
SPORTEM KE SMAŽENICI  

Název článku se vám bude zdát trochu prapodivný, avšak jen do té doby, než si přečtete další řádky. Klub 

seniorů Háje ve Slezsku již několik let pořádá tradiční akci, tzv. „Svatodušní smaženici“. Dne 11. června 

2021 jsme již potřetí smaženici spojili se sportovním odpolednem.  To proto, aby naši členové a členky 

pouze neseděli a necpali se chlebem s hrubě navrstvenými smaženými vajíčky, ale aby trochu „hejbli také 

kostrou“.  

Sportovních disciplín nebylo mnoho, toliko tři, avšak dvě z nich jsou součástí krajských sportovních her 

seniorů. Naše sportovní odpoledne bylo tak trochu i tréninkem na velké zářijové klání v Kopřivnici. Mám na 

mysli bollobal a běh s tenisovou raketou. Třetí disciplína byla poněkud specifická. Slušně bychom ji nazvali 

„Hod do mísy“, ačkoliv někteří říkají, že to je hod vlastně do „hajz…“ Snad proto, že házíme pěti golfovými 

míčky do záchodové mísy. Soutěžilo se pouze ve dvou kategoriích, muži a ženy. Všechny disciplíny byly 

obodovány a první tři v každé kategorii se nyní mohou honosit titulem supersenior a superseniorka roku 

2021. Nebudu vyjmenovávat všechny, ale v obou kategoriích své tituly obhájili loňští vítězové Věra 

Lazarová a Miroslav Kostera. Sláva jim!!!  

Azyl pro tuto akci nám znovu poskytl areál místní organizace Českého svazu zahrádkářů u tzv. Domu 

zahrádkářů v místní hájecké části Chabičov. Spolupráce se zahrádkáři je vynikající.  Nepodílejí se přímo na 

organizaci akce, avšak vždy napečou vynikající koláče a další sladkosti, které si pak účastníci odpoledne 

mohou zakoupit. Jako vždy šly na dračku a jen se po nich zakouřilo. Kromě samotných vajíček nechyběla i 

trocha toho „piviště“.  Ačkoliv hrozily bouřky, žádná nás valně neohrozila, takže vše mohlo proběhnout 

v klidu a pohodě. Všech 65 účastníků odpoledne, včetně našich hostů z Domova seniorů Ludmila v Háji ve 

Slezsku- Smolkově, mohlo být spokojeno. Do vlastního sportovního klání se zapojilo 17 žen a 12 mužů. 

Všechny akce můžeme pořádat jen díky dotaci obce Háj ve Slezsku. Letos byla obzvláště štědrá, za což i 

touto cestou děkujeme. Jen aby nám další podobná setkání opět nepokazil ten odporný vir, který kolem 

nás neustále krouží.  Pokud se chcete podívat na další fotografie, pak jsou na:  https://senhaj.rajce.idnes.cz 

.   

Zdeněk Mustar  
Klub seniorů Háje ve Slezsku  
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