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V úterý 13.září 2022 se v Bílovci uskutečnil třetí ročník seniorského víceboje čtyřčlenných 
družstev. Poprvé dostali pozvánku k účasti i dobratičtí senioři. Drtivou většinu účastníků 
tvořily týmy z novojičínského okresu a porovnat své dovednosti ještě dostaly dva výběry 
ze Stříteže a Ostravy. Pod záštitou paní starostky Renaty Mikolašové se na start v sedmi 
disciplínách postavilo 25 družstev. Dobratice měly přihlášené dva týmy, ale nemocem se v 
seniorském věku těžko dá vyhnout, a tak do Bílovce nakonec odjelo jen šest členů Klubu 
důchodců a to manželé Moškořovi, J.Sobková, J.Mikoláš, B.Tvrdý a J.Kohut. Jelo se proto 
v neúplné sestavě hlavně zúčastnit, jak říká olympijské heslo. Bílovečtí měli připravené 
tyto disciplíny: šipky, bollobal, cornhole, florbal, basketbal, hod míčkem na cíl a kroužky. 
Po skončení všech disciplín a chutném obědu se čekalo netrpělivě na vyhlášení 
konečných výsledků. Už po cestě na sportoviště ze školní jídelny nám sdělovali jiní aktéři 
seniorského klání, že Dobratice jsou třetí. Organizátoři totiž velice pružně vyvěsili výsledky 
všech zúčastněných týmů včetně získaných bodů všech sportujících. Po přečtení údajů v 
tabulce jsme tedy čekali na slavnostní zakončení s předáním cen od paní starostky. Ještě 
před tím došlo k zajímavému setkání starostky Bílovce s naším exstarostou Mikolášem a 
hledaly se nějaké rodinné vazby u společného příjmení. Pak se již opravdu  
vyhodnocovalo a narychlo vytvořený dobratický tým ve složení K.Moškořová, K.Moškoř, 
J.Kohut a J.Mikoláš si šel pro nečekané třetí místo. Před nimi skončily dvě družstva 
pořádajícího Bílovce a to se dalo čekat. Hodnotily se také výsledky v jednotlivých 
disciplínách, ale to se pořadatelům zcela vymklo z rukou a nebyly regulérní. Již zmíněné 
vyvěšené výsledky byly správné, bohužel počítačový šotek sdělil nakonec něco jiného. Pro 
dobratické vyšly hry mimořádně dobře, ve víceboji s velkým náskokem vyhrál K.Moškoř 
před domácími Blahou a Roženkem. Individuálně k tomu přidal 3 zlata za výkony v 
bollobalu, kroužcích a cornholu (hod naplněnými sáčky do desky s otvorem), ve florbalu 
měli pak nejpřesnější mušku J.Sobková a B.Tvrdý. Minivýprava tak určitě patřila mezi 
nejúspěšnější a většina přítomných se ptala, kde ty Dobratice vlastně jsou. Není se čemu 
divit, do Bílovce to je  z pod Prašivé přece jen kus cesty. 
 

 


