Benešov.  

 

Garanti sportů Jméno Příjmení e-mail Tel. Kontakt 

volejbal Jan Kubinec kubinec.jan@seznam.cz 737342751 

fotbal Jiří Krömer jiri.kromer@agroup.cz 776315565 

badminton Leo Koška koska.l@seznam.cz 608002930 

šachy Radek Vavřínek vavrinkovi@seznam.cz 606330461 

stolní tenis Dalibor Gasman daliborgasman@seznam.cz 732658292 

tenis Karel Hahn agro.servis@iol.cz 602575536 

florbal učitelé ZŠ       

sportovní hry učitelé ZŠ       

 

       Sportovní den je v letošním roce organizován nově ustanovenou Sportovní komisí města Dolní 

Benešov a ve spolupráci s kulturním domem, FC Dolní Benešov a TJ Dolní Benešov. Podařilo se nám 

získat dotaci z programu České unie sportu - SPORTUJ S NÁMI, která by tak měla společně s finanční 

podporou města pokrýt plánovaný rozpočet na tuto akci.  

        Věřím, že nás přijdete na počátku června navštívit a také podpořit své přátele při jejich 

sportovním zápolení. Máme pro Vás připraveno bohaté občerstvení a slavnostní vyhlášení vítězů 

jednotlivých sportů i nejlepší části města pro rok 2015. Na slavnostní vyhlášení bude navazovat 

hudební produkce, takže se mohou těšit i příznivci hudby a tance. V rámci Sportovního odpoledne 

bude sehrán poslední mistrovský fotbalový zápas FC Dolní Benešov ročníku 2014/2015.    S dotazy, 

náměty nebo připomínkami k organizaci Sportovního dne se můžete obrátit na Michala Petříka,        

e-mail: michal.P3K@seznam.cz případně telefon 724013933. 

                                                                                                                Těšíme se na Vaši účast  

 

 

   
            

  


