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Olympiáda pro seniory předčila všechna očekávání 

 
Nebe bez jediného mráčku, sluníčko a letní počasí přivítaly v havlovickém Všesportovním areálu 
téměř dvě stovky seniorů, kteří se opět po roce sjeli na Olympiádu pro starší a dříve narozené. 
 
Na Olympiádu, která je zaměřená na seniory z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 
o.p.s., přijelo letos soutěžit rekordních 180 účastníků. „Je to zase víc účastníků než v loňském roce, 
tentokrát asi o dvacet, a navíc se přihlásili i senioři z obcí, kteří u nás zatím nebyli, třeba z Chotěvic,“ 
hodnotí účast hlavní organizátor Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. Senioři nakonec dorazili 
celkem ze čtrnácti míst, včetně tří domovů pro seniory. 
 
Pro všechny bylo opět připraveno občerstvení a společné posezení a svoz do Havlovic i odvoz zpět. 
Tradiční disciplíny – hod válečkem pro ženy a paličkou pro muže, hod tenisákem, skok z místa a 
minigolf – letos okořenily ukázky skladby s názvem „Waldemariáda“, kterou zacvičily členky T. J. 
Sokol Úpice a ukázka sportovního oddílu Agility Sultánci Havlovice, kteří se věnují tréninku psů pro 
závody agility. 
 
Olympiádu opět zaštítil TJ Sokol Havlovice společně s obecně prospěšnou organizace MAS Království 
– Jestřebí hory. Pomohli i dobrovolníci z obou organizací a také studenti z oboru Veřejná správa z 
Městského gymnázia a Střední odborné školy Úpice a Základní školy Úpice-Lány, kteří zajistili 
jednotlivé disciplíny a registraci soutěžících, stejně tak jako ZŠ a MŠ Havlovice a obec Havlovice, které 
akci podpořily materiálně. 
 
Tak jako každý rok nebyla ale Olympiáda o tom, aby se vyhrávalo. „Někteří soutěžící už při registraci 
hlásili, že nebudou soutěžit v některé disciplíně, ale že si přijeli hlavně popovídat a vidět se 
s ostatními,“ shrnuje hlavní účel Olympiády Jan Balcar z MAS KJH, o.p.s. 
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