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VĚC:   XV. ročník  národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované  
             ve   dnech  11. – 13. června 2010 -  Dřevěnice 2010  
                 - poděkování 
  
     Vážení přátelé,  

zasíláme Vám stručnou informaci o průběhu národního turnaje a současně naše poděkování za 
věnovanou podporu a pomoc této akci.  

XV. ročníku národního turnaje ČHSO v přehazované v Dřevěnici se zúčastnilo celkem 21 
sportovních klubů z celé ČR. Počet účastníků (sportovců a trenérů) dosáhl  celkem počtu 178. Hrálo se 
podle platných pravidel ČHSO v přehazované.  Během 2 herních dnů  bylo sehráno na 6 hřištích cca 47 
zápasů. 

Pro sportovce a jejich doprovod byl také připraven doprovodný kulturní program, jako například 
hry a soutěže, diskotéka, noční ohňostroj, taneční vystoupení a mažoretky. Akce se tradičně těší velkému 
zájmu veřejnosti.  

Akce proběhla úspěšně a bylo tomu tak také díky Vaší podpoře, které si velmi vážíme. Díky Vaší 
pomoci  mohl získat každý účastník turnaje za svůj sportovní výkon odměnu nebo drobnou pozornost na 
památku. Každému účastníkovi bylo předáno triko s logem XV.ročníku. Dále každý účastník obdržel při 
prezentaci nápoj a během turnaje nanuk. V rámci publikačních materiálů, při slavnostním zahájení  a  při 
vyhlašovaní výsledků turnaje jsme prezentovali jmenovité poděkování za Vaši pomoc a podporu, kterou 
jsme od Vás pro uskutečnění turnaje obdrželi.  

 
  
Příští XVI. ročník NÁRODNÍHO TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ ČHSO DŘEVĚNICE   se uskuteční v 
termínu od  10. do 12. června 2011. Dovolujeme si Vás  poprosit o Vaši podporu   a pomoc při 
zajišťování turnaje také v r. 2011. 
  
 
V příloze zasíláme několik dokumentačních fotografií z turnaje. 
Další informace o turnaji a výsledková listina: 
http://www.uspza.cz/index.php?id=10718  

 
          

 

 

S pozdravem        PaedDr.Luděk Grätz 
                                                                                      ředitel domova 
 


