
Krajské sportovní hry minulostí 
Hutnický Třinec hostil letošní Krajské sportovní hry seniorů. I kdyţ nepřálo 

organizátorům počasí, přijelo z různých míst Moravskoslezského kraje 381 

soutěţících. Původně přihlášených bylo dokonce přes čtyři stovky, ale 

samozřejmě k věku soutěţících se nějaké neúčasti vyskytnou. Z důvodu 

nepřízně počasí se musely narychlo měnit plány tak, aby se ve sportovní hale 

STaRS  odehrála většina zamýšlených disciplín. I tak se ti největší sportovní 

nadšenci vydali na atletický stadión, aby tam v nepřívětivém mokrém prostředí 

zvládli běh na 40 nebo 60 metrů a také běh s kolečkem. Do haly byly umístěny 

šipky, florbal, krouţky, bollobal, basketbal, hod míčkem na cíl a běh s tenisovou 

raketou. Nebylo snadné vytvořit na palubovce dvojnásobný počet stanovišť, aby 

soutěţící v rozumném čase mohli odsoutěţit disciplíny, které si sami vybrali.  

Po skončení závodění měli moţnost navštívit v Třinci Muzeum Třineckých 

ţelezáren, zajít shlédnout galerii města v městské knihovně nebo si i zaplavat 

v krytém bazénu. Zpracování výsledků díky spolupráci se ţáky ZŠ D. a 

E.Zátopkových bylo velmi rychlé a úderem čtvrté odpolední se mohlo 

vyhlašovat za účasti primátorky města Třince Věry Palkovské, která nechyběla 

ani na slavnostním zahájení her dopoledne. Společně s ní předával ocenění 

nejlepším jednotlivcům předseda Krajské rady seniorů MSK Pavel Gluc a 

členka KRS Anna Pinterová. Kdyţ se podíváme do výsledků ve všech 

hodnocených kategoriích, tak skoro všechny zastoupené kluby si odvezly díky 

svým svěřencům nějakou medaili. Na samotný závěr pak převzali ocenění 

nejlepší vícebojařky a vícebojaři. Letos se jimi stali: 

VÍCEBOJ MUŢŮ DO 70 LET: 

1. J.Lasák   (Píšť) 

2. V.Bílek   (Pustějov) 

3.  M.Starý  (Ostrava) 

Muţi nad 70 let:  

1. Z.Grim   (Stříteţ) 

2. M.Komín  (Ostrava) 

3. L.Světlík  (H.Suchá) 

 

VÍCEBOJ ŢEN DO 70 LET:  

1. J.Stašková  (Háj ve Slezsku) 

2. M.Darmovzalová  (Ostrava) 

3. K.Moškořová  (Stříteţ) 

Ţeny nad 70 let: 

1. M.Holušová  (Bílovec) 

2. M.Tomášková  (Ostrava) 

3. J.Vojáčková  (Jakartovice) 

 



Nyní čeká Krajskou radu nelehký úkol, vybrat reprezentanty našeho kraje na 

celostátní hry do Českých Budějovic. Kdo nakonec pojede hájit barvy kraje se 

rozhodne v nejbliţších dnech. 

 

 


