Před několika léty o celostátních nebo dokonce mezinárodních sportovních hrách
seniorů nechtěli vrcholní funkcionáři Rady seniorů ČR ani slyšet…
V našem Moravskoslezském kraji společně sportujeme již řadu let (rok 2017 je,
doufejme, jen neúspěšnou epizodou a výjimkou), což nás opravňovalo k tomu,
abychom spolu dalšími krajskými radami na vedení RSČR „zatlačili“, takže letos se
mohly, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Plzeňského kraje a města Plzeň, uskutečnit již druhé

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ HRY RADY
SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
které připravila Krajská rada seniorů Plzeňského kraje.
Plzeň a prosluněný ubytovací kampus přivítal dvacet sportovních výprav téměř z celé
České republiky, Německa, Polska, Maďarska a Slovenska.

Zápis účastníků proběhl ihned po vstupu do areálu.
Druhý den mnohým, zejména pořadatelům, nadělal spoustu vrásek. Již od časného
rána chvílemi pršelo a předpověď počasí nevěstila nic dobrého – mělo pršet!
Taky se tak stalo. Sportoviště zalévaly husté provazce dešťové vody, takže některé
týmy, po krátkém rozcvičení, musely hledat přístřeší pod hlavní tribunou nebo též pod
přístřešky, které původně mely sloužit jako úkryt před slunečními paprsky. I náš tým
(v červených trikách) nalezl nouzové přístřeší na ploše stadionu.

A vyčkávalo se…
Chvílemi to vypadalo, že se vše vrátí do normálních kolejí – prostě, že zahájení her
proběhne dle původního scénáře před hlavní tribunou. Pořadatele již rozmístili tabule
s názvy týmů na plánovaná místa, avšak vyšší moc opět zasáhla

a tabule putovaly do sucha. Jen pořadatelka promokla až na kost…
S více než půlhodinovým zpožděním byly hry, za přítomností nejvyšších představitelů
Plzeňského kraje, města Plzně a ministryň Karly Šlechtové a Michaely Marksové
zahájeny.

Hosty a reprezentační týmy krajů, měst, členských organizací s republikovou
působností, ale též z Polska, Německa, Maďarska a ze Slovenska přivítal předseda
Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes (na snímku s mikrofonem v ruce).
U mikrofonu se následně vystřídali všichni vzácní hosté, kteří se shodně, každý však
svými slovy, přihlásili k podpoře sportovních a jiných volnočasových aktivit seniorů na
všech úrovních – ty krajské a celostátní nevyjímaje. V projevu předsedy Pernese byly
jmenovány kraje, které uskutečnily krajská kola sportovních her. Moravskoslezský kraj
mezi nimi, bohužel, chyběl…
Následně bylo oznámeno rozhodnutí realizovat „mokrou variantu“ her, takže sportovci
se přesunuli do haly sportovního areálu. A mohlo to vypuknout…

Z původních deseti disciplín se soutěžilo :

V běhu s tenisovým míčkem na tenisové raketě (na snímku reprezentant slovenských
seniorů)

v provádění „trestných hodů“ na koš (na snímku reprezentantka polského týmu)

minigolfové
patování
provádí
moravskoslezských seniorů

Ladislava

Jemelková

–

reprezentantka

hokejbalovou střelbu provádí členka Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
Danuše Polášková – tentokrát reprezentující seniory mateřských železničářských
odborů

kroužky na kužel, za dohledu celého týmu, včele s jeho vedoucím – předsedou Krajské
rady seniorů Moravskoslezského kraje Pavlem Glucem (sedící v černém triku) - hází
Vlasta Chlupatá
…..a pak (odpoledne) se počasí umoudřilo a sportovci si vyžádali pokračování aspoň
v některých ryze venkovních disciplínách…

Pravidla sprintů mužů (na 60 metrů) a žen (na 40 metrů) upřesnil hlavní rozhodčí této
disciplíny.

Jeho výklad bedlivě sledují i moravskoslezští reprezentanti (stále v červeném).

…a tady tři z nich – Karel Moškoř (vlevo), Ivan Štefek (uprostřed) a Miroslav Fober
(na třetí pozici) již atakují svá osobní maxima

Zahambit se nenechaly ani ženy.

Cílem, za bedlivého dohledu zdravotníků, probíhají domácí reprezentantky…

Jednou z těch fyzicky a technicky náročnějších disciplín byl běh se zatíženým
kolečkem. Na snímku vítěz této disciplíny Karel Moškoř z Moravskoslezského kraje.
Ne všechny a ne vše se podařilo našimi objektivy zachytit. Hodí se představit naše
medailisty :
Stříbrnou medaili v disciplíně hod kroužky na kužel získal Miroslav Fober (na snímku
vpravo).
Dvě zlata do kraje přivezl za vítězství v běhu s kolečkem, v běhu s tenisovou raketou
celkově nejlepší sportovec Mezinárodních sportovních her 2017 Karel Moškoř

(na snímku s pohárem)

A takto vypadá celý reprezentační tým moravskoslezských seniorů :
Zleva – Ivan Štefek, Petr Hořínek, Radim Andree, Pavel Gluc – vedoucí týmu, Vlasta
Chlupatá, Ladislava Jemelková, Milan Fabián – kapitán týmu, Miroslav Fober a Karel
Moškoř.

Účast krajského seniorského týmu na Mezinárodních
sportovních hrách Rady seniorů ČR byla podpořena
Moravskoslezským krajem

