
Jarní vědomostní kvíz zná vítěze 

 

Za rekordní účasti 31  tříčlenných družstev se v Háji ve Slezsku uskutečnil další ročník Senior 

kvízu. Když ke 100.výročí vzniku naší republiky vyhlásila Krajská rada seniorů Moravskoslezského 

kraje pro seniorské organizace vědomostní soutěž, očekávalo se, jak na to budou reagovat senioři  v 

Moravskoslezském kraji. A reakce byla velice příjemná a pro hlavního organizátora Radima 

Holečka, člena KRS MSK, nejen odměnou za perfektně připravené otázky, ale také závazek jít do 

dalších ročníků. Nadšení bylo, ale nečekaná pandemie Covidu 19 nám překazila původně stanovené 

termíny k dalšímu setkávání. V loňském roce byla hostitelskou obcí Střítež u Českého Těšína s 

účastí  21 tříčlenných týmů. Poslední dubnovou středu roku 2022 už uvítali organizátoři v sále 

Hotelu Pod Hůrkou týmů třicet jedna! U zaplněných stolů uvítal všechny soutěžící předseda KRS 

MSK Pavel Gluc. Hostitelská obec pod vedením pana starosty Karla Palovského připravila skvělé 

zázemí za které patřilo úvodní poděkování z úst předsedy KRS. Pak již dostal slovo muž neboli 

autor této skvělé myšlenky seniorkvízu, Radim Holeček. I na tento ročník přišel s novými okruhy 

otázek a tím se stává soutěž velice lákavou. Konkurence a zájem roste a není vůbec snadné připravit 

celkem sto otázek pro deset témat.  Mezi těmi letošními se objevily novinky jako např. otázky 

týkající se fobií, kuchyně, sluneční soustavy, cizích pojmů nebo českých pohádek.  Účelem 

soutěžících družstev je získat co nejvíce správných odpovědí vždy ze tří předložených možností k 

otázce. A že není vůbec snadné získat maximum, tedy 10 bodů svědčí i tento ročník. Pomyslnou 

desítku mohla porota zaznamenat jen dvakrát. Plný počet získala trojice z MO Ostrava  Senioři ČR 

v tématu Evropská unie a ještě větší uznání si zaslouží trio z KD Paskov za zcela bezchybné 

odpovědi asi v nejtěžším tématu – český jazyk. Předseda soutěže Pavel Gluc v polovině kvízu sdělil 

průběžné pořadí těch nejlepších. Jak sám poznamenal, zajíci se počítají až po lovu  a tak měl každý 

ještě dost možností zvrátit nepříznivý stav a svůj celek posunout k těm nejlepším příčkám. K 

závěrečnému vyhlášení se opět dostavil i pan starosta. Ještě než vyřkl Pavel Gluc,  kdo obsadil ty 

nejprestižnější místa, využil této příležitosti k předání čestných uznání klubům a také jedné aktivní 

seniorce Daně Tvrdé, kteří  podpořili celosvětovou akci "Národního týdne trénování" ve dnech 14.-

18.3.2022. Na základě výzvy KRS Olomouckého kraje vyhlásila soutěž pro seniory i naše KRS  a  

aktivní seniorky a senioři našlapali kilometry v terénu a udělali něco pro podporu projektu 

"Chodíme pro mozek a radost".   

Pak již nastal tolik očekávaný okamžik, aby byly vyhlášeny výsledky dalšího ročníku vědomostního 

kvízu. Účastníci se dozvěděli jen první tři místa, my ale zveřejníme první desítku s tím, že pořadí 

těch za nimi není vůbec důležité, protože všichni ukázali své kvality a vědomosti. Třeba nakonec 

říci, že předávání cen provedli pan starosta Karel Palovský a předseda soutěže Pavel Gluc, kterému 

patří i závěrečná zhodnocení:   

„KRS se znovu podařilo zorganizovat nádhernou akci, za což především patří poděkování členům 

krajské rady, kteří se na organizaci podíleli, obci Háj ve Slezsku a domácím seniorům z Háje ve 

Slezsku, kteří vytvořili svou vstřícností a zájmem domácí podmínky pro všechny soutěžící. Skvělé 

prostředí, soutěživost a touha po dosažení nejlepších výsledků, spojená s reprezentací svého klubu 

a obce, to byly základní atributy společného prožití pěkného odpoledne!“ 

 

 

Výsledky vědomostního kvízu – jaro 2022: 

1. Klub seniorů Hostašovice  (D.Tvrdá, J.Tvrdý, J.Horák)                             75 bodů 

2.Aktivní senioři Bruntál (M.Rozprýmová, H.Svoboda, A.Sedláčková)               72 bodů 

3. Klub důchodců Střítež (V.Sadowská, M.Fober, J.Skřivánek)                            71 bodů 

4. KS Háj ve Slezsku A a Akord Ostrava - Jih oba 70 bodů, 5. Senioři ČR MO Ostrava 68, 

6. Senior klub Bohumín 67, 7. KD Ludgeřovice 66, 8. KD Paskov 64, 9. Sdružení seniorů ČD OSŽ 

Ostrava 63, 10. KD Důl Dukla Havířov a Senioři OROS Opava oba 62 bodů 

11. - 31.místo všechny ostatní tříčlenné družstva 

 


