Deštivé 8. krajské sportovní hry minulostí
Sportovní seniorská událost roku 2022 se odehrála letos v Kravařích. V areálu místní základní školy
na Komenského ulici se 28.června uskutečnil už 8.ročník krajských sportovních her seniorů
Moravskoslezského kraje. Do pěkného městečka v opavském regionu se od rána sjížděly různé
skupiny ze seniorských klubů a organizací. Krajská rada pro ty nejvzdálenější dokonce zajistila pět
svozových autobusů. Na sportoviště totiž zamířilo 80 čtyřčlenných družstev od Jablunkova až po
Bruntál! Uvítali jsme také dvě družstva z Olomouckého kraje. Přípravy byly v plném proudu už od
pondělí, kdy se organizační tým sešel v místě konání a už připravoval potřebné zázemí a sportovní
stanoviště. Podle počasí venku to vypadalo na typicky letní počasí s teplotami převyšujícími o
několik stupínků pomyslnou třicítku. Jenže o pár hodin později, konkrétně v úterý dopoledne, den
závodů, veškeré plány organizátorů dostaly pořádnou pecku v podobě vydatných dešťových srážek.
Během několika minut nebylo skoro možné přeběhnout kdekoliv ven a připravená aparatura ke
slavnostnímu zahájení her zůstala osamocena. Bylo třeba operativně řešit situaci a samozřejmě není
vždy tak, jak si někteří účastníci představovali. „Dělali jsme vše proto, aby se hry mohly
uskutečnit i za stísněných a omezených podmínek“, řekl hlavní rozhodčí her Karel Moškoř.
Pochopitelně tzv.mokrý scénář ovlivnil hry, ale nezabránil v tom, aby se seniorští sportovci nepustili
do soutěžení.
Improvizované zahájení her provedl v tělocvičně předseda KRS MSK Pavel Gluc, který přivítal i
hosty, kteří i v tak nepříznivém počasí dorazili. Přijeli náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil,
předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, starostka města Kravaře Monika Brzesková, ze
školy zavítal ředitel Lukáš Kramný. Seniory ČR zastupoval Oldřich Pospíšil a hostem byla i
starostka obce Mořkov Ivana Váňová, kde by se mohly konat např. některé z příštích ročníků her.
Po krátkých pozdravech se už žezla vlastního sportování ujal Karel Moškoř a vyzval na jednotlivá
stanoviště první část, a to 40 soutěžících družstev. Venku stále lilo a tak se pod střechou tělocvičny
bojovalo v hodu šipkami na terč, házelo na basketbalový koš, trefovalo do florbalové malé branky a
hrál snag golf. Podmínky nebyly vůbec ideální, ale soutěžící se statečně rvali o body pro svá
družstva a také do víceboje jednotlivců.
V odpoledních hodinách se počasí umoudřilo a venku se mohly využít tři další stanoviště z původně
čtyř nachystaných. Na tartanové dráze se běhalo s tenisovou raketou a míčkem, házelo se míčkem
na cíl a svou oblibu si získává i bollobal, hod svázanými míčky na trojžerď. Po počátečních potížích
a pořádných dešťových přídělech se závěrečné vyhodnocení mohlo konat venku tam, kde jsme
původně měli v plánu hry i zahájit. Pro ty nejlepší bylo moc příjemné přebírat ceny od dvou
krásných žen. Závěrečného defilé prováděly paní starostka Kravař Monika Žídková – Brzesková a
Lenka Desatová. Společníka jim rád dělal předseda Pavel Gluc. A kdo měl tu čest si přijít pro
některou z cen?
Výsledková listina 8.krajských sportovních her 2022 – KRAVAŘE
SOUTĚŽ DRUŽSTEV
1. Bílovec A - Tisovský, Bláha, Bláhová a Stareček
2. Střítež B - Gryžboň, Gryžboňová, Foberová a Němcová
3. Olomouc B - Krušina, Rožek, Búbelová a Kellnerová
VÍCEBOJ ŽEN DO 70 LET
1. Kellnerová Jana - Olomoucký kraj
2. Šlímová Helena - Krnov
3. Bláhová Jaroslava - Bílovec
VÍCEBOJ MUŽŮ DO 70 LET
1. Bláha Josef - Bílovec
2. Tisovský Jiří - Bílovec
3. Bazgier Jan - Jablunkov

VÍCEBOJ ŽEN NAD 70 LET
1. Darmovzalová Marie - Senioři ČR Ostrava
2. Šnýdrová Miloslava - Kravaře
3. Foberová Irena - Střítež
VÍCEBOJ MUŽŮ NAD 70 LET
1. Gryžboň Miroslav - Střítež
2. Žuk Adolf - Střítež
3. Stareček Zdeněk - Bílovec
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
NEJSTARŠÍ ŽENA KSH 2022
paní Květa Bínová - Senioři ČR Ostrava
NEJSTARŠÍ MUŽ KSH 2022
pan Miroslav Steiner - Klub seniorů Čtyřlístek Jakartovice
Jak viděl letošní sportovní hry hlavní rozhodčí Karel Moškoř?
„Jednoznačně to byly nejsložitější hry, které jsem zatím připravoval s členy Krajské rady seniorů.
Vydatný déšť nám zhatil naše plány, připravená stanoviště venku pokryla voda. Nebylo snadné
narychlo vytvořit aspoň takové podmínky, aby se nemuselo hry zrušit. To umí jen blbec, jak zaznělo
při pozdravu jednoho z hostů. My však chtěli bojovat s nepřízní a nevzdávat se jen tak. Za velkého
úsilí a super pomoci především z řad pracovníků školy, se podařilo z osmi disciplín připravit sedm a
vcelku v solidním čase hry pak i ukončit. Ono se nedá všem osobně poděkovat, ale dovolím si říci
dvě jména a to David Thomas a Pavla Lhoťanová. David, školník a muž všech profesí udělal
maximum pro přípravu zázemí i ve stísněných podmínkách a paní učitelka se svými dětmi
vypomohla a starala se o nás, jak mohla. Bez jejich pomoci bychom jen se členy KRS nebyli
schopni ani zajistit jednotlivá sportoviště, utřít mokré stoly a lavice, přesměrovat účastníky i do
prostor školy atd. Tady mi nezbývá než všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem, moc poděkovat.“

