MORAVSKOSLEZSKÝ SENIORSKÝ VÝBĚR VYBOJOVAL SKVĚLÉ STŘÍBRO!
V Olomouci se ve dnech 16. – 19. července 2018 uskutečnily 3. Mezinárodní sportovní hry
seniorů. Sportovně – společenského setkání Rady seniorů ČR se tentokráte ujali zástupci
Krajské rady seniorů Olomouckého kraje na čele s obětavou předsedkyní Milenou Hesovou.
Do sportovního dění v areálu TJ Lokomotiva Olomouc nakonec zasáhlo devatenáct
osmičlenných druţstev nejen z České republiky, ale také z Polska, Slovenska a Maďarska.
Ještě před samotnými hrami se v krajích ČR uskutečnily Krajské hry, aby pak vybraní členové
reprezentovali svoje regiony na té nejvyšší úrovni. I výběr Moravskoslezského kraje byl
nominován podle dosaţených výsledků na hrách ve Frýdku – Místku a v Ostravě. Závodilo se
ve víceboji, který má celkem deset zajímavých disciplín a většina z nich si mohli závodníci
vyzkoušet na jiţ zmíněných předešlých sportovních hrách. Jedná se o hod šipkami, hod
granátem na cíl, hod krouţky na kuţel, střelba florbalovou holí a míčkem do malé branky,
patování v golfu na vodorovný terč, bollo ball, tj. házení spojených tenisových míčků na troj
ţerď a upravený petang. Další tři disciplíny jsou běţecké a rozhoduje čas v cíli. Senioři běţeli
s kolečkem a břemenem na něm kolem mety, stejně tak s badmintonovou raketou a míčkem.
Asi nejtěţší pro mnohé byl běh na 40 metrů ţen a 70 metrů muţů, kdy tělo uţ v pozdějším
věku není přizpůsobeno k rychlejšímu běhu, pokud netrénujete. Muţi a ţeny jsou ve víceboji
rozděleni do věkových kategorií od 60 let do sedmdesáti a pak nad tento věk uţ bez ohledu
kolik vám je.
Výběr Moravskoslezského kraje pod vedením
předsedy Krajské rady seniorů MSK Pavlem
Glucem reprezentovali: Marie Darmovzalová,
Vlastimila Chlupatá, Josef Fiala, Jiří Král,
Milan Kubala,
Karel Moškoř, Václav
Stanovský a Ivan Štefek.
Kapitánem výběru byl Karel Moškoř, člen
KRS MSK, který k samotnému průběhu
Mezinárodních her seniorů soutěţí řekl: „Uţ
ve vlaku, cestou do Olomouce, bylo poznat,
ţe jsme výborná parta. Odhodlání zabojovat o
co nejlepší umístění bylo znát uţ od první
disciplíny, na kterou jsme byli ve víceboji určeni organizátory. Moc spokojenosti však
zpočátku nebylo. Foukal velice nepříjemný boční vítr a naše ambice na medailové pozice
v technických soutěţích unikaly často uţ po prvních pokusech. Ale stále jsme byli v super
náladě a pak přišly naše silné běţecké disciplíny, kde jsme se chytili a nakonec brali nejvíce
pódiových umístění. To jsme ale zjistili aţ při závěrečném hodnocení, protoţe jako tým jsme
neměli moţnost porovnávat výkony s jinými kraji, které se pohybovaly po hřišti. Počasí nám
vyšlo tak akorát, protoţe uţ odpoledne po skončení her začalo vydatně pršet. V napětí nás
nechali pořadatelé další celý den, kdy jsme vyuţili nabídky a podívali se na různá zajímavá
místa v Olomouci a okolí. Večer pak byl ve znamení vyhlášení a předávání cen těm nejlepším
a to za účasti zajímavých hostů. Přítomen totiţ byl také premiér Andrej Babiš, který ceny
nejúspěšnějším sportovcům předával společně s olomouckým hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem a předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem. Začalo se druţstvy a my byli
doslova v šoku, kdyţ Milena Hesová, ředitelka her, vyhlásila na 2. místě Moravskoslezský
kraj! Měli jsme obrovskou radost, kterou jsme dali hlasitě najevo. Potom nastaly další
nádherné okamţiky, protoţe v individuálních disciplínách jsme šli 13x pro medaile. Mně

opravdu potěšili všichni, bez ohledu, kolik kdo vybojoval či třeba nezískal medaili. Někdy
vám to unikne o ten pověstný chloupek, i našim některým se to stalo, ale jinak jsme určitě
nezklamali. Kdyţ jsem nakonec dostal cenu za nejlepšího sportovce do 70 let muţů, bylo to
jen završením našeho mimořádného dne!“

Nakonec pohled na naše výsledky v Olomouci:
Celkové pořadí krajů:
1. Plzeňský kraj, získal 56 bodů
2. Moravskoslezský kraj, 39 bodů
3. Olomoucký kraj, 31 bodů
Medailisté Moravskoslezského výběru:
5 x zlato: 2x Karel Moškoř – běh s raketou a běh s kolečkem, 1x Marie Darmovzalová –
běh s raketou, Václav Stanovský – šipky, Josef Fiala – golf
3x stříbro: 2x Josef Fiala – hod krouţky a bollo ball, 1x Karel Moškoř – golf
5x bronz: 2x Vlastimila Chlupatá – běh s raketou a bollo ball, 1x Marie Darmovzalová –
florbal, 1x Josef Fiala – florbal a 1x Karel Moškoř – sprint na 70 m
Vítězové věkových kategorií víceboje:
KATEGORIE DO 70 LET
ţeny - Kulhánková Anna, Zlínský kraj 10 bodů za 2 zlaté medaile
muži - Moškoř Karel, Moravskoslezský kraj, 14 bodů (2 zlaté, 1 stříbrná, 1 bronzová)
KATEGORIE NAD 70 LET
Ţeny - Chloubová Marieta, Plzeňský kraj, 13 bodů ( 2 zlaté, 1 stříbrná)
muţi Verner Ladislav, Plzeňský kraj, 20 bodů ( 3 zlaté, 1 stříbrná, 2 bronzové)
Nejstaršími účastníky her byli Boţena Bílková (84 let) a náš zástupce Libor Kubala, který
bude mít letos 79 let.
SLOVO NA ZÁVĚR:
předseda KRS MSK ing.Pavel Gluc – vedoucí výběru Moravskoslezského kraje:
„Co k tomu dodat? Jsem maximálně spokojený, protoţe jsme splnili vytyčený cíl, který byl
umístění druţstva kraje do 3. místa. Zcela se nám vyplatil provedený výběr těch nejlepších a
především poctivý přístup vybraných sportovců k jednotlivým disciplínám. Celé druţstvo

rovněţ výtečně reprezentovalo náš kraj na doprovodných společenských akcích a všude jsem
cítil respekt a obdiv soupeřů. Předseda RSČR mi řekl, ţe jsme se stali skokanem sportovního
pole všech soutěţících. Chtěl bych závěrem poděkovat všem reprezentantům
Moravskoslezského kraje za předvedené sportovní výkony, snahu a přístup k soutěţi a
vzornou reprezentaci Krajské rady seniorů MSK a všech seniorů Moravskoslezského kraje.
Zároveň bych chtěl vyuţít dosaţených výsledků jako vynikající pozvánku na naše Krajské
sportovní hry seniorů v Bílovci dne 12.9.2018, kde mohou i další senioři sportovci kraje
ukázat všem, co umí a čeho dosáhnou! Moţná to budou právě oni, kteří budou náš kraj
reprezentovat v roce 2019 na 4. Mezinárodních sportovních hrách RSČR v Jihočeském nebo
Ústeckém kraji!“

