
Rádio hlásilo: „Ve čtvrtek 4.června 
bude nad Velkou Polomi pěkně.“. 

Všichni přihlášeni do turnaje seniorů tomu uvěřili a na stanovený čas se, až na dvě 
osoby, které byly nahrazeny přítomnými náhradníky, dostavili k zápisu. 
Ještě než byl zahájen tuhý boj v rozlosovaných skupinách se mikrofonu chopil člen

 
organizačního týmu a předseda Klubu 
seniorů Velká Polom Radim Holeček, 
který přivítal soutěžící i diváky, zejména 
předsedu Krajské rady seniorů 
Moravskoslezského kraje Pavla Gluce 
(na snímku vlevo s rouškou). 
Po krátkém organizačním upřesnění, co 
– kdo – kdy – kde a jak v korona 
vírovém ohrožení, se soutěž rozeběhla 
naplno. Dvacetčtyři dvoučlenných týmů 
bylo rozlosováno do čtyřech základních 
skupin s dodržením principu rozdělení 
vícečetných reprezentací z jednotlivých 
organizací tak, aby se nesetkali v jedné 
skupině. Ve skupinách se hrálo ve dvou 
časových úsecích s tím, že nejúspěš-



nějiší ve skupině 
postoupili do finále, 
které se po dohodě 
finalistů a s ohledem na 
stanovený čas hrálo na 
pět kol. Do finále se 
probojovali reprezen- 
tanti Háje ve Slezsku, 
Klubu důchodců ze 
Stříteže, a to dvěma 
týmy, a zástupci spolku 
SENIORS.    
Po poměrně jednoznač-
ném průběhu finále, kdy 
jen reprezentanti 
SENIORS dokázali utrh- 

nout aspoň 
jedno vítěz-
ství, si celkové 
prvenství 
vybojoval tým 
ze Stříteže, 
který hrál ve 
složení Karel 
Moškoř a Lev 
Wieluch. 

 
Charakter turnaje nevyžadoval 
žádné dlouhé počítání výsledků, 
takže po krátké přípravě mohlo 
dojít na vyhlášení vítězů. 
Hlavní role v této fázi sportovního 
odpoledne či podvečera ujal 
předseda Krajské rady seniorů 
Moravskoslezského kraje Pavel 
Gluc, který vítězům předal pohár 
věnovaný krajskou radou. 
 
Aby spolu i s dalšími členy střítežského klubu mohli aspoň symbolicky vítězství 
oslavit, převzali vítězové turnaje i láhev sektu, kterou organizátorům věnovala místní 
seniorská organizace a od ředitele turnaje obdrželi drobné upomínkové předměty. 
 



A tady už se díváte do tváří šťastných vítězů. S pohárem (stojící z pohledu vlevo) 

Karel Moškoř a vedle něj Lev Wieluch. 
 
S gratulací se připojuje i celá redakce webových stránek spolku SENIORS. 


