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Olympionici se nezalekli ani deště 

Tři sta pět – právě tolik účastníků bylo přivítáno na již devátém ročníku Olympiády pro starší a dříve 

narozené v Havlovicích, kterou dne 7. září uspořádala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. a TJ Sokol Havlovice. Soutěžící z dvaceti sedmi obcí, obecních částí a domovů pro seniory se 

nezalekli dešťových přeháněk a s chutí se pustili do tradičních disciplín, kterými byl skok daleký, hod 

tenisákem, válečkem či paličkou a minigolf. „I přes deštivý začátek se sportovní odpoledne neslo 

v duchu dobré nálady, nikdo ze soutěžících se nezranil a mnozí se těší na další ročník, až si tu opět 

zasportují a setkají se se známými a přáteli ze sousedních obcí,“ komentoval akci spolupořadatel 

Miloš Tohola.  

Pozvání na Olympiádu přijal a aktivně se jí účastnil také bývalý ministr zdravotnictví a bývalý ředitel 

královéhradecké Fakultní nemocnice Leoš Heger. „Ze své praxe vím, že zdraví a pohyb jdou ruku 

v ruce, a proto jsem rád, že zde vidím tolik aktivních seniorů,“ dodal Leoš Heger, který poté osobně 

poblahopřál nejstarší „olympioničce“, Věře Nývltové z Hronova, jenž letos slaví devadesáté páté 

narozeniny. O zpestření programu se postaral Petr Hron, úpický rodák a mistr světa v benchpressu, 

který předvedl tzv. mrtvý tah a v závěru této exhibice zvedl závaží o hmotnosti 300 kg.  

Jan Balcar hodnotil na závěr akci velmi kladně: „Především bych rád poděkoval studentům 

Městského Gymnázia a SOŠ Úpice za jejich pomoc s organizací a za vřelý přístup k soutěžícím. 

Rozdílné generace zde společně vytvořily opravdu přátelskou a veselou atmosféru.“ Letošní ročník 

Olympiády byl pořádán pod záštitou náměstka hejtmana Ing. Aleše Cabicara, radního pro 

zdravotnictví, a byl podpořen Královéhradeckým krajem.  
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