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Olympiáda pro starší a dříve narozené 
 
Přesně o devadesát sedm více žen než mužů se ve čtvrtek 4. září sešlo v havlovickém Všesportovním 
areálu, aby si společně zasoutěžili v netradičních olympijských disciplínách. A devadesát sedm let také 
letos bylo nejstarší soutěžící. 
 
Šestý ročník akce se opět konal pod záštitou TJ Sokol Havlovice, o.s. a Místní akční skupiny Království 
– Jestřebí hory, o.p.s. a senioři se na něj sjeli celkem ze dvanácti míst. Organizátoři pro ně připravili 
dvě trasy, kde bylo možné se svézt autobusem do Havlovic a to samé platilo i pro cestu zpět. Zároveň 
bylo v areálu připravené zázemí, senioři mohli posedět pod velkým stanem, dát si drobné občerstvení 
a shlédnout kulturní program, který pro ně tentokrát připravily ženy z havlovického Sokola. V roce 
2014 byla Olympiáda určená pro seniory s rokem narození 1949 a nižším a letošní účast opět svědčí o 
tom, že akce je povedená a lidé se do Havlovic rádi vracejí, a to všechny soutěžní kategorie. 
 
„Společně se Sokolem a MASkou se na organizaci ale podílejí i další subjekty, třeba hasiči Havlovice, 
kteří nám zapůjčili a postavili stan i lavice nebo obec Havlovice, která se podílí na organizaci a 
drobných cenách pro účastníky,“ představuje celý organizační tým Jan Balcar z Místní akční skupiny. 
„Velkou pomoc pro nás ale znamenají především dobrovolníci a studenti z úpického Městského 
gymnázia a Střední odborné školy. Letos přišlo v rámci své praxe pomoct víc než deset studentů a bez 
jejich zapojení u jednotlivých disciplín bychom těžko všechny soutěžící bez problémů zvládli,“ dodává. 
 
Ačkoliv je Olympiáda připravena hlavně pro soutěžící z území MAS. „Letos se nám opět sešlo velké 
množství soutěžících, celkem 173, což je úctyhodný počet,“ chválí si účast hlavní organizátor Miloslav 
Tohola. „Tentokrát přijeli i třeba ze Starých Buků, což bylo oficiálně poprvé nebo zástupci 
Pečovatelské služby města Rtyně v Podkrkonoší.“ 
 
Jako každý rok ale nebylo pro účastníky prioritou zvítězit v některé kategorii, ale především se zase 
po roce setkat a popovídat si s vrstevníky. Heslo světových Olympijských her – „Rychleji, výše, 
silněji!“ – tady neplatí, v Havlovicích totiž nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. A jde také o setkávání a 
o příjemně strávený čas se stejně starými lidmi. 
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