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Olympiáda pro starší a dříve narozené 2019 

My v MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. a všichni příznivci zdravého pohybu seniorů již 

dávno moc dobře víme, že první zářijový čtvrtek patří olympiádě; konkrétněji - Olympiádě pro starší a 

dříve narozené. A tak tedy ve čtvrtek 5. září 2019 se poněkud trochu nezvykle už v dopoledních 

hodinách začínal plnit Všesportovní areál v Havlovicích účastníky olympiády z našeho regionu i přes 

to, že začátek byl jako vždy domluven na jednu hodinu odpolední. Inu, je tedy vidět, že tato akce se 

těší opravdu velké oblibě a senioři se raději dostaví o chvilku dříve. Olympiáda se mohla uskutečnit 

díky poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje a díky pomoci studentů z Městského 

gymnázia a SOŠ Úpice, žáků MŠ a ZŠ Havlovice a sokolů z Havlovic. Záštitu olympiádě opět poskytl 

Aleš Cabicar, náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 

A aby se senioři netrápili s dopravou do Havlovic, když jsou ze vzdálenějších obcí, vždy jsou 

jim k dispozici čtyři svozové autobusy, které je v určený čas vyzvedne z jejich obce a dostaví do 

Všesportovního areálu v Havlovicích a po ukončení akce zase doveze zpět. Vzhledem k letošnímu 

obrovskému množství předem přihlášených soutěžících bylo třeba zajistit ještě jeden autobus navíc a 

různě překombinovat již mnoho let stejné a zajeté trasy. A aby nedošlo k nějakému omylu, každý 

autobus měl svoji danou barvu, kterou si senior hlídal a nemusel řešit, zda do tohoto autobusu 

nastupovat, či čekat na jiný. 

 Akce byla zahájena nástupem, kde se všech 385 soutěžících seřadilo na hřišti podle 

jednotlivých obcí. Poté všechny přivítali a popřáli všem dobré výsledky a skvělou zábavu za 

pořadatelské organizace - Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., a Miloslav Tohola, 

TJ Sokol Havlovice. Po nich dostali slovo všichni přítomní starostové, kteří přijeli podpořit seniory ze 

svých obcí. A že jich letos nebylo málo - Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda Společenství 

obcí Podkrkonoší; Zdeněk Špringr, starosta města Rtyně v Podkrkonoší a předseda Svazku obcí 

Jestřebí hory; Pavel Dvořáček, starosta obce Havlovice; Petr Hron, starosta města Úpice, Jaroslav 

Pich, starosta obce Libňatov; Josef Červený, starosta města Pilníkov, Martin Petr, starosta obce 

Vlčice, Vladimír Lukeš, starosta obce Chotěvice. Později dorazili i Petr Horák, starosta obce Batňovice, 

Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice a Eva Rezková, starostka obce Kocbeře. A tak jako 

každý rok – zazněla státní hymna v podání Evy Matouškové, ředitelky ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Po 

oficiálním přivítání a zahájení akce účastníci shlédli vystoupení a mohlo se jít sportovat. 

 Je zvykem, že byl pro soutěžící připraven hod paličkou nebo válečkem, hod tenisákem, skok 

do písku a minigolf. „Vzhledem k vzrůstajícímu počtu předem přihlášených seniorů jsme navýšili i 

počet stanovišť dílčích soutěží. Třeba na minigolfu jsme minulý rok měli připravené tři dráhy, z nichž 

si soutěžící vybrali jednu. Letos jich bylo pět, aby se příliš nečekalo na stanovištích a senioři si radši víc 

zasportovali a popovídali,“ dodal Jan Balcar. 

Pro soutěžící byl připraven i doprovodný program v podobě úpických hvězdářů, kteří tak jako vždy 

s velkou chutí díky svým zařízením ukazovali a vysvětlovali, co je nyní vidět na obloze. Dále také si 

mohli účastníci prohlédnout a osahat nové předváděcí auto značky Dacia. Ovšem nejvíce všechny 

zaujala úpická firma Apache Bicycles, která přijela s velkým množstvím různých elektrokol a senioři si 

s nadšením zkoušeli, co vlastně to elektrokolo umí. 
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Když všichni dosoutěžili, předvedli své vystoupení rtyňští a úpičtí sokolové a šlo se na bohatou 

tombolu. Závěrečného slova se ujal Aleš Cabicar, který popřál všem zúčastněným mnoho zdraví a 

elánu do dalších let s přáním, aby se zde v Havlovicích na olympiádě všichni ještě společně 

mnohokrát sešli.  

Lenka Procházková 
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