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Pochopitelně nejsou francouzští, ale bojkovští. I mezi sportovci jsou a 
můžeme říci, že svou sportovní činností mušketýry opravdu jsou.

Všichni dosáhli, respektivě dosáhnou významného životního jubilea. 
Začněme od nejstaršího.

František Pitka
Koncem března se dožil 85 let a jest nejstarším žijícím sportovcem 

v Bojkovicích. Ke sportu ho přivedl jeho otec, jeden ze zakladatelů So-
kola v našem městě a udělal dobře. Odmalička si zamiloval míč a ten mu 
přinesl hodně radostí. Rád si s ním hrál a ve své době se stal nejlepším 
fotbalistou Bojkovic. Osud chtěl a přál si to, aby zaujal místo v útoku. 
Střední útočník František byl postrachem pro všechny brankáře. Stal se 
nejlepším střelcem a dosud nebyl překonán. Na zápasy dojížděl i z Brna, 
kde určitou dobu pracoval.

Když bydlel v Bojkovicích, zastával i různé funkce. A tak nebylo 
divu, když se stal prvním předsedou TJ Bojkovice. Jeho život byl naplněn 
starostí o rodinu a sport.

Karel Dolina
Nejmladší z oslavenců. Své 75. narozeniny oslavil začátkem dubna 

stejně jako Slovácká Viktorie Bojkovice. Jak symbolické. Číslo 4  se stalo 
symbolické, narozen 4. 4. a na dresu nosil číslo 4. Hrál v obraně a svým 
důrazem dokazoval, že soupeři se velmi těžko dostávali za jeho záda. 
Zůstal Bojkovicím věrný, i když se mnoho oddílů pokoušelo jej získat.

Velmi dobře hrál i na jiných místech a také v útoku střílel branky.
Protože se narodil v „aprílu“, je veselá kopa. Zná tolik sportovních 

historek, že by se o tom mohla vydat i kniha. Jeho doménou je spor-

tovní sbírka. Již hodně jsme o ní v našem zpravodaji psali. Jen stručně 
uvedeme, že téměř ve 30 albech má fotografie nejen z Bojkovic, ale i 
celostátních z mnoha druhů sportů s vlastnoručními podpisy. Neschází 
ani fota  z cizích zemí, sportovní knihy, různé suvenýry obohacující jeho 
velkolepou sbírku.

Jeho sportovní činnost a hlavně sbírka ho řadí mezi největší sběratele 
v České republice. Ve sbírce stále pokračuje a jeho manželka mu pomá-
há. Všechno hlídá jeho věrný pes Bundášek.

Vladimír Hrbas
Dnes už v Bojkovicích nežije, ale stále patří k nadšencům bojkovské-

ho sportu. Zúčastňuje se všech velkých sportovních akcí jako otevření 
sportovní haly a oslav 100 let tělovýchovy v Bojkovicích. Stále se o veš-
keré dění, hlavně sportovní, zajímá a ve Zlíně, kde bydlí, má bojkovskou 
kroniku. Proto se nedivme, že v květnu, měsíci máji, oslaví své osmde-
sátiny. Jeho životní jubileum oslaví především volejbalisté. Byl členem 
nejlepšího družstva Bojkovic, které hrálo II. ligu, jména jeho spoluhráčů : 
Ševčík, Šašinka, Stolařík, Urbánek a Vlk to jen dokumentují. Jeho přesná 
nahrávka a cit pro hru se vidí jen zřídka. Byl klidným hráčem a svým 
chováním přispíval ke klidu na hřišti. Kromě volejbalu hrál i kopanou. 
Ve starším věku se také věnoval turistice. Sportovec tělem i duší – pravý 
Bojkovjan.

Závěrem - alespoň tímto způsobem jsme přispěli k významu bojkov-
ských sportovců, mezi něž všichni tři bezesporu patří. Sportovci jim přejí 
do dalších let mnoho zdraví a klidný život.

 Jaroslav Sojka

Tři mušketýři

Mezinárodní přechod hřebene Bílých Karpat
III. Senátorský chodníček s koncertními zastaveními 

Pěveckého sdružení valašských učitelek ze Vsetína v přírodních 
lokalitách na hřebeni Bílých Karpat

Datum konání 21. 5. 2005 - sobota
Místa konání ...Valašské Klobouky (CZ) - Pruské (SK) - Vršatské Podhradie 

(SK) - Sidonie (CZ)
Obsah  ..............Tradiční setkání obyvatel moravsko-slovenského pomezí 

s kulturním programem a turistickým přechodem hřebene 
Bílých Karpat a státní česko-slovenské hranice

Pořadatel ..........AG KLUB VZÁJEMNOSTI - občanské sdružení Valašské 
Klobouky, Masarykovo nám. 42,  766 01 Valašské Klobouky
Kontakt CZ: PetrVasicek@seznam.cz,  00420 604 473 813, 
00420 577 320 839

 Kontakt SK: obec.pruske@stonline.sk,  00421 424 492 630, 
00421 424 492 730

Spolupořadatelé  Obec Pruské (SK), T.J. Sokol Valašské Klobouky, Folklorní 
sdružení ČR Praha, ČSOP Kosenka Valašské Klobouky

Záštity akce
SK - Ing. Mikuláš Dzurinda, předseda vlády Slovenské republiky
 - Ing. Ivan Nejeschleba, generální konzul Slovenské republiky v ČR
 - Magda Vašáryová, státní tajemnice MZV Slovenské republiky
CZ - Ing. Petr Smutný, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

 - Josef Smýkal, místopředseda Výboru pro mládež a tělovýchovu PS PČR
 - Alena Gajdůšková, senátorka Senátu Parlamentu ČR

Účastníci akce .Občané ČR, SR i jiných zemí bez rozdílu věku s platným 
cestovním dokladem pro přechod státní hranice a s odpo-
vídajícím zdravotním stavem, umožňujícím pěší překonání 
vzdálenosti cca 10 km v horském terénu. Všichni účastníci 
absolvují akci na vlastní nebezpečí a s vlastním materiálním 
zajištěním. 

Strava ...............Strava vlastní; malé občerstvení od pořadatelů; možnost za-
koupení obč.;

Doprava ............Pro přihlášené účastníky (viz kontakty pořadatele) bude za-
jištěna přeprava autobusy z Valašských Klobouk (náměstí), 
z hraničního přechodu CZ/SK – Vlárský průsmyk (Brumov-
-Bylnice-Sidonie) a z Pruského (náměstí) směrem na Vršatec-
ké vápencové bradlo a zpět na místa nástupu z cílového místa 
pochodu od restaurace „U Pekařů“ v Sidonii.

 Doprava autobusy bude koordinována k vlakovým přípojům 
do stanic ČD – Vlárský průsmyk. 

Vlakové přípoje Od Brna: Bojkovice (8:29), Slavičín (8:52), Bylnice (9:09), 
Vlárský průsmyk (9:17)

 Od Vsetína: Vsetín (7:32), Horní Lideč(8:12), Val. Klobouky 
(8:22), Bylnice (8:38), Vlárský průsmyk (9:17)

 Směr Brno: Vlárský průsmyk (15:45), Bylnice (16:04), Slavi-
čín(16:27), Bojkovice(16:48)

 Směr Vsetín: Vl. průsmyk (15:45), Bylnice (16:05), Hor. Li-
deč(16:44), Vsetín(17:00)

Poplatek ...........V autobusech bude vybírán slevněný poplatek (dle tarifů 
ČSAD) na úhradu přepravních nákladů, zajištění kulturního 
programu a malého občerstvení v cíli pochodu (cca 50,- Kč)

Harmonogram .
09:00 .....odjezd autobusů z Valašských Klobouk
09:30 ......odjezd autobusů z hraničního přechodu CZ/SK Sidonie–Vlárský průsmyk
10:00 ......příjezd do Pruského – přivítání starostou obce Pruské
10:10 ......vernisáž výstavy fotografií autorů z Valašskokloboucka
10:20 ......předání ocenění senátorky „Za péči o využití volného času dětí a mládeže“
10:25 ......promítnutí videozáznamů z I. a II. ročníku Senátorského chodníčku
10:30 ......odjezd z Pruského na Vršatecké bradlo
11:00 ......I. koncertní zastavení s PSVU na Vršateckém bradle
11:15 ......Slovensko : ČR , mezistátní exhibiční utkání dětí v přírodě ve florbalu
11:30 ......zahájení společného přechodu hřebene Bílých Karpat
12:30 ......II. koncertní zastavení s PSVU u kaple na Bielom vrchu
13:00 ......pokračování v přechodu hřebene Bílých Karpat
14:30 ......III. koncertní zastavení s PSVU v Sidonii v restauraci „U Pekařů“
15:30 ......odjezd autobusu k vlak. spoji na nádraží ČD Vlárský průsmyk (15:45)
16:00 ......odjezd autobusů do Valašských Klobouk a Pruského 

AG Klub vzájemnosti a T.J. Sokol Valašské Klobouky srdečně zvou na

jarní přechod hřebene Bílých Karpat z Pruského (SK)  do Sidonie (cca 10 km).
III. Senátorský chodníček

se uskuteční v sobotu 21.5.2005
s návazností na vlakový přípoj – odjezd z Bojkovic (město) 08:29 h.a zvláštní autobusové přípoje z Vlárského průsmyku 09:20 h.,

které přepraví jmenovitě přihlášené turisty (na TJ Sokol Bojkovice u Š. Viceníkové)  za zvýhodněný poplatek až na Vršatecké vápencové bradlo.
Všichni si vezmou platný pas nebo OP, stravu na celý den, turistické oblečení a dobrou náladu. 

Přepravu z cílové restaurace „U Pekařů“ v Sidonii zajišťují opět zvláštní autobusy k vlakovému přípoji na stanici Vlárský průsmyk – odjezd 15:45 h.
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Fotbalisté  sněmovali  na  výroční   valné  hromadě
Dne 20. března proběhla výroční valná hromada sportovního klubu Slovácká Viktoria 

Bojkovice za velmi dobré účasti svých členů. Punc důležitosti valné hromadě vtiskli  svojí 
účastí i hosté, zejména  starosta města  Mgr. Josef Langr, předseda TJ Bojkovice Josef Do-
ležel, zástupce TJ SOKOL bratr Karel Koníček a zástupce podnikatelské sféry Bojkovic a  
jeden z hlavních sponzorů kopané,  ředitel SKD Ing. Petr Kuchař ml.

Předseda  SK SV Ing. Jiří  Kaplan ve své výroční zprávě zhodnotil uplynulé volební ob-
dobí, co se podařilo vykonat a naopak v čem jsou rezervy. Kladem je, že všechna družstva 
jsou zabezpečena jak materiálně, tak i po odborné stránce kvalitními trenéry a vedoucími 
a toto se odráží, zejména u mládežnických družstev, na výborných sportovních výsledcích. 
Neskromně se tedy můžeme pochlubit, že na úrovni mládežnické kopané patříme k před-
ním klubům Zlínského kraje, hrajících ve srovnatelných podmínkách  (Hluk, Dolní Němčí, 
Slavičín, Otrokovice, Luhačovice atd.).  Pevnou součástí sportovního kalendáře Bojkovic 
je tradiční turnaj v kopané „O putovní pohár starosty Bojkovic“ a v loňském 14. ročníku 
zvítězili naši  muži. Mimo sportovní činnost ke kladům patří i zorganizování letního kina na 
našem stadionu, kdy kromě určitého příjmu do klubové pokladny přispíváme i do kulturní-
ho léta Bojkovic. Naopak se nám nepodařilo zprovoznit tenisové kurty, což považujeme za 
náš organizační nedostatek.

Hlavní ekonom SK Lubomír Valter přednesl zprávu o hospodaření za rok 2004 a sezná-
mil valnou hromadu s finančním plánem a rozpočtem na rok 2005.  V roce 2004 se skladba 
financí blížila optimu, když dotace, granty a prostředky na údržbu od státu činily celkem 
260 tis. Kč, výnosy z vlastní hospodářské činnosti, dary a příjmy ze vstupného 270 tis.Kč. 
Na tomto místě musíme poděkovat zejména Městu Bojkovice za poskytnutí grantu, akciové 
společnosti  ZEVETA a SKD Bojkovice za významné sponzorské dary, které nám umožnily 
provést nákup nové sekačky STIGA a přídavných segmentů v celkové hodnotě 200 tis. Kč, 
čímž jsme získali universální prostředek pro základní ošetření travnaté plochy.

V průběhu hlavní sezóny se na našem hřišti odehraje v průměru 14 zápasů za měsíc a 
odtrénuje 48 tréninkových jednotek. I po tomto velkém zatížení je hřiště v poměrně dob-
rém stavu. Přesto však musíme hledat možnosti, jak odehrát zápasy při nepříznivém počasí 
na náhradních hřištích jak v Pitíně, tak i po zkolaudování v Krhově. Rovněž poděkovat 
musíme i rodičům dětí – našich hráčů, kteří nám bezplatně vypomohli při dopravě všech 
žákovských kategorií na satelitní halové turnaje, i hráčům I. mužstva za bezplatnou dopravu 
na přátelské zápasy. Úsporu odhadujeme na cca 50 tis. Kč.     

Finanční rozpočet na letošní rok je vyrovnaný a měl by zabezpečit podmínky pro spor-
tovní činnost všech družstev SK:- mladší a starší přípravka  

  - hrají přebor Zlínského kraje, 
  - B družstvo přípravky - okresní přebor Uh. Hradiště
  - mladší a starší žáci - kr. soutěž Zlínského kraje
  - dorost   - kr. soutěž Zlínského kraje
   - muži   - krajská soutěž I.B třídy
O výsledcích na valné hromadě hovořili jednotliví vedoucí družstev. Nejlepších výsled-

ků po podzimu dosáhla mladší přípravka – 2. za Zlínem,  ale před FC SLOVÁCKO  „A“, 
dorost - 2.  za Hlukem, mladší žáci -2. místo, starší žáci – 3. místo, okresní přípravka – 1. 
místo.  

Součástí valné hromady SK bylo i vyhodnocení nejlepších hráčů jednotlivých družstev, 
kteří byli odměněni knihou se sportovní tématikou:  David Prachař – nejlepší střelec ml. 
přípravky, Michal Miča- záložník starší přípravky, Michal Lebánek- universální hráč mlad-
ších žáků, Lukáš Floreš – střední záložník starších žáků, František Koběrský – brankař a 
osobnost v dorostu  a  nestárnoucí Lubomír Šenkeřík – hrající trenér mužů.  

Výroční valná hromada byla volební a do nového 13ti  členného výkonného výboru SK 
Slovácká Viktoria byli zvoleni:  Zdeněk  Dolina, Ing. Jiří Kaplan, Jaromír Krejčiřík, Jaro-
slav  Kříž,  Martin Liška,  Ing. Josef  Mlček, Ing. Milan Navrátil, Mgr. Vlastimil Ogrodník, 
Drahomír Prachař, František Švehlík, Milan Uchytil,  Ing. Bronislav Valíček a  Lubomír 
Valter.  

Potěšitelné je, že o práci ve výboru mají zájem mladí lidé, v současné době ještě aktivní 
sportovci, kteří musí nutně vystřídat některé dlouhodobé členy výboru a opět posunout boj-
kovský fotbal o kousek kupředu. V dnešní době je to však velmi těžké, neboť zájmy mladých 
hráčů se začínají tříštit a kopané ( i volejbalu) začínají konkurovat i jiné moderní sporty, 
jako je např.  florbal, který z hráčské základny odčerpává i nesporné talenty.

Letošní rok se nese ve znamení 75. výročí organizované kopané v Bojkovicích. K tomu-
to výročí bude směřován i 15. ročník turnaje  „O pohár starosty“, na který chceme pozvat 
opět atraktivní soupeře, ale i  další fotbalové turnaje všech mládežnických kategorií. Kromě 
sportovní podívané opět přispějeme ke kulturnímu létu Bojkovic a již připravujeme letní 
kino s nejlepšími filmy, které jsou v České republice letos k vidění. Zahájení letního kina 
plánujeme na sobotu 6. srpna a již dnes zveme širokou bojkovskou veřejnost.   

Ing. Jiří Kaplan  

Župní přebor v sálové kopané 
pro rok 2005  

(Zlínská župa sokolská) -  II. ročník

V letošním roce pořádá Zlínská župa 
sokolská již II. ročník župního přeboru v sá-
lové kopané. Do soutěže se přihlásily násle-
dující oddíly: Sokol Bánov, Sokol Luhačo-
vice, Sokol Štípa, Sokol Tlumačov a Sokol 
Bojkovice. Přebor se bude hrát turnajovým 
způsobem, kdy se utká vždy každý s každým 
a výsledky ze všech 4 jednotlivých turnajů se 
budou sčítat. Mužstvo, které pak dosáhne 
nejvyšší počet bodů, bude vyhlášeno vítězem 
župního přeboru.

Čest uspořádat 1. turnaj připadla vítězi 
I. ročníku – Sokolu Bojkovice. Sportovní 
klání se uskutečnilo v sobotu 26. března od 
13 hodin ve sportovní hale ZŠ Bojkovice a 
byly zde k vidění velmi zajímavé a ve spor-
tovním duchu vedené souboje. Bohužel se 
na poslední chvíli muselo omluvit mužstvo 
Sokola Tlumačov a jeho zápasy byly po do-
hodě s ostatními účastníky kontumovány 
výsledkem 0:3. 

Výsledky turnaje:
Luhačovice – Bánov 6:1
Bojkovice – Štípa 3:1
Bánov – Štípa 5:5
Bojkovice – Luhačovice 5:0
Štípa – Luhačovice 1:1
Bojkovice – Bánov 7:1
Tabulka turnaje: 
1.  Bojkovice 4  4  0  0  18: 2   12
2.  Luhačovice  4  2  1  1  10: 7     7
3.  Štípa 4  1  2  1  10: 9     5
4.  Bánov 4  1  1  2  10:18    4
5.  Tlumačov 4  0  0  4    0:12    0
Naše mužstvo hrálo ve složení:  Karel 

Koníček  -  Jindra Fiala, Jirka Svoboda, Pa-
vel Miča (1 gól), Pavel Křižka (5 g. – nejlep-
ší střelec turnaje)  -  Jenda Snopek, Roman 
Stružka (3 g.), David Miča (2 g), Jožka Ro-
sík (4 g.).  

Úspěšně jsme tedy zahájili nový ročník 
soutěže a věříme, že se nám podaří celkové 
loňské vítězství obhájit. Již v sobotu 16. dub-
na nás čeká další turnaj v Luhačovicích, na 
podzim potom zbylé   2 turnaje – 22. října 
v Bánově a 20. listopadu opět v Luhačovi-
cích. Sportu zdar a fotbalu zvlášť

  Br. Pavel Miča  

Odešel Vilém Šašinka
Smutná zpráva z Prahy přišla do Bojko-

vic.Dne 6. dubna ve věku 72 let zemřel býva-
lý občan Bojkovic, mistr sportu a reprezen-
tant republiky ve volejbale Vilém Šašinka. 

Do pražského oddílu Potrubí Praha ode-
šel po skončení základní vojenské služby a 
hrál mnoho let za oddíl a svými skvělými 
výkony přesvědčil o reprezentaci. Hrál na 
mnoha MS a získal titul mistr sportu. S vo-
lejbalem procestoval mnoho států a dobře 
reprezentoval bojkovický volejbal. Za všech-
no mu děkují volejbalisté a občané Bojko-
vic. Nikdy na něho nezapomeneme.

  Jaroslav Sojka
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Náš oddíl sálové kopané byl již na podzim kontaktován zástupci 
Tělovýchovné jednoty Zentiva Praha s návrhem účasti našeho muž-
stva na 19. ročníku turnaje v halové kopané, pořádané výše uvede-
nou TJ.

A tak došlo k tomu, že v pátek 4. 2. 2005 po skončení valné hro-
mady TJ Sokol kolem 19 hodiny nabralo vozidlo, nezištně zapůjčené 
firmou Blok, směr Praha. Role spolehlivého řidiče se ujal Karel Ko-
níček a kolem půlnoci jsme se již ukládali k spánku na jedné malé 
pražské ubytovně.

V sobotu 5. 2. 2005 ráno jsme podle instrukcí dorazili na místo 
sportovního klání. Tělocvična TJ Zentiva byla o něco menší než naše 
sportovní hala, nicméně na sportovní zápolení zcela dostačující.

Po rozlosování do dvou čtyřčlenných skupiny začaly v 9 hodin 
zápasy. Hrálo se 2x8 min. každý s každým. Následně první dvě muž-
stva postupovala do finálové skupiny a zbylá dvě mužstva do skupiny 
o 5. až 8. místo, kde se opět hrálo každý s každým, přičemž vzájemný 
zápas ze základní skupiny se do konečné tabulky započítával.

Naše mužstvo ve skupině B srdnatě bojovalo, postup do finálové 
čtyřky nám ovšem těsně unikl. Nejprve jsme remizovali s domácím 
družstvem TJ Zentiva B 1 : 1, následně rovněž 1 : 1 s AFK Nymburk 
a v rozhodujícím zápase jsme smolně podlehli mužstvu Tenisté Neri 
1 : 2, když jsme nevyužili řadu brankových šancí. Základní skupiny 
poté skončily následovně :

Ve skupině o 5. až 8. místo jsme pak ještě jednou remizovali, a to 
s Hvězdným prachem 1 : 1 a v posledním utkání jsme domácímu A 
mužstvu podlehli 1 : 3, když poslední branku nám Zentiva vstřelila 
až při riskantní power-play. Kolem 17. hodiny bylo hotovo a konečná 
tabulka turnaje měla tuto podobu :
 1. AFK Nymburk 2 0 1 8 : 5 4
 2. Bohemia Rozptyly 2 0 1 6 : 6 4
 3. Tenisté Neri 1 0 2 5 : 5 2
 4. Infusia Praha 1 0 2 2 : 5 2
 5. TJ Zentiva A 2 1 0 7 : 4 5
 6. Hvězdný prach 1 2 0 8 : 3 4
 7. Sokol Bojkovice 0 2 1 3 : 5 2
 8. TJ Zentiva B 0 1 2 2 : 8 1

O vyrovnanosti jednotlivých mužstev svědčí to, že vítěz turna-
je AFK Nymburk s námi remizoval ve skupině 1 : 1, když vyrovnal 
těsně před koncem utkání a to nakonec rozhodlo o jeho postupu do 
finálové skupiny na náš úkor. I když výsledkově to příliš nevypadá, 
herně jsme předvedli dobré výkony a soupeře naše hra zaujala nato-
lik, že máme v kapse pozvání na další turnaje do Nymburku či na 
turnaj Hvězdného prachu do Prahy.

I když jsme byli hodně unaveni, možnost vidět na vlastní oči noč-
ní ruch metropole jsme si nemohli nechat ujít. Kolem půlnoci jsme 
již ovšem spali spánkem spravedlivých. V neděli v dopoledních hodi-
nách jsme pak nabrali směr Bojkovice.

Zbývá dodat ještě jména, která Sokol Bojkovice v Praze reprezen-
tovala : Karel Koníček, Jindřich Fiala, Pavel Křižka, Josef Urbánek 
/1 gól/, Josef Rosík /2 góly/, Jiří kaplan, Marcel Krejzlík, Roman 
Stružka, Jiří Svoboda /1 gól/ a jako host z SK Slovácká Viktoria Boj-
kovice Drahomír Prachař /1 gól/. Ze zdravotních důvodů bohužel 
na poslední  chvíli ze sestavy vypadl Pavel Miča, který vás o turnaji 
alespoň zpravodajsky informoval.

Na závěr zbý-
vá dodat jen kla-
sickou formulku 
„Sportu zdar a 
fotbalu zvlášť!“ 
a přání ještě lep-
ších sportovních 
výsledků do násle-
dujících turnajů, 
kterých nás jistě 
ještě čeká dost a 
dost.

 Pavel Miča 

Sokol Bojkovice v Praze Závody v lezení Me(a)zec Cup 2005
Tuto akci jsme plánovali dlouho a 26.2.2005 jsme konečně mohli 

odstartovat 1. ročník závodů v bouldrování na umělé horolezecké 
stěně- Me(a)zec Cup 2005.

Pozvali jsme lezce z širokého okolí a naše pozvání nako-
nec přijali Brňáci, horolezci z Uherského Brodu, i Slavičín 
měl své zastoupení a samozřejmě Bojkovice nemohly chybět.
V 11.00 bylo všechno připraveno a závody mohly začít. Lezlo se ve dvou 
kategoriích, borci a borky + jelita, do kterých se nakonec přihlásilo 10 
kluků a 5 zdatných holek. Každá kategorie měla na stěně vyznačených 
10 cest, které stavěli Jencek a Peca.Holky měly ale situaci trošičku
složitější. Měly svoje jenom první 2 bouldry a ty další navazovaly na
chlapské,ale i přesto to holky zvládly parádně. Publikum chvil-
kami ani nedýchalo, jak bylo napjaté, jestli to holky zvládnou 

stejně dobře jako chlapi. Na každou cesty měli závodníci 3 po-
kusy, což se časem ukázalo jako dostatečné množství pokusů.
Vzhledem k náročnosti to bylo tak akorát, aby nám závodníci ne-
začali postupně odpadávat. Pro povzbuzení se lezlo za hlasitého
doprovodu hudby Mobyho, Red Hot Chilli Peppers, Linking Park 
atd. Občerstvovací servis jsme zajišťovaly my, holky. Nejdřív se ráno 

podával horký čaj. Přece jenom nebylo 
moc teplo a lezci se potřebovali před vý-
konem zahřát, později se uvařilo svařené 
víno, které trochu rozproudilo nejen po-
vzbuzující davy, ale i samotné lezce. V 
16.00 bylo už odlezených 6 bouldrů a při-
šel čas na pauzu. Závodníci byli unavení 
a mleli z posledního. Začínaly se dostavo-
vat pocity šíleného hladu, ale my, Rychlé 
Šipky, jsme na to vyzrály. Nemusely jsme 
se shánět po žádné dobré restauraci, pro-
tože jsme měly připravené pečené kuře. 

Po asi 2 hodinové přestávce se pokračovalo v lezení. Ale tím, jak 
se cesty s vyšším číslem neustále ztěžovaly, všechno trvalo déle,než 
jsme předpokládali. A i přesto, že se lezlo pozdě do noci, neměli 
jsme už čas ani sílu na poslední 2 bouldry. Únava byla už znát, a tak 
jsme se rozhodli, že to ukončíme a uděláme vyhlášení. Pro první 3 
umístěné byly připraveny hodnotné ceny: pro absolutního vítěze byl 
připravený skleněný putovní slon, obrovská plechovka ananasu (3 
kg), trička s potiskem a obrázkem lezce, víno, vodka, diplomy, které 
Bohda nakreslila speciálně pro tuto příležitost, atd. Na stupně vítězů 
nakonec po celodenním boji dosáhli:

Borci:  1. Vladek Zumr-Brno
 2. Peťa Zvěřina-Brno
 3. Štěpán Tomáš-Brno
Borky+jelita: 1. Linda Synková-Brno
 1. Pavel Kříž-Brno ( závodil s dlahou na noze )
 2. Zuzka Havlínová-Brno
 3. Marcela Leblochová-Uherský Brod
Děkujeme všem účastníkům 1. ročníku Me(a)zec Cupu a tou-

to cestou bychom chtěli poděkovat i Sokolu Bojkovice, který nám 
propůjčil prostory a tím nám umožnil tuto akci uspořádat. Těšíme 
se příště.

HO TJ Sokol Bojkovice, Rychlé Šipky - Moněnka
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 ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ  
PRACOVNÍKŮ V ELEKTROTECHNICE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Slavičíně 
ve spolupráci s Moravským svazem elektrotechniků Brno pořáda-
jí ve dnech 10. a 11. května 2005 zkoušky a periodické přezkouše-
ní pracovníků v elektrotechnice podle Vyhl.č.50/1978Sb.

§ 5 až 8. Začátek přednášek je dne 10. května 2005 v 8,00 
hod. v učebně č.113 v budově školy. Předpokládaná cena předná-
šek a zkoušek je 1.000,-Kč. 

Přihlásit se lze telefonicky na čísle 577 342 408 nebo 608 270 
314, písemně na adrese SOŠ a SOU Slavičín, Divnice 119, 76321 
Slavičín nebo na adrese sekretariat@souslavicin.cz.

Ing. Karel  Žáček 
a Lesnická kancelář Ilex s.r.o., Bojkovice 

nabízí
� provedení veškerých lesnických prací, včetně výkupu dříví

� výkup železného šrotu a barevných kovů v provozovně v Boj-
kovicích

� prodej dříví na topení, kráceného i v celých délkách /je mož-
no i s dovozem/

� prodej dříví i s dovozem
� nabízíme ubytování a pronájem nebytových prostor

Informace a objednávky 
na tel. 572 643 514, mobil 724 202 773, 724 276 021

Řádková inzerce
� Prodám garáž v Bojkovicích v lokalitě Fučíkova čtvrť. 

Kontakt 731601584

� Malířské, natěračské a fasádní práce nabízí Zdeněk Plášek, 
Bezručova 773,Bojkovice, tel. 572 642 386, 777 098 773

Firma Libor Ondřej, Bojkovice 647
nabízí práce

    � s motorovou pilou
    � s křovinořezem
    � s luční a rotační sekačkou

Kontakt : 724 076 754


