Sportovní hry 2012 aneb lanškrounská paralympiáda
7. listopad 2012 se dětem ze speciálních škol v pardubickém kraji vryje do paměti jako jeden z velmi
veselých a pro mnohé také jako jeden z fyzicky nejnáročnějších. Základní škola speciální v Lanškrouně
ve spolupráci se studenty z Centra APA katedry aplikovaných pohybových aktivit při UP v Olomouci
připravila pro děti příjemné sportovní dopoledne. Studenti měli pro necelou stovku zúčastněných
dětí nachystané zajímavé sportovní disciplíny, které prověřily nejen jejich rychlost, ale také bystrost a
zručnost. Děti mohly vyzkoušet jízdu v „závodní formuli“, koulely a házely obrovským balónem
zvaným Kin-ball, prolézaly barevným tunelem......Každý sportovec absolvoval celkem 10 disciplín. Děti
byly rozděleny do kategorií podle pohlaví a věku (mladší a starší 12-ti let), speciální kategorii tvořily
děti na vozíku.
A jak to tedy v jednotlivých disciplínách na 1. místech dopadlo, už vidíte sami:
Dívky do 12ti let - Rogalska Teresa (Pilawa Gorna)
Chlapci do 12ti let – Bílý Milan (Lanškroun B)
Dívky nad 12 let – Vernerová Andrea (Lanškroun B)
Chlapci nad 12 let – Rakaš Milan (Žamberk Baterky)
Vozíčkáři – Kunc Lukáš (Lanškroun A)
Vítězný pohár si letos odneslo družstvo domácích Lanškroun B ze ZŠ speciální v Lanškrouně. Druhé
místo obsadilo družstvo Lanškroun A také ze ZŠ speciální Lanškroun. Na třetím místě skončilo
družstvo Baterky Žamberk.
Stejně jako vloni se Sportovních her zúčastnilo družstvo dětí z polské Pilawy Gornej, kteří zde byli na
pobytu v rámci projektu Euroregionu Glacensis „NE“ postižení mezi námi.
Velké poděkování patří všem, bez kterých by nebylo možné Sportovní hry zrealizovat, ať už se jedná o
finanční podporu nebo o každou lidskou ruku, kterou dotyční přiložili k velmi zdařilému dílu. Jsou to:
Město Lanškroun, Centrum APA při UP Olomouc, KČT Lanškroun, SPŠ A SOU Lanškroun, Pardubický
kraj, Pekařství Sázava, Eva Jirásková za Korunku Lanškroun, DJ Petr Svoboda a další.
Těšíme se na všechny zúčastněné opět příští rok.
Mgr. Jaromíra Staňková

