
Senioři z Dobratic vezou z krajských her medaile! 
 

V Třinci se ve středu 29.května konaly 5.krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského 

kraje. Poprvé na popud hlavního rozhodčího Karla Moškoře vytvořili reprezentační tým také 

dobratičtí důchodci. Všemu předcházelo i zkušební vyzkoušení některých disciplín 

v tělocvičně základní školy, aby vůbec byla nějaká představa, co takové sportování přináší. 

V Třinci se nakonec na pomyslnou startovní čáru sportovních soutěží postavilo 380 

závodníků a mezi nimi také naši senioři v sestavě: Antonín Šigut, Božena a Jiří Kohutovi, 

Alena a Milan Kozelští, Marie Moskvová, Dagmar Lukášová, Jana Sobková, Alena 

Smoloňová, Jiří Mikoláš, Jaroslav Pšenica a Pavel Volný. Každý účastník si mohl vybrat 

některou z disciplín nebo zkusit víceboj, což je absolvovat všechny vypsané sporty. A co je 

čekalo? Hod šipkami, hod kroužky, hod na basketbalový koš, hod míčkem na cíl, hod 

svázanými dvěma míčky na trojžerď, střelba do malé branky, běh s tenisovou raketou a 

míčkem kolem mety, běh s kolečkem kolem mety a běh na 40 nebo 60 metrů. Kvůli špatnému 

počasí se musely původně naplánované disciplíny z venku přesunout do haly a dokonce zrušit 

petang. Venku se pod přístřešky konaly jen posledně dvě vyjmenované disciplíny. Po 

slavnostním zahájení ředitelem her Pavlem Glucem, předsedou Krajské rady seniorů 

Moravskoslezského kraje a primátorky města Třince Věry Palkovské, začalo kolečko plnění 

disciplín tak, jak si je každý napsal. V mumraji startujících se mezi různými kluby vůbec 

neztratili ti naši. V tričkách s erbem obce se pustili s vervou do závodění, ale asi si moc 

nevěřili, že v takovém množství sportovců mohou něčeho dosáhnout. Opak byl ale pravdou, 

protože při závěrečném ceremoniálu, kdy se předávaly medaile třem nejlepším v každé 

věkové kategorii ve všech disciplínách, zazněly rovněž jména sportovců z obce Dobratice.  

Na samotný závěr se potom vyhlásili i nejlepší vícebojařky a vícebojaři her. Škoda, že 

dobratičtí nezůstali až do samotného konce a nemohli si tak vychutnat atmosféru, kdy na 

stupně vítězů postupně přicházeli ti nejlepší.   



Mezi medailisty patřili také: 

Dagmar Lukášová – 1.místo v hodu šipkami 

Milan Kozelský – 1.místo v hodu kroužky 

Marie Moskvová – 2.místo v hodu na basketbalový koš 

Mezi úspěšné sportovce z naší obce můžeme zařadit i Kateřinu Moškořovou, která sice měla 

jiný dres, protože pomáhala manželovi v organizační skupině ze Stříteže. Zde je její 

medailové počínání: 

Kateřina Moškořová – 1.místo v běhu s kolečkem 

                                     3.místo v běhu s tenisovou raketou 

Ve víceboji žen do 70 let obsadila skvělé třetí místo, hned za ní skončila Marie Moskvová! 

 Jediný mužský zástupce z Dobratic ve víceboji Pavel Volný obsadil velmi dobré 8.místo 

 

A jak se líbilo Dobratickým v Třinci? Takto to shrnul samotný průběh 

po hrách Jiří Kohut: 

„Ohlas z našich řad je velice kladný, ať už s atmosférou nebo vlastní 

soutěží, včetně pracovníků provázejících soutěže. Pochvalu si zaslouží 

i místní kuchyně za výbornou stravu. Byla to velmi vydařená akce i 

v tak špatném počasí. Jak jsme se shodli, za rok bychom jeli zas!“ 

 


