
 

 
Vážení senioři moravskoslezského kraje, 

 
dnes vás chci oslovit a naladit do dalšího období roku optimisticky a radostně! V posledním 
svém příspěvku ze dne 11.6.2017 jsem se především chtěl omluvit za zrušení 5. krajských 

sportovních her seniorů v Ostravě. Přes všechny problémy jsme se chtěli zúčastnit 
Mezinárodních sportovních her seniorů - Plzeň 2017 ve dnech 10.-13.7.2017. Těchto her se 

původně mělo zúčastnit družstvo, vytvořené z vítězů našich sportovních her, které však 
nebyly organizovány. Proto jsme v časové tísni vybrali družstvo seniorů MSK z úspěšných 
reprezentantů kraje v roce 2016. Mezinárodních sportovních her v Plzni jsme se zúčastnili      

a dosáhli historicky nejlepšího umístění družstva na sportovních hrách celostátní úrovně. Naše 
družstvo ve složení: vedoucí: Pavel Gluc, kapitán Milan Fabián a členové Miroslav Fober, 

Karel Moškoř, Ivan Štefek, Radim Andree, Petr Hořínek, Vlastimila Chlupatá, a Ladislava 
Jemelková se umístilo na 4. místě z celkových 20 družstev, které se her zúčastnila. Náš 
reprezentant  Karel Moškoř získal dvě zlaté medaile z 9 disciplín, které musel každý člen 

družstva absolvovat, a celkově byl vyhlášen jako nejlepší muž celých her ve věkové kategorii 
do 70 let, stříbrnou medaili získal Miroslav Fober. Celé družstvo vzorně reprezentovalo náš 

kraj, jeho účast a sportovní vybavení finančně podpořil částkou 30000,- Kč náš hlavní partner 
Moravskoslezský kraj. Na tomto místě bych chtěl za podporu družstva vedoucím 
představitelům kraje poděkovat.Samozřejmě nechceme usnout na vavřínech a již dnes 

plánujeme řádnou přípravu sportovců - seniorů kraje v roce 2018 s cílem zaútočit na dalších 
sportovních hrách RSČR družstvem kraje na medailové umístění. 

V současné době prožíváme letní období, období prázdnin našich dětí, vnuků a vnuček, 
dovolených našich příbuzných a známých, vše za účelem odpočinku a nabrání sil do dalšího 
období roku 2017. 

Před krajskou radou seniorů jsou další významné úkoly. Především chceme důstojně oslavit  
1.10.  Mezinárodní den seniorů, který nebudeme podle původního plánu oslavovat                  

v Ostravě, ale v menším rozsahu v obci Hlavnice a chci poděkovat starostovi obce a seniorům 
obce  

 
 



za přístup k této oslavě a vytvoření důstojných podmínek pro krajskou oslavu. Chtěl bych 

vyzvat všechny organizace seniorů kraje k oslavě tohoto svátku s orgány samosprávy    ve 
svých městech a obcích. Připomeňme si důležitost kvalitního, klidného a bezstarostného 

prožití našeho stáří a udělejme vše proto, aby tyto dny byly zajímavé, radostné, aby jsme se 
bavili navzájem a měli co nejméně problémů se zdravím! 
Krajská rada bude připravovat i předvolební kulatý stůl k seniorské problematice, na který 

budou pozváni představitelé politických stran a hnutí, u nichž bude podle odborných 
průzkumů předpoklad zvolení do nového Parlamentu ČR. Předvolební kulatý stůl proběhne 

2.10.2017 v budově Krajského úřadu v Ostravě. 
Krajská rada seniorů je v současné době před tvorbou plánu činnosti na rok 2018. Jak bude 
plán vypadat, jaké celokrajské  akce uspořádáme v oblasti volnočasových aktivit seniorů,  

se bude odvíjet samozřejmě od možností získání dotací od našeho kraje. Tento problém budu 
řešit s představiteli kraje na nejbližším společném setkání. 

Vážení senioři, 
na závěr svého příspěvku bych vám všem chtěl popřát příjemné prožití druhé poloviny  
léta 2017. 

 
Váš 

předseda KRS MSK   
Ing. Pavel Gluc                                                                Ostrava 26.7.2017 


