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V Havlovicích změřila své síly více než stovka seniorů
KJH – Hod paličkou, válečkem nebo tenisákem jako olympijská disciplína? V Havlovicích žádný
problém! TJ Sokol Havlovice zorganizoval ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí
hory třetí ročník Olympiády pro starší a pokročilé. Soutěžní disciplíny ale nebyly typické pro
Olympiádu.
„Disciplíny jsme nechali tradiční, které jsme vymysleli na ten nultý ročník,“ vysvětluje hlavní
rozhodčí soutěží Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. „Myslím si, že to ani příště nebudeme měnit.
Máme tam hod válečkem, hod paličkou, hod tenisákem na dálku, skok z místa a závěrečný minigolf.“
Olympiáda pro starší a pokročilé nebyla první akcí organizovanou Místní akční skupinou,
která byla zaměřená na seniory. Loni to byla přednáška „Soužití generací v české společnosti“, které
se zúčastnila přední česká socioložka Jiřina Šiklová. Olympiáda měla navázat v podobném duchu –
přiblížit seniory ostatním generacím.
„V současné době se hodně akcí zaměřuje na malé děti, na mládež a skupina těch starších,
dříve narozených, začíná být poměrně vyčleněna ze společnosti. A proto jsme se dohodli
s havlovickým Sokolem, že letošní Olympiádu zaštítíme, a že ji uspořádáme takhle ve velkém,“
objasňuje spolupráci Jan Balcar, manažer MAS.
Pro dříve narozené bylo přichystané občerstvení a kulturní vystoupení – zatančily jim
mažoretky ze Základní školy A. M. Buxton z Úpice. O všechny se staral tým dobrovolníků složený ze
všech věkových kategorií. Místní akční skupina připravila pro všechny olympioniky účastnický list a
drobné dárky.
Seniorů se nakonec sešlo přesně sto tři a letošní Olympiáda, určená především pro sportovce
z území Místní akční skupiny, splnila očekávání – v havlovickém všesportovním areálu změřili své síly
dříve narození z Pilníkova, Hajnice, Maršova u Úpice, Libňatova, Havlovic, Úpice, Batňovic,
Markoušovic (Velkých Svatoňovic), Tmavého dolu (Rtyně v Podkrkonoší) a Trutnova (mimo území
MAS). Celkově mezi soutěžící převažovaly ženy, nejvíc se jich zúčastnilo v kategorii „rok narození
1942-1946“, a to přesně 25 a i těmi nejstaršími byly ženy – Libuše Radoňová a Hana Žvátorová
s rokem narození 1926 a méně, což už je určitě úctyhodný výkon – navíc obě seniorky se zúčastnily
všech disciplín, skok z místa nevyjímaje.
Olympiáda nakonec nesloužila jen k protažení těla, ale měla spíš fungovat jako akce, kde
soutěžící mohli potkat nejen staré známé, ale i vytvořit nová přátelství. Nešlo přece o to zvítězit a být
nejlepší, ale o to pobavit se s přáteli a společně strávit čas.
„Atmosféra tu je příjemná. Je vidět, že i lidé, kteří jsou v tom starším věku, se chtějí taky bavit
a taky mají pořád co říct,“ dodává Jan Balcar.
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