Do Třemošnice naše sportovní družstvo dorazilo v úterý dopoledne. Nejprve nás
organizátoři přivítali a ubytovali na místním internátě. Pak následoval slavnostní
nástup na stadionu TJ Spartak Třemošnice, kde nastoupilo 12 týmů z různých
zařízení. Sportovních her se zúčastnilo 144 sportovců a 37 trenérů. Naše
uživatelky soutěžily v běhu na 50 metrů, v hodu míčkem, vrhu koulí a skoku
do dálky. Po skončení soutěží uživatelky odešly na internát, kde se začaly
připravovat na Maškarní ples. Všichni účastníci plesu byli převlečeni
v maskách. Ples byl zahájen tanečním vystoupením pracovníků z DSS Slatiňany.
Na závěr plesu byly vyhlášeny tři nejlepší masky. Ples se vydařil, uživatelky se
vracely v dobré náladě.
Druhý den opět začal společným nástupem všech sportovců a jejich trenérů.
Ředitelka her Mgr. Martina Hurtová všechny seznámila s programem na celý
den. Část našeho družstva odešla do tělocvičny, kde se odehrávala soutěž ve
stolním tenise. Zbytek družstva se zúčastnil soutěží v přizpůsobených sportech,
kde nás čekaly čtyři stanoviště (práskshow, vidlishow, sedoshow a bláňashow).
Soutěžní dopoledne uživatelky zakončily dobrým obědem, který pro nás
připravili pracovníci místní školní jídelny. Odpoledne, po skončení soutěže
týmů následoval volný program, který jsme využily k prohlídce města
a návštěvy místní cukrárny.
Ve čtvrtek dopoledne pokračovaly soutěže družstev v přizpůsobených sportech
(kuličkošup, bobošup, floršup, puzzlešup). Na závěr se uživatelky zúčastnily
soutěže O pohár pána Železných hor, tato soutěž nahradila orientační běh, který
se konal v minulých letech. Uživatelky se s chutí zapojila do plnění daných
úkolů na připravených sedmi stanovištích. Odpoledne byl naplánovaný volný
program, který jsme chtěly využít k prohlídce okolí. Vzhledem k deštivému
počasí jsme pro uživatelky připravily náhradní program. Celé hry byly
zakončeny večerním vyhodnocením. Naše výprava obdržela 14 diplomů. Potom
následovala diskotéka, kterou zpestřili pracovníci z DSS Slatiňany třemi
tanečními vystoupeními.

V pátek ráno jsme se rozloučily s organizátory sportovních her, kterým patří
velké poděkování za skvělou organizaci a díky kterým celé hry proběhly
v klidné atmosféře.
Sportovaly:
Feketová Markéta, Tobiášková Markéta, Mravíková Hana,
Reslerová Věra, Červená Eva, Bartáková Miluše
Výsledky:
 V soutěži týmů jsme se umístily na krásném 4. místě
 Běh na 50 metrů – 1. místo - Feketová Markéta
 Vrh koulí - 1. místo - Feketová Markéta
 Stolní tenis - 1. místo - Feketová Markéta
 Práskshow – 1. místo - Reslerová Věra a Červená Eva
 Sedoshow – 1. místo - Reslerová Věra
 Sedoshow – 3. místo - Feketová Markéta
 Stolní tenis – 3. místo - Mravíková Hana
 Skok z místa – 2. místo - Červená Eva
 Skok z místa – 3. místo - Feketová Markéta
 Kuličkošup – 1. místo - Červená Eva
 Diplom za účast na Sportovních hrách – Tobiášková Markéta,
Bartáková Miluše

Vypracovaly: Šulcová Radka, Vaněčková Iva

