
 

 

                 PESTRÁ NABÍDKA AKCÍ KRS MSK 
 

Vážené seniorky a vážení senioři našeho kraje, 

Krajská rada seniorů MSK vám připravila na podzim roku 2018 nabídku zajímavých akcí: 

 

1/ Krajské sportovní hry 
Dne 12. září 2018 uskutečníme v Bílovci Krajské sportovní hry s mezinárodní účastí. Hlavním partnerem 

této akce je Moravskoslezský kraj a významným partnerem město Bílovec. Propozice a organizační 

zabezpečení včetně přihlášky k těmto hrám budou zveřejněny na našich webových stránkách www.ms-

seniors.cz a elektronicky budou zaslány obcím MSK a seniorským organizacím, na které máme spojení. Hry 

proběhnou za příznivého počasí ve sportovních areálech ZŠ, v případě nepříznivého počasí je připravena 

"mokrá varianta" v krytých halách. Určitě rádi uvidíme seniorské sportovce našeho kraje a podle propozic 

zjistíte, že nic složitého účastníky sportovních her nečeká. Na základě přihlášených účastníků budeme z 

hlavních směrů provádět svoz autobusy do místa konání her. Zahájení, ukončení her a ocenění sportovců 

bude provedeno podle propozic ke sportovním hrám. Vítězové jednotlivých kategorií mohou být vybráni k 

reprezentaci seniorů MSK na republikových a mezinárodních sportovních hrách v roce 2019. 

 

2/ Oslavy Mezinárodního dne seniorů 
Dne 2. října 2018 budou Krajskou radou seniorů MSK organizovány oslavy Mezinárodního dne seniorů v 

Ostravě. Hlavním partnerem je Moravskoslezský kraj. Dopoledne bude proveden svoz přihlášených zájemců 

autobusy spojený s prohlídkou zajímavých historických a technických míst Ostravy. Po obědě bude ve 13.30 

hodin zahájen kulturní program v Kulturním domě města Ostravy s vyhlášením výsledků kampaní KRS 

MSK  "Nejlepší  seniorská  a proseniorská organizace" a  "Město, obec a mikroregion seniorům 

nejpřívětivější". Organizační pokyny budou vydány po provedeném součtu přihlášených účastníků, vybrání 

tras autobusů a určení času svozu k provedení jednotlivých prohlídek. Vše bude zveřejněno na našich 

webových stránkách a bude zasláno elektronickou poštou obcím a organizacím. Předpoklad ukončení oslav 

je v 16.30 hodin. 

 

3/  Soutěž k 100. výročí založení samostatného Československa 
Dne 26. října 2018 Krajská rada seniorů MSK organizuje společně se Senior klubem Velká Polom v 

Kulturním domě Velká Polom ke 100. výročí založení samostatného Československa vědomostní soutěž 

tříčlenných družstev seniorů spojenou i se zručnostními dovednostmi. 

Partnerem KRS MSK je obec Velká Polom. Bude vyhlášeno 10 tématických okruhů, které zveřejníme v 

organizačním zabezpečení, a které bude rozesláno elektronickou poštou cestou obecních úřadů případně 

přímo organizacím, které projeví zájem o účast. Rovněž naše webové stránky budou o soutěži informovat. 

Myslím si, že ve Velké Polomi strávíme příjemné odpoledne se zábavou, které zároveň obohatí naše 

vědomosti o historii a současnosti naši krásné země. Dopravu je nutné řešit samostatně prostředky veřejné 

dopravy.     

 

Všechny uvedené akce byly již zveřejněny na našich webových stránkách www.ms-seniors.cz  Je nutné a 

doporučuji naše webové stránky sledovat, protože tam zveřejňujeme i jiné nabídky a produkty vhodné pro 

seniorskou činnost organizací a klubů seniorů našeho kraje. Rovněž na nich posléze budou zveřejněny i 

propozice a organizační zabezpečení uvedených akcí! Přihlášky na uvedené akce zasílejte na e-mailovou 

adresu aktivity-krs@ms-seniors.cz 

Děkuji všem čtenářům za chvilku pozornosti a rád vás na uvedených akcích uvidím a přivítám. 

 

předseda KRS MSK                   Ing. Pavel Gluc 

  


