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Sportovní hry zdravotně postižených v Kopřivnici jsou unikátní

Snímek těsně před zahájením sportovních her – to se ještě nevědělo, že každý z těchto závodníků v nějaké disciplíně skvěle zaboduje
Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých proběhly v Ko-

přivnici už po devatenácté. Odstartovaly 14. května před kulturním domem

tradičním hodinovým koncertem Městského dechového orchestru (pod vedením dirigenta Piera Scotta), po němž následovalo vystoupení mažoretek. Celkem pořadatelé připravili deset sportovních disciplín a šest doplňkových,
jak pro sportovce s handicapem a jejich
doprovody, tak i pro zájemce z řad veřejnosti.

Hod oštěpem byl jednou z disciplín pod širým nebem
Závod handicapovaných s doprovodem

Vedle handicapovaných se sportovních her v Kopřivnici zúčastnily i zdravé děti
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Pečlivá příprava na závody
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Dopolední program navíc zpestřilo
dvouhodinové hudební vystoupení country skupiny Kondoři. Svou činnost představili kynologové, kteří cvičí psy pro lidi
s postižením, úspěch měly projížďky dětí
na koni z ranče Bubla.
„Devatenáctý ročník akce, která se
koná také jako memoriál Petra Douska,
který myšlenku her prosadil, přilákal 167
startujících z celé České republiky. Tak
hojnou účastí jsme byli mile překvapeni,
neboť ještě v pátek se nám lidé houfně
odhlašovali kvůli počasí,“ uvedla hlavní
organizátorka akce Ilona Mazalová.

Tradice a přátelská atmosféra
Obsluha u jednotlivých disciplín při výkonech závodníků ochotně poradila i pomohla

Slalom s vozíkem vyžadoval jak prostorovou orientaci, tak i zručnost

Počasí skutečně nakonec vyšlo, takže
účastníci her mohli poměřit síly v hodu
oštěpem, koulí či granátem. Svou zdatnost
ukázali na okruzích okolo kulturního
domu, stejně jako při střelbě z luku nebo
vzduchovky.
Sportovní hry zdravotně postižených
jsou svým rozsahem i pojetím v rámci
České republiky ojedinělou akcí a řada
účastníků na ně jezdí pravidelně již několik let.
„Měli jsme ve startovní listině i pár lidí, kteří se zúčastnili všech devatenácti
dosavadních ročníků,“ doplnila Ilona Mazalová s nadějí, že tito sportovci za rok f

Leopold Fabík (Hrabyně) a hod šipkami

Závod vozíčkářů byl leckdy napínavý i vyčerpávající – jelo se naplno a v cíli rozhodovaly sekundy
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společně s organizátory oslaví kulaté výročí her. Slavnostní předávání cen vítězům se uskutečnilo na tradičním galavečeru ve velkém sále kulturního domu, kde
byl pro všechny účastníky připraven bohatý program, spojený s taneční zábavou.
Zvlášť efektní bylo vystoupení akrobatického Dua Fatale, nebo představení se
švihadly, které předvedli mladí z kroužků
novojičínského centra volného času Fokus.
„Díky sponzorům dostal tucet nejúspěšnějších žen i mužů zvláštní ocenění,“
konstatovala na závěr Irena Kučerková,
předsedkyně pořádající Asociace zdravotně postižených.

Celkové výsledky
Muži:
1. Rostislav Svoboda, Kopřivnice
2. Jaroslav Večeřa, Perná
3. Zdeněk Myška, Kopřivnice
4. Karel Zrůnek, Kopřivnice
5. Pavel Hanzelka, Kopřivnice
6. Karel König, Praha
7. Daniel Kowalik, Kopřivnice
8. Petr Šnábl, Praha
9. Leopold Fabík, Hrabyně
10. Oldřich Brantl, Hrabyně
11. Ivo Voříšek, Ústí nad Orlicí
12. 12. Milan Rimmel, Pržno

Střelba ze vzduchovky probíhala pod odborným dohledem

Ženy:
1. Alena Sroková, Hrabyně
2. Pavla Kmeťová, Kladno
3. Alena Zrůnková, Kopřivnice
4. Veronika Jaroňová, Šenov
5. Eva Vargová, Kopřivnice
6. Anna Rašková, Pržno
7. Lenka Matýsková, Šenov
8. Věra Večeřová, Perná
9. Jana Koudelová, Kopřivnice
10. Aneta Vrábliková, Tichá
11. Jana Chalupová, Kopřivnice
12. Helena Stařinská, Hrabyně
Text, foto: Jiří Muladi
Malované obličeje byly populární především u dětí (stejně jako jízda na koni)

Dobrá duše celé akce: Ilona Mazalová
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K pohodě a dobré náladě všech zúčastněných přispěla (už tradičně) skupina Kondoři
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