Ludgeřovice vyhrály „Podzimní vědomostní kvíz“
Už páté vědomostní klání připravila Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, především díky
Radimu Holečkovi, který stál u zrodu skvělé myšlenky. Tento člen KRS MSK má stále v hlavě
spousty tématických okruhů a toto podzimní setkání nebylo výjimkou. Pozvání k účasti přijalo z
původně 23 přihlášených tříčlenných družstev jednadvacet. Hostitelskou obcí se staly Ludgeřovice a
za podpory starosty Daniele Havlíka a členů místního klubu důchodců se obecní sál zaplnil
soutěživými seniory od Bruntálu počínaje až po nejvýchodnější Jablunkov. Autor kvízových otázek
Radim Holeček připravil znovu deset tématických okruhů a těmi byly: Dopravní zajímavosti, České
filmy, TV seriály, Počasí, Zkratky, Čísla kolem nás, Z českých sadů a zahrad, Letem světem,
Nakupování a Moravskoslezský kraj. Po uvítání přítomných soutěžících i divácké veřejnosti
předsedou KRS Pavlem Glucem a přiblížení regulí soutěže z úst Radima Holečka začali všichni
soutěžící u svých stolů probírat záludné otázky a řešit, která je ta správná. Pro nás, co se pravidelně
scházíme na těchto akcích je až neuvěřitelné, co vše se dá připravit. Už po třech vyhodnocených
kolech bylo zřejmé, že je soutěž velmi těžká. Podle minulých ročníků se také sporadicky objevovala
vyšší známka dosažených bodů a tentokráte poprvé nepadla vysněná desítka, což je plný počet za
správné odpovědi všech deseti otázek. Jako vždycky v polovině soutěž sdělil předseda průběžný stav
těch nejlepších, ale to ještě nic neznamená. Jak se říká, zajíce počítáme až po honu a v tomto případě
až po odevzdání posledního listu. Nastalo závěrečné vyhodnocení všech odevzdaných odpovědí
porotou ve složení Marie Návratová, Ludmila Holubová, Anna Glucová a pak již vyhlášení výsledků
a předání cen nejlepším družstvům. Toho se ujali pochopitelně předseda a „kvízový otec“. Už na
začátku soutěže se totiž omluvil z účasti místní starosta Daniel Havlík. Nejprve se vyhlašoval nejstarší
tým z řad všech soutěžících a více než symbolicky si cenu Radima Holečka převzaly dámy z týmu
Zkušení.cz Ostrava. Pak před pódium začali netradičně přicházet pro drobné suvenýry a dárky čtyři
nejlepší družstva. Pro některé nepopulární čtvrté místo obsadili zástupci z klubu Sousedé 55+ Píšť.
A potom se již vyhlásily pomyslné stupně vítězů, zde to máte.
Výsledky podzimního vědomostního kvízu:
1. Klub důchodců LUDGEŘOVICE ( F.Peťák, E.Kosubová, D.Seidlová ) 60 bodů
2. Aktivní senioři Bruntál ( M.Rozprýmová, M.Svoboda, A.Sedláčková ) 57 bodů
3. Klub důchodců Střítež ( J.Skřivánek, V.Sadowská, J.Gajdošová ) 56 bodů
Stalo se poprvé, že vítězem vědomostního kvízu se stal tým hostitelů a to zcela po právu. Už v
polovině drželi vedení a v průběhu druhé části si svůj náskok ještě pojistili. Gratulujeme!
Z dosažených bodů je patrné, jak těžké byly otázky. Jen tak pro zajímavost, v jarním kole dosáhli
vítězové na 75 bodů a nynějších šedesát by nestačilo ani na první desítku.
Další pořadí družstev podzimního vědomostního kvízu:
4. Sousedé 55+ Píšť 55 bodů, 5. Senioři ČR Ostrava 54, 6. Klub seniorů Malé Hoštice 52, 7. Klub
seniorů Háj ve Slezsku 51, 8. Kluby seniorů Řepiště a Kobeřice, oba 50, 9. Senioři Krnov 49,
10. Klub seniorů Bohumín a Senior klub Vyšní Lhoty, oba 47 bodů.
11. - 21.místo - ostatní družstva
Na závěr zhodnocení předsedy KRS MSK:
„Myslím si, že jsme dnes prožili zajímavou soutěž na velmi dobré organizační úrovni v krásném
prostředí společenského sálu Obecního domu v Ludgeřovicích. Chtěl bych především poděkovat
starostovi obce a všem pomocníkům z Klubu důchodců Ludgeřovice. Ti se velmi dobře postarali o
účastníky soutěže, připravili sál a byli organizátorům okamžitě k dispozici. Samozřejmě chci
poděkovat Radimu Holečkovi, autorovi celého obsahu soutěže, členkám poroty včetně Karla
Moškoře, který soutěž fotograficky zdokumentoval. Určitě příští rok znovu zorganizujeme jarní i
podzimní senior kvíz. Proto radím, abyste pozorně sledovali naše webové stránky, kde bude
zveřejněno místo i termín konání kvízu. Všem čtenářům našich stránek přeji pěkný podzim!“

