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Tradiční sportovní hry zdravotně 
postižených dětí a dospělých se usku-
tečnily v Kopřivnici během třetího 
květnového víkendu. Ačkoli počasí 
poněkud zkřížilo plány pořadatelů, 
sportovní zápolení s podtitulem Memo-
riál Petra Douska proběhlo v plné pa-
rádě. Šestnáctý ročník této akce byl 
zároveň obohacen kulturním progra-
mem, v němž se blýskl Městský decho-
vý orchestr, mažoretky, country kapela 
Kondoři a bubeníci skupiny Africana. 

„Jako obvykle, na našich sportovních 
hrách vítáme účastníky z Kladna, Prahy, 
Hrabyně, jižní Moravy, ale i z Košic,“ 
uvedla předsedkyně Asociace zdravotně 
postižených (AZP) Irena Kučerková. „A za-
tímco se v jiných krajích se podobné sou-
těže většinou z finančních důvodů ruší, 
nám se daří za podpory města a desítek 
sponzorů hry udržet.“ 

S organizací her aktivně pomohli          
i štramberští skauti, kteří svým elánem         
a přístupem k handicapovaným znamenali 
příjemné osvěžení nejen v jednotlivých 
disciplínách, ale i na slavnostním večeru. 

„K zápolení v deseti sportech se letos 
registrovalo 287 účastníků s různými dru-

Skvělá parta na celostátních hrách 
sportovců s handicapem 

Střelba ze vzduchovky

 
Ilona Mazalová (vlevo) se věnovala i před-
startovní přípravě 

Bubeníci skupiny Afrikana uměli publikum dobře „rozpumpovat“ 
 

Házení na terč 

Vyhrát si mohly i maminky s dětmi 
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hy a stupni postižení, ovšem i lidé zcela 
zdraví,“ říká organizátorka a „dobrá duše“ 
sportovních her Ilona Mazalová. „Právě 
jejich setkání patří k hlavním devízám, 
pro obě strany – je to velmi příjemné        
a zároveň přínosné, vždyť za uplynulých 
šestnáct let zde vznikly i mimořádně přá-
telské vazby.“ 

Její slova dokládají například koláče, 
které na tuto akci už tradičně peče další 
členka AZP Jarka Drlíková. „A mohu 
vám sdělit, že třeba vyjádření pana Leo-
polda Fabíka mi způsobilo ‚knedlík 
v krku‘. Ten mi prozradil, že má tři nej-
krásnější dny v roce: když je na našich 
hrách, když my potom na oplátku přije-
deme k nim do Hrabyně a když se podob-
né sportovní dny konají v Praze,“ doplnila 
Ilona Mazalová. 

Déle než půl roku trvající příprava se 
tedy jednoznačně vyplatila – a přestože ve 
slalomu na vozíku, střelbě z luku, ze 
vzduchovky a v dalších disciplínách se 
soupeřilo mnohdy velmi srdnatě, výsledné 
časy, body ani metry nebyly tím nejdůle-
žitějším. „Všichni samozřejmě mají ra-
dost, když se jim podaří nějakým výko-
nem uspět, ale to, co k nám lidi kaž-
doročně přivádí, je především výborná 
atmosféra a skvělá parta lidí,“ dodává 
Irena Kučerková. 

 

 

Sportovní hry 
Kopřivnice 2014 

 

Výsledky 
Kategorie muži  

1. Bindr, Křepice  
2. Petr Navrátil, Olomouc  
3. Karel Zrůnek, Kopřivnice  
4. Zdeněk Myška, Kopřivnice  
5. Milan Ševčík, Prostějov  
6. Sebastián Mrázek, Kladno  
7. Milan Orosz, Košice  
8. Rostislav Svoboda, Kopřivnice  
9. Štěpán Knura, Hrabyně 
10. Aleš Brandýs, Biskoupky u Brna  
11. Leopold Fabík, Hrabyně 
12. Oldřich Brantl, Hrabyně   

Kategorie ženy 
1. Anna Oroszová, Košice 
2. Pavla Kmeťová, Kladno 
3. Emílie Gaubová, Ženklava 
4. Alena Zrůnková, Kopřivnice 
5. Alena Sroková, Hrabyně 
6. Věra Brandýsová, Biskoupky u Brna 
7. Štěpánka Venglářová, Kopřivnice 
8. Drahomíra Polachová, Kopřivnice 
9. Milena Polášková, Kopřivnice 
10. Květoslava Cochlarová, Hrabyně 
11. Helena Stařinská, Hrabyně 

Text a foto: Jiří Muladi 

Rybolov „na suchu“ nebyl nic snadného 

Doprovodný program – vystoupení jednoho z několika tanečních souborů

Lukostřelba

 
Poradenství – jak se nenechat napálit 
v otázkách financí 




