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SPORTOVNÍ SLAVNOST 2017 

V termínu 14. 7. – 16. 7. 2017 se uskutečnila Sportovní slavnost, kterou pro vás již tradičně pořádá TJ 

Sokol Kobeřice. 

Pokud bychom měli slavnosti zhodnotit z hlediska kulturního programu, můžeme tento ročník 

pokládat za úspěšný ☺. 

Letošním největším „tahákem“ byl bezesporu koncert známé tuzemské kapely JELEN, která naše 

pozvání bez váhání přijala! Akce se z hlediska kulturního programu připravovala rok, kdy se 

domlouvala spolupráce se samotnou kapelou, komunikovalo se ohledně pronájmu podia a ladily se 

detaily tak, aby si koncert mohli diváci i samotná kapela užít. 

Jako předkapela vystoupila opavská skupina Naděje, která aktuálně zažívá vzestup a stává se 

regionální hvězdou. Lepší „opening“ této akce jsme si tedy nemohli přát. Hned po Naději vystoupila 

skupina JELEN, která svou hodinovou show strhla publikum. Zazněly hity z aktuálního alba Vlčí srdce, 

ale i písně starší. I z hlediska návštěvnosti bylo vidět, že kapela je velmi oblíbená a svou skromností a 

příjemným vystupováním si získala všechny posluchače ☺.  

Po koncertě mělo publikum možnost se s kapelou vyfotit či dostat autogram, čehož využila celá řada 

fanoušků, stejně jako možnosti zakoupit si tričko, CD či jiné upomínkové předměty kapely. 

Po skončeném koncertu se zábavy ujal DJ MC Hradečný, který naplnil parket a bavil lidi až do brzkých 

ranních hodin. 

 

Sobotní den se nesl ve znamení sportu i hudby. V odpoledních hodinách proběhl zápas našeho 

Opavska s týmem Václavíků a od 20:00 se rozjela „Videotéka“ s DJ Kravchukem, který celý zbytek 

večera hrál hity 70., 80., i 90. let, přičemž originál videoklipy k hraným písním se promítaly na velkém 

plátně přímo na pódiu. Po dlouhé době mohli návštěvníci zažít „diskotéku trochu jinak“ a z pohledu 

pořadatelů a reakcí návštěvníků, hodnotíme tuto akci za povedenou ☺. 

 

Neděle patřila sportu, fotbalu zvlášť. Už od brzkých odpoledních hodin se postupně hrála utkání starší 

přípravky s Hněvošicemi, žáků s rodiči a trenéry a hlavním zápasem bylo letos utkání mezi FC 

Bílovcem a SFC Opavou „B“.  

„Bonusem“ pro návštěvníky ještě před hlavním utkáním, byla půlhodinová ukázka pohybového umění 

Parkour. 

Hned po skončení zápasu došlo již tradičně ke slosování věcné tomboly, jejíž ceny je možno vybírat až 

do konce srpna. Večer slavnosti zakončil karneval s živou hudbou, přičemž nám zahrál Leo Malchárek 

se synem Vojtou. Slavnosti tak skončily v neděli přesně o půlnoci! 

 

Během celých slavností byl pro děti připraven lunapark, ve stáncích s občerstvením prodávali naši 

sportovci a sportovkyně (za což jim patří veliký dík), a tak jsme opět po roce byli svědky úspěšné akce, 

která má již v Kobeřicích tradici ☺. 

 

Připravit kulturní program a nabídnout vám - návštěvníkům něco atraktivního, je pouze jedna část. 

Nejintenzivnější práce byly v posledních týdnech před samotným zahájením slavností, a to zejména 

v oblasti přípravy areálu, zajištění stánků, nákup a výběr občerstvení, zboží apod. 
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Ráda bych touto cestou poděkovala celému Výkonnému výboru za jeho práci a zejména pak 

Martinovi Halfarovi, který celou akci koordinoval a nás ostatní podporoval v našich nápadech a 

podnětech. Věřte, že připravit tuto akci není vůbec jednoduché. Proto si vaší návštěvy vážíme a 

budeme doufat, že nám zachováte přízeň i v příštím roce! Další ročník Sportovní slavnosti se totiž 

připravuje již nyní! ☺  

 

Mgr. Marie Stuchlíková 

Kulturní referent TJ Sokol Kobeřice 


