
Na této straně dostanete prostor vy, naši čtenáři. Právě vy znáte nejlépe svoji ulici, čtvrť, vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište!

Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích, anebo jen nevíte, kam se obrátit se svým problémem?

Od toho máte stránku U nás doma. Prostor dostanou i fotopostřehy, historky či vzpomínky.

Napište nám, jak jste se měli na dovolené, na výletě nebo při posezení s přáteli.

Kontakt: ctenar.reporter@seznam.cz, Bruntálský a Krnovský deník a Region, Krnovské noviny, Horova 1, 794 01 Krnov

Mezinárodní olympiáda studentů univerzity
RŮŽENA URBANOVÁ

Ústav tělesné výchovy a spor-
tu Technické univerzity ve
Zvoleni zorganizoval již třetí
ročník mezinárodní sportov-
ní olympiády studentů Uni-
verzit třetího věku, která se
uskutečnila ve dnech 10. až 12.
září.

Této sportovní olympiády
se zúčastnily čtyři země: Pol-
sko, Česko, Slovensko a Ma-
ďarsko.

Přijali jsme pozvání a při-
hlásili se na vypsané sportov-

ní disciplíny, které byly roz-
loženy do dvou dnů. Soutěžilo
se ve stolním tenise, střelby ze
vzduchovek, volných spor-
tech: hod šipkami, hod – bas-
ketball, zahradní kroket, kop
na bránu, střelba na bránu –
florbal, hod na cíl, střelba z lu-
ku a turistika a soutěž v ori-
entaci v přírodě.

V konkurenci sta účastníků
členové naší skupiny v počtu
třinácti osob: Radim Žert, Ma-
rie Žertová, Josef Tesař, Mi-
luše Tesařová, Marta Rozprý-
mová, Irena Mičulková, Hana

Chmelíková, Jaroslava Surá,
Marie Kürfürstová, Zdena
Brázdilová, Antonín Kuncek,
Jaroslava Kuncková a Růžena
Urbanová, podávali výkony a
sbírali body. Nechtěli jsme nic
podcenit a před odjezdem jsme
poctivě trénovali.

Střelba ze vzduchovky a
turnaj ve stolním tenise byly
hlavní disciplíny. V turnaji
dvojhry ve stolním tenise Rů-
ženě Urbanové uniklo třetí
místo, ale v soutěži o nejvše-
strannějšího olympionika se
umístil Radim Žert na stříbr-
né příčce.

A bodovali jsme nejen ve

sportovních disciplínách, ale i
vzhledem. Úspěšně jsme re-
prezentovali nejen naši školu,
ale i Bruntál. Bílá trička s lo-
gem v barvě klobouků nás vy-
zvedla do popředí zájmu všech
zúčastněných i organizátorů.
A bodovali jsme i vlastní hym-
nou, kterou jsme si složili a dle
jejích slov i medaile přivezli.

Celá olympiáda byla orga-
nizačně velmi dobře připra-
vená, završena bohatým kul-
turním programem s tombo-
lou, ale hlavně proběhla v přá-
telském duchu a pohodě. Tě-
šíme se na příští a doufáme, že
pojedeme ve větším počtu.

ÚČASTNÍCI OLYMPISKÝCH HER si sportovní víkend užili se vším
všudy. Mnozí se již těší na další ročník. Snímky: Růžena Urbanová
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