
Výběr našeho kraje exceloval na hrách seniorů v Olomouci 

Ve středu 18.srpna se na hřišti Lokomotivy Olomouc uskutečnil 6.ročník Krajských sportovních her 

Olomouckého kraje. Pozvání organizátorů přijala také Krajská rada seniorů Moravskoslezského 

kraje a do hanácké metropole vyslala dvě pětičlenná družstva pod vedením předsedy a 

místopředsedy KRS MSK. Olomouckého víceboje se zúčastnilo celkem 39 pětičlenných družstev a 

kromě již zmiňovaných týmů z našeho kraje nechyběli ani zástupci ze slovenského Bardejova a 

polského Opole. Závodilo se v deseti disciplínách, které jsou seniorům předkládány v podstatě 

každým rokem. Na týmy čekaly hod kroužky, štafeta s tenisovou raketou a míčkem, bollobal, 

běžecká štafeta 5x40m, střelba florbalovou holí a míčkem do branky, šipky, srážení plechovek, 

basketbal, upravený petang a hod pytlíky s pískem na cíl. Počasí bylo pro všechny přímo vybízející 

k podání dobrých výkonů a opravdu se mnozí na sportovištích překonávali. Pod záštitou hejtmana 

Olomouckého kraje a spousty dalších vzácných hostů se sportovní svátek vydařil. Při závěrečném 

předávání cen těm nejlepším došlo k velice zvláštní situaci, kdy předsedkyně olomoucké krajské 

rady Milena Hesová musela se svými spolupracovníky řešit zapeklitou věc, která se týkala 

konečného pořadí týmů. Zcela nečekaně a mimořádně se dělilo 1.místo mezi dvě družstva, což je 

opravdová rarita.  K naší radosti se právě o tu nejvyšší příčku dělil výběr kraje pod vedením 

předsedy Pavla Gluce ve složení manželé J. a V.Fialovi, S.Lukš a manželé K. a K.Moškořovi 

společně s Jednotou důchodců Bardejov. Na druhém místě se určitě nečekalo umístění druhého 

výběru MSK. Tým vedl místopředseda Milan Fabián a vybral tyto stříbrné borce: 

M.Darmovzalová, L.Jemelková, K.Videnová, J.Král a M.Starý. Až třetí místo zůstalo pro 

olomoucké zástupce, konkrétně seniory ze Zábřehu. Výprava našich seniorských sportovců doslova 

vyplenila ty nejvyšší posty a potvrdila, že svými výkony a výsledky patří mezi nejlepší i na 

mezinárodním poli v rámci her v celé České republice. O to víc je mrzuté neuskutečnění 

plánovaných Mezinárodní sportovních her, původně plánovaných v Mostu. 

 


