Z Olomouce vezou vítězný pohár!
Na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc bylo ve čtvrtek 18.srpna rušno. Přijelo sem 52 pětičlenných
družstev, aby v 7.ročníku Krajských sportovních her seniorů zabojovali o co nejlepší výsledky.
Neskutečné vedro přimělo organizátory ke zrušení velmi náročné diciplíny, kterou měl být štafetový
běh 5x40 metrů a místo něj raději dali golf. Mnozí si určitě oddechli, protože pro seniory běhat na
tartanové dráze na přímém slunci, to by bylo skutečně o zdraví. Krajská rada seniorů Olomouckého
kraje za vydatné podpory města, sponzorů, i v rámci zcela nového Fondu mikroprojektů připravila
dokonce třídenní program. Hosty byly například také početné výpravy z Polska a Slovenska.
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vyslala do Olomouce porovnat svoje sportovní
schopnosti tento pětičlenný tým: kapitánem byl Karel Moškoř, dalšími pak manželé Jaroslava a
Josef Blahovi z Bílovce a manželé Vladislava a Josef Fialovi z Petřkovic. Soutěžilo se v tradičních
disciplínách, které mají už olomoučtí pořadatelé zažité, vyjma již zmiňovaného golfu. Na všechny
aktéry tedy čekaly šipky, bollobal, hod kroužky, hod pytlíkem na cíl, florbal, basketbal, shazování
plechovek, upravený petang a jediná běžecká – štafeta s tenisovou raketou a míčkem. Výhodou
soutěžení spočívá v tom, že nikdo ze soutěžících družstev nemůže předem říci, jak na tom opravdu
výsledkově je. Stanoviště disciplín se hemží seniory a jen při čekání na to, až přijde na vás řada
může trochu napovědět, jak se daří těm před vámi. Svými slovy to zhodnotil kapitán týmu KRS
MSK: „Neměl jsem dobrý pocit po absolvování některých disciplín, kde se nám občas příliš
nevedlo podle našich představ. Za to pak přišly momenty, co nás doslova vyhecovaly a my dosáhli
maxima. To mohu říci především o posledním stanovišti, kde na nás čekaly plechovky. Těsně před
tím, než jsme se dostali na startovní čáru přišla smutná zpráva manželům Blahovým o úmrtí
maminky. To nás ještě více nabudilo, abychom pěkným sportovním výkonem uctili její odchod a
to se povedlo. Tato událost také měla dohru v tom, že jsme nezůstali na závěrečném vyhlášení,
které se podle původních informací v propozicích posunulo o hodinu a půl později, my už ale
měli v předstihu zakoupeny místenky na zpáteční vlakový spoj.“
Byla to škoda, protože až ve vlaku se dozvěděli o tom, jak letošní 7.ročník Krajských sportovních
her dopadl. První místo vybojovalo družstvo Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje,
druzí skončili slovenští senioři z Bardejova a třetí Klub seniorů z Litovle.

