
 
Koukám, jak ten čas letí… se zpívalo v jedné staré písničce. Ten, kdo má pořád co 
dělat, o tom může povídat. A že hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec 
Sněmovny Parlamentu České republiky o práci nouzi nemá, je všem obeznámeným 
jasné… 
 

Setkání seniorských sportovců  
s hejtmanem Moravskoslezského kraje 
 
A tak se stalo, že až po dvou měsících Ivo Vondrák našel čas, aby ve svém 
hejtmanském úřadu mohl přijat téměř celý tým úspěšných seniorských reprezentantů 
 

  
 
našeho kraje.     
Za neobvyklého zájmu ostravských médií o anabázi týmu na 3. celostátních 

sportovních hrách 
Rady seniorů České 
republiky konaných 17. 
až 19.7. t.r.  v Olomou-
ci krátce pohovořil 
předseda krajské rady 
seniorů Pavel Gluc. 
Představil členy 
reprezentačního týmu 
a též dosažené výsled-
ky (o těch jsme již dříve 
informovali na jiném 
místě). Kromě 13 
individuálních medailí 
z jednotlivých disciplín, 

zlaté medaile absolutního vítěze v kategorii muži do 70 let, naši senioři přivezli i pohár 
určený druhému nejúspěšnějšímu týmu celé soutěže. 



K výsledkům seniorské reprezentace kraje se vyslovil i Ivo Vondrák. Ve svém proslovu 
vyzdvihl dosažený 
úspěch a vyjádřil 
očekávání, že v na-
stoupeném trendu 
budou seniorští 
sportovci pokračo-
vat i v příštích lé-
tech. Dále připo-
mněl, jaké mnoha-
milionové částky 
Moravskoslezský 
kraj vynakládá do 

sportovní oblasti a litoval, jak nízkou 
fyzickou a pohybovou schopností 
disponuje dnešní mládež. Zdůraznil, že 
aktivní senioři mohou být mládeži 
zářným příkladem. 
A nezůstalo jen u slov. Pavel Gluc 
hejtmanovi předal pamětní medaili 3. 
celostátních sportovních her Rady 
seniorů České republiky, výtisky Doby 
seniorů a SeniorTipu se zprávami o 
hrách a našem úspěchu, jakož i 
fotografie úspěšného týmu. 

Na závěr setkání Ivo Vondrák předal 
všem seniorským reprezentantům 
drobné upomínkové předměty. 
 
 
Co uvést závěrem. Setkáním s hejtmanem kraje sportovní a společenské aktivity 
krajské rady seniorů ani jejich členských organizací nekončí. 
Už 12. září t.r. krajská rada seniorů pořádá krajské sportovní hry, které se v rozsahu 
stejných disciplín, jaké reprezentační tým absolvoval v Olomouci, uskuteční tentokrát 
v Bílovci za podpory Města Bílovec a Moravskoslezského kraje. Nejúspěšnější 
soutěžící budou zařazeni do širokého přípravného reprezentačního kolektivu, z něhož 



vzejde nová nebo staronová seniorská reprezentace našeho kraje, která bude kraj 
reprezentovat na 4. celostátních sportovních hrách Rady seniorů České republiky 
v roce 2019. Ty se budou po tři až pět dní konat v Českých Budějovicích nebo v Ústí 
nad Labem.  

 
 
Možná, že právě Ty budeš za necelý rok stát ve skupině úspěšných seniorských 
reprezentantů kraje. 
Na snímku zleva: Pavel Gluc – vedoucí týmu, Jiří Král, Václav Stanovský, Vlasta 
Chlupatá, Ivo Vondrák, Marie Darmovzalová, Karel Moškoř – kapitán družstva, Libor 
Kubala a Ivan Štefek. (chybí Josef Fiala – v čase setkání na zasloužené dovolené). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


