
ČESKÝ SVAZ ŽEN
ZÁBAVA PRO CELOU VESNICI SE SVAZEM ŽEN 

O zábavu ve Slezských Pavlovicích se o prázdninách postaral také místní spolek Český svaz žen. 
Více o letních aktivitách se rozepsala předsedkyně Svazu paní Miluška Sitková. 

8.7.2017 se uskutečnil další ročník BADMINTONOVÉ-
HO TURNAJE na zahradě  kulturního domu  ve Slez-
ských Pavlovicích, který pořádal Svaz žen. Soutěžní-
ho utkání se zúčastnilo 16. týmů. Celý turnaj se nesl 
v  pohodové atmosféře, páry předváděly pěknou hru. 
Po opravdu úžasných sportovních výkonech smíšených 
družstev a vyřazení dlouho kralujících mistrů vyhráli:
1.místo   Müllerová Liduška – Kubín Ondřej
2.místo    Sitková Miluše – Sitková Hanka
3.místo   Dojčar Josef  -  Sháněl Tomáš
4.místo   Shánělová Kačka – Novotný Alex
Výkon Katky a Alexe chce obrovskou pochvalu, protože 
takové sportovní nasazení bylo úctyhodné.Každé dítě bylo 
odměněno malou sladkostí, protože i jejich zapálení a na-
sazení pro hru by mohlo být pro mnohé příkladem. Už teď 
se těšíme na další rok a doufejme, že s  ještě větší účastí.

18.8. - 19.8. jsme se Svazem uskutečnily výlet na Malou Morávku, kde se konaly „Borůvkové hody“. 

BADMINTON

VÝLET NA MALOU MORÁVKU
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Zaběhat  si v  létě na běžkách, házet sněhovou 
koulí nebo curling, biatlon a slalom s  bobama 
a lyžařskými botami na nohách? Tak to se nám 
podařilo na ZOH, které se uskutečnily 26.8.-
27.8.2017. Den plný sportu nejen pro děti byl 
uspořádán v  KD. Postavili jsme si olympijskou 

vesničku, kde se ubytovalo 25 dětí. Po absolvo-
vání všech disciplín byly děti odměněny zla-
tou olympijskou medailí a malou upomínkovou 
drobností. Večer jsme opékali párky na olympij-
ském ohni a nechyběla také super taneční zábava. 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA


