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PŘIJĎTE FANDIT / PŘIJĎTE FOTIT!
Sport bez limitů
Zveme všechny amatérské fotografy, aby přišli zachytit atmosféru
Evropských her handicapované mládeže Brno 2011, jedné z
největších sportovních událostí, které se letos v Brně konají.
29. 6. – 2. 7. 2011 / www.emil-cpt.cz
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – děti a mládež do 18 let / dospělí.
Vítány jsou jak snímky ze samotných sportovních soutěží, tak ze všech
doprovodných programů. Nejlepší fotografie budou vystaveny a jejich
autoři odměněni. Vyhodnocení soutěže odbornou porotou a vyhlášení
výsledků proběhne na začátku září 2011.
Každý autor může zaslat nejvýše 3 snímky (min. velikost 500 kB)
na adresu bantonova@apc-pr.cz nejpozději do 10. července 2011.
Informace o soutěži: Barbora Antonová, 737 243 004, bantonova@apc-pr.cz
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Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011
29. 6. 2011
Slavnostní zahájení her v 19 h v Besedním domě v Brně. Hry zahájí Věra Čáslavská,
Roman Onderka a Michal Hašek, večer uvádí Martin Dejdar a Martin Zach,
vystoupí Brno Ukulele Orchestra, výběr středoevropských bubeníků a orchestr
Konzervatoře Brno.

30. 6. 2011
sporty 9–16
Atletika: Atletický areál VUT, pod Palackého vrchem
běh na 60 m, běh na 100 m; závod na vozíku 60 m, 100 m; hod koulí, diskem,
kuželkou, míčkem; skok daleký
Boccia: ÚSP Kociánka, tělocvična B
kategorie BC2 a BC3 (modifikace her jako pétanque; cílem hry je dopravit míč co
nejblíže k cílovému míčku; roce 1984 se boccia stala paralympijským sportem)
Stolní tenis: SOU Spojů, Čichnova 23,Brno
doprovodný program na náměstí Svobody
– od 10.30, Rádio Petrov, Liga vozíčkářů
– od 13 h závod smíšených družstev na handbiku za účasti známých
osobností
– od 13 h turnaj smíšených družstev ve streetballu na vozíku
– od 11 h výtvarné aktivity v rámci přehlídky Sochy v ulicích
– od 10.30 benefiční kolo ČEZ
Konference Talent a co dál 9.30–17
konference o uplatnění mladých zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce,
pořádá o. p. s. Šance, Noem Arch Královo Pole

1. 7. 2011
sporty 9–16
Plavání: Plavecký areál Kraví Hora
Boccia: SOU Spojů, Čichnova 23, Brno
Tenis: Areál TK Classic
Šachy: ÚSP Kociánka
doprovodný program
Spielberk Regata: Spielberk Office Centre, závod modelů plachetnic

2. 7. 2011
sporty 9–16
Šachy: ÚSP pro TPM Kociánka
doprovodný program
Slavnostní ukončení her v 19 h na nádvoří hradu Špilberk, uvádí Jan Kraus a Láďa
Angelovič, vystoupí Petr Bende, Petr Kolář, Helena Zeťová, Markéta Konvičková,
The Tap Tap

