XXIV. ročník sportovních her na Hluboké nad Vltavou
Ve středu 17. května 2017 se ve sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou uskutečnily
Sportovní hry pro lidi s mentálním postižením. Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie akci
zorganizoval, Relaxačně sportovní areál Hluboká nad Vltavou sportovcům poskytl veškeré zázemí, ale také
trička – letos krásná růžová, tašku s občerstvením a na konci sladkou medaili. Studenti z fakulty Výchova ke
zdraví zase pro sportovce připravili jednotlivá stanoviště, měřili a spravedlivě hodnotili výsledky.
Jako každý rok přijeli sportovní týmy s příznačnými názvy z různých zařízení sociálních služeb
z celého Jihočeského kraje: Bobeláci z Jindřichova Hradce, Mačkovské kočky z Domova Petra v Mačkově,
Páťáci z Kopretiny z Černovic u Tábora, Dravci ze Zběšiček a další týmy např. z Duhy v Písku nebo
z Denního stacionáře ve Strakonicích. Budějovické sportovce zastupovali např. Pitbulové, Sněženky,
Machři, Empaťáci z pořádající organizace.
Celkem se utkalo 13 týmů. A v čem? Vozíčkáři měli svoji disciplínu na trati 40m. A dále se
soutěžilo např. v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem, v autovém hodu, skoku z místa a jiných
sportovních disciplínách.
Ale účastníci nejen sportovali, také tancovali. Organizátoři totiž po sportovních kláních připravili
diskotéku s taneční soutěží. Tam se ukázalo, že i přes sportovní výkony je stále hodně energie pro zábavu.
Tu účastníci zažili také na tzv. roadshow, což byli zábavné soutěže jako odpal míčku baseballovou pálkou
do cíle nebo přenos míčku na lžíci přes překážkovou dráhu.
Vrcholem celého dopoledne bylo samozřejmě vyhodnocení a předání věcných cen. Každý sportovní
tým obdržel tu svou. A ceny byly díky sponzorům velkorysé, darovali je: Prima Strakonice, FOCUS –
OPTIK, Raiffeisenbank a.s., DHL Expres Czech republik, s.r.o, E.ON Česká republika, s.r.o., Účetnictví
Kyslíková s.r.o., Dalibor Zikeš, Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Všem uvedeným dárcům velmi děkujeme za
jejich podporu a spolupráci.
Nejlépe si vedli Prakťáci z českobudějovické praktické školy v Dlouhé ulici, po nich Draci z Domova sv. Anežky
Týn nad Vltavou a třetí cenu si odvezli Klíčkaři ze Záluží u Tábora.

Cíl akce, kterým bylo podpořit pohybové aktivity klientů sociálních služeb, ale také umožnit setkání
a seznámení mezi sebou, byl stoprocentně naplněn. Věříme, že ten příští ročník, polokulatý, se vydaří se
stejným nadšením a také stejně skvělým počasím.
Autor: Mgr. Ivana Pilná

