
Parkinsoniáda – Dubňany 2015 

Z Brna jsme odjížděli v 7 hodin a v 8 hodin jsme už byli 

na místě v Dubňanech. Jelo nás 11. 

 

 
 

Něco po 9. hod. 

byla parkinsoniáda 

zahájena. V před- 

sednictvu byli zá-

stupci různých or-

gánů (předseda PK 

Slovácko, posl. 

Škromach, nám. 

hejtmana JM kraje 

Juránek. 



 

Táňa Kincová se každým rokem 

nechává fotit se Škromachem. 

Při obědě se s některými z nás 

Brňáků nechal vyfotografovat bý-

valý hejtman JM kraje, nyní ná-

městek Juránek. 

 

 

 

 

Soutěžilo se v 10 dis- 

ciplinách: 

- stolní tenis 

- bowling 

- šipky 

- hod na koš 

- kop na branku 

- střelba hokejkou 

- carling 

- boccia 

- vzduchovka 

- foukačka 

Poháry pro vítěze 

Soutěžilo více než 220 účastníků, 

velká část byla přihlášena do všech 

disciplin. Organizace nebyla dobrá, 

kromě stolního tenisu nebyl vypra-

cován žádný systém. Čekalo se ve 

velkých frontách, u některých disci-

plin byl průběh a střídání pomalé. 



Pro bowling byly jen dvě dráhy, které byly všemi hodno-

ceny velmi negativně, neboť koule se stáčely doleva. Házelo  

se 3krát do 10 kuželek, výklad pravidel byl nejednotný. 

 

 

      

      



 

Šipky se házely 

3krát po třech. 

Ján, kterého 

přivezl syn doda- 

tečně, dosáhl přes 

180 bodů a stal se 

vítězem. 

 

Libor změnil 

styl kopu na 

branku, což 

se projevilo 

ve výsledku. 

Šance byla 

jen v plném 

počtu bodů a 

to nedosáhl. 



 

Novou disciplinou byl 

carling. I když jsme 

my Brňáci nedosáhli 

v této hře větších 

úspěchů, velice se 

nám líbila a měla by 

se udržet, neboť je 

nejen velmi zábavná, 

ale má i spravedlivá 

pravidla. 

Naproti tomu je 

boccia vyřazovací a 

záleží tedy na tom, 

jaký je ve hře sou- 

peř. Jirka házel 

dobře, ale jeho 

soupeř ještě lépe. 



Běžnou discipli- 

nou je střelba 

míčku hokejkou 

do branky. Šan- 

ce na úspěch 

byla podobně ja 

ko u kopu míče 

jen při plném 

počtu bodú při 

10ti pokusech.

  

 

Nejvýznamnější disciplinou je stolní tenis. Oganizátoří 

připravili pavouka, podle kterého soutěž probíhala. 

 

Mně se hra docela dařila, třikrát jsem vyhrál a dostal 

jsem se až mezi posledních 8 hráčů, kde jsem jako svého další-

ho soupeře měl Petra Sedláčka z našeho klubu. 



     

 Soutěž ovládl Zdeněk 

Vybíral, který v semifi- 

nále porazil 3:2 Petra 

Sedláčka, který již vedl 

2:0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý průběh soutěže stolního tenisu mužů uvádí vyhoto-

vený pavouk. 



 

 



Soutěž stolního tenisu u žen byla v režii členek našeho klubu.  

Základ tomu 

byl dán                                                                             

vítězstvím 

Alenky 

Hovorkové 

nad výbor- 

nou Polkou. 

                 

Ve finále zvítězila Yvetka Nopová nad Alenkou a stala se tak 

vítězskou ženského stolního tenisu. 

 

Naše zázemí. 

 

        



       Oběd se 

začal vydávat 

od 11 hodin 

v příjemné re- 

stauraci 1. po- 

schodí. Podá 

vána byla vý- 

borná brambo- 

rová polévka se 

zeleninou a ve- 

přové se zelím a 

knedlíkem. 

     

     

     

 



   Po skončení všech soutěží v jednotlivých disciplinách 

byly vyhodnocovány výsledky a vypisovány diplomy pro 

umístěné na předních třech místech. Čas vyplňoval kytarista. 

Trvalo to moc dlouho 

a Brňáci, aby se nějak 

zabavili, začali tanco- 

vat. Přidávali se další, 

začala k tomu hrát 

hudba a bylo veselo. 

  

 

 
 

 



Hodnocení: 

 

 ŠIPKY MUŽI – 1. místo:  Ján Jačisko 
  2. místo:  Petr Sedláček 

 

ŠIPKY ŽENY - 2. místo:  Alena Hovorková 



 STOLNÍ TENIS ŽENY –  1. místo:  Yveta Nopová 
  2. místo:  Alena Hovorková 

 

 STOLNÍ TENIS MUŽI – 1. místo:  Zdeněk Vybíral
  2. místo:  Josef Mikulka 
  3. místo:  Petr Sedláček 

    



Vítěz stolního tenisu Zdeněk Vybíral (z ROSKY Brno) si 

vyžádal mikrofon a poděkoval Josefu Mikulkovi a Petrovi Sed-

láčkovi jako svým učitelům, kteří ho stolní tenis naučili hrát a 

milovat.       
  

 

Před odjezdem domů ještě chvíli posezení při večeři. 

     

 


