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Olympiáda pro starší a dříve narozené
Slunečné počasí, dobrá nálada, rekordní počet účastníků – jak jednoduché, ale přesto dostatečně
výstižné pro charakteristiku 7. ročníku Olympiády pro starší a dříve narozené, která se konala ve
čtvrtek 3. září v odpoledních hodinách v havlovickém Všesportovním areálu.
Stejně jako v minulých letech byly pro soutěžící připraveny čtyři disciplíny – hod válečkem, respektive
paličkou, hod tenisovým míčkem, skok z místa a minigolf. Přesto, že každý z účastníků dostal na krk
cedulku, kam se zapisovaly výsledky, sportovní výkony zde byly až na druhém, možná i třetím místě.
Olympiády se každoročně účastní lidé, kteří mohou ze zdravotních důvodů absolvovat třeba jen jednu
disciplínu. To ale vůbec nevadí, protože alespoň mají víc času fandit ostatním soutěžícím a popovídat
si se svými vrstevníky.
„Mám velkou radost, že se Olympiáda líbí a že jsme se tu opět sešli v tak velkém počtu. Letos tu
máme více než 280 účastníků z 22 obcí. Nejstarší účastnici je rovných 90 let,“ prozradil Jan Balcar
z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., jež akci zaštiťuje.
Odpoledne svým vystoupením zpestřily tanečnice ze ZUŠ A. M. Buxton Úpice pod vedením Dagmar
Kašparové. Úspěch měli také pejsci z agility týmu Sultánci Havlovice, z.s., kteří podle pokynů své
paničky předvedli ukázku tohoto psího sportu. O příjemnou atmosféru se po celou dobu starali
Zdeněk Hušo a Monika Nováková. Pro účastníky bylo rovněž připraveno občerstvení v podobě koláče
a kávy nebo čaje. Dvanáct vylosovaných šťastlivců si navíc odneslo drobný dárek jako vzpomínku.
„Je příjemné vidět tolik lidí, jak se baví a navzájem si fandí. Už nyní za námi návštěvníci chodí a říkají,
že za rok přijedou znovu a že už se moc těší. Nicméně pokud to takto půjde dál, budeme muset posílit
organizační tým. Dnešní rekordní účast mě opravdu překvapila,“ uvedl zakladatel Olympiády Miloš
Tohola, který v prvním ročníku začínal se zhruba 40 soutěžícími z nejbližšího okolí.
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