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SPORT | Jižní Čechy
Turnaj ČEZ O pohár starostky v Mydlovarech,
akci chystá Spolek amatérských sportovců
Spolek amatérských sportovců v Mydlovarech láká
k aktivnímu pohybu.
KAMIL JÁŠA

NOHEJBALOVÝ TURNAJ. Milan Dolejší (vlevo) a Miroslav Kamiš připravují nohejbalový turnaj ČEZ O pohár starostky Mydlovar. Jeho pořadatelem bude 27.6. Spolek amatérských sportů. „Zveme k nám všechny příznivce sportu,“ vzkazují do širokého okolí Mydlovarští.
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„Hrát chceme pétanque,
snad se nám podaří pro
nejmenší založit tenisovou
školičku, kterou si vzal na
starost už řadu let aktivní
sportovec pan Vlasák.“ Sportovních aktivit, se kterými v
Mydlovarech počítají, je
opravdu celá řada.
Spolek má široký záběr
především se zaměřuje, jak
už jeho název napovídá, na
pohyb. Na sport.
Také Mydlovarští počítají
ztráty, které způsobila pandemie nového typu koronaviru. „První akce už měly běžet v dubnu,“ prohlíží si Milan Dolejší zaplněný termínový kalendář. „Zajímavý
bude i braný den, kde budeme děti zkoušet z vědomostí,“ dodávají sportovci.
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„Už víme, kudy povede
okruh okolo Mydlovar,“ ukazuje na mapě atraktivní pětikilometrovou trasu, na
které bude deset stanovišť
(hod granátem, vědomostní
kvíz, dovednostní disciplíny...). „Koronakrize nás pozastavila, ale nezastavila,“
usmívají se členové Spolku
amatérských sportovců
Mydlovary. „My nejsme spolek, který jen požaduje peníze od obce, snažíme se něco
také dávat zpátky, pořádali
jsme brigády na úpravu okolí, na úpravu hřišť,“ vysvětluje předseda spolku Miroslav Kamiš. „Vzhledem k
výskytu kůrovce jsme se podíleli na kácení dřeva v lese,
aby z toho obec měla také
nějaké finance.“
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Nohejbalový turnaj 27.6.
v Mydlovarech. Pořadatelem je
Spolek amatérských sportovců.
„Ročníků už bylo víc, ale ten
letošní už pošesté proběhne
pod patronací starostky.
Na kurtu budeme od rána až
do večera, připraveno bude
občerstvení, herní plán připravíme podle počtu přihlášených trojic. Očekáváme účast
Mydlovarských, dorazí hráči
z okolí, z Dřítně, ze Zlivi, ze Zahájí, z Týna a Olešníka, dvě až
tři družstva přijedou z Českých
Budějovic, předpokládáme
účast deseti až dvanácti týmů,
budeme rádi, když se zúčastní
diváci z obce, od devatenácti
hodin bude hrát kapela,
pro vesnici by to měla být příjemná společenská událost.“
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Mydlovary – Sobotní program 27.6. v Mydlovarech
na Českobudějovicku bude
patřit nohejbalovému turnaji
ČEZ O pohár starostky.
„V rámci Oranžového roku
poskytl ČEZ dotaci na realizaci turnaje, za kterou děkujeme,“ vzkazují sportovci.
Pořadatelé pečlivě nachystali velice pestré a nejen
sportovní představení.
Spolek amatérských sportovců je aktivní, navíc se
snaží obci vracet, co od ní
dostává. Milan Dolejší, supervizor Spolku amatérských
sportovců, který vznikl koncem loňského roku, říká:
„Pohyb je součástí aktivního
života, snažíme se, aby se
u nás v obci sportovalo.“
A tak pořádají vyjížďky
na kole, společná setkání,
soutěže pro děti, turnaje pro
dospělé. „Spolek se narodil
naprosto spontánně,“ vysvětluje jeho předseda Miroslav Kamiš. „Parta lidí,
která se běžně scházela, pořádala nejrůznější akce,“ doplňuje Dolejší. Nohejbalisté
už mají za sebou pět vydařených ročníků oblíbeného
turnaje. A na sobotu 27.6.
nachystali šestý. Ten se bude
hrát pod názvem ČEZ O pohár starostky Mydlovar.
„Chceme přitáhnou sportovce všech generací. Budeme
rádi, když k nám dorazí mladí
lidé, sportovat se ale dá
v každém věku,“ naznačují
Mydlovarští, že prvotním zájmem je dát sportovce dohromady. Dolejší doplňuje
motto, se kterým spolek
vznikal. „Abychom mladé lidi
vytáhli od počítačů, od
tabletů, aby se neustále nedrželi telefonů, ale také byli
rádi společně na sportovišti.“
Dlouhodobý plán akcí je
velmi pestrý.
„Chystáme jízdy na kole po
okolí, zveme i rodiče, budeme potřebovat doprovod,“
vypočítali Mydlovarští jen
část ze svých aktivit.

