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Nový rok a staré i nové sportyNový rok a staré i nové sportyNový rok a staré i nové sportyNový rok a staré i nové sporty    

    

 Sova Kociánka nastartovala 

svoji sportovní činnost. Pro děti na 

Kociánce a všechny zájemce o 

sportovně-volnočasové aktivity 

jsou tady trenéři i dobrovolní 

cvičitelé, kteří vás rádi uvítají 

v tělocvičně, na bazénu, na hřišti i 

malém petanquovém stadionu. 

 

Co chystáme na letošní rok …Co chystáme na letošní rok …Co chystáme na letošní rok …Co chystáme na letošní rok …    

    

 Několik menších a jednu 

velikou akci ☺ … 

 

Hry handicapované mládeže 

V termínu 24.-27.6. proběhne ve 

městě Brně mezinárodní sportovně-

kulturní akce – Hry handicapované 

mládeže. Je to pokračování a druhý 

ročník Her handicapovaných talentů 

v podobném duchu jako minulý rok. 

Letos bude novinkou rozdělení 

sportovní činnosti na kategorie – 

Masters a Open. To znamená, že ke 

slovu se na společném závodě, ale 

zvlášť při hodnocení dostanou 

závodníci se zdravotní klasifikací, i 

bez ní, tedy třeba začátečníci nebo 

děti, které by se závodů bez 

klasifikace zúčastnit nemohly. 

Všechny informace budou  

postupně vkládány na webové 

stránky www.emilnadace.cz.  Pro 

zajímavost, nové sporty jsou letos 

dva – lukostřelba a  dráhové 

kuželky.  Lukostřelba v jednom 

z pavilonů brněnského výstaviště 

jako kategorie masters, dráhovky  

 

 

 

pak jako open turnaj tříčlenných 

družstev v kuželně na Moravské 

Slávii. 

V rámci Her proběhne 

seminář o integrační boccie – 

iboccie a také ukázkový turnaj. 

Seminář i turnaj proběhnou 26.6. na 

Kociánce a povede ho tým Honzy 

Pelikána ze sdružení Sportem proti 

barierám, které s touto úpravou 

klasické boccii přišlo. 

Počítáme s účastí rodin s dětmi 

boccisty, abychom tak naplnili 

myšlenku, „pojďte hrát spolu“ ☺ 

 

Integrovaná boccia  

Iboccia  nebo taky boccia pro 

všechny je jeden z našich dalších 

projektů.  Představuje týmovou hru 

s podobnými pravidly jako má 

boccia paralympijská. Nejdůležitější 

rozdíly jsou dva. Hru hrají tříčlenná 

smíšená družstva z nichž jeden hráč 

musí být vozíčkář. Dalším rozdílem 

je časový limit deseti minut na 

směnu.  

Otvírá se tak nový prostor 

pro zájemce z řad vozíčkářů, kteří 

jsou ale příliš zdraví na to, aby hráli 

paralympijskou bocciu. A otvírá se 

také nový prostor pro všechny 

ostatní i zdravé, kteří chtějí bocciu 

hrát. Třeba rodiče s dětmi, které 

jsou na vozíku. To už je na vaší 

fantazii, koho pozvete, aby s vámi 

šel závodit.  

Trénujeme po domluvě od 
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pondělí do pátku v tělocvičně na 

Kociánce. 

 

Kociánkový trojboj 

 Protože ne každý hraje šachy, 

ale někdo by si zahrál rád petanque 

a kluci jsou fandové i velcí nadšenci 

stolního hokeje, vymysleli jsme pro 

vás tento trojboj. Jde o turnaj 

šestičlenných družstev, která se 

průběžně utkají v tříčlenném 

petanque turnaji, dlouhém šachu 

jednotlivců a dvoučlenném turnaji 

družstev stolního hokeje. 

Tento trojboj plánujeme na letošní  

podzim, takže máte plno příležitostí 

sestavit družstva a začít trénovat. 

Petanque proběhne na Kociánce, 

šachy a stolní hokej v Zemanově 

kavárně v centru města. 

 

Co proběhlo …Co proběhlo …Co proběhlo …Co proběhlo …    

Plavecký den na Kociánce 

 Ve spolupráci ÚSP Kociánka 

Brno a Sova Kociánka jsme 

uspořádali sedmý ročník plaveckého 

dne na Kociánce. Jak prohlásil 

moderátor Martin Hrdinka – za 

největšího počtu účastníků jako 

malý závod zimních olympijských 

her. Tři družstva Tučňáků, Ledních 

medvědů a Velryb se utkala 

v plaveckých i herních disciplínách 

a v tomto pořadí také uspěla. Letos 

byl novinkou plavecký závod 

jednotlivců, kdy se body počítaly do 

společného skóre družstev. Při 

závodě nechyběly plavecké hvězdy 

Komety Brno a družstva doprovodili 

svými výkony vychovatelé a trenéři 

Sovy a Kociánky ☺ 

 

 

 

Základní soutěž v šachu 

 V podobném složení jako 

v loňském roce hrajeme základní 

brněnskou šachovou soutěž 

pětičlenných družstev. Letos 

s hostující Natašou Richterovou ze 

Zastávky Brno na první šachovnici, 

dále Evženem Müllerem, Jakubem 

Lukáčem, Pavlem Rašticou, 

Michalem Janků a náhradníky 

Klárou Manouškovou, Petrem 

Horáčkem a Dušanem Petřvalským. 

Před námi je poslední kolo, po 

kterém se určí celkové pořadí 

turnaje. Naši hráči stále rostou a 

zlepšují se, a tak pro příští rok 

uvažujeme o vyšší soutěži 

šestičlenných týmů. Bude-li ovšem 

dost spolehlivých zájemců. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


