
„Jsem rád že 9.ročník Sportovních Her Seniorů ČR se 

nesmírně povedl, počasí nám přálo, dorazilo veliké množství účastníků z celé 

republiky a sešlo se veliké množství sportovních legend“ řekl David Huf, mistr 

Evropy a mistr světa ve sportovním aerobiku a hlavní organizátor akce. 

Cílem Sportovních Her Seniorů je nabídnout generaci 60+ příjemné a důstojné 

prostředí, kde je možné si v přátelské atmosféře zasoutěžit v již tradičních i nových 

pohybových disciplínách , sdílet své zkušenosti , získat informace volnočasových 

aktivitách, pobavit se v partě svých známých a potkat známé osobnosti .“ dodal David 

Huf. 

Jak sám podotýká, v první řadě musí dát včas finance na akci, což ne vždy je 

jednoduchá záležitost. „V rámci realizace mám již za těch několik let ustálený a 

skvělý tým, který se podílí na vlastní přípravě a organizaci. Vždy se snažíme přijít s 

nějakým vylepšením a něčím novým což z této poměrně jednoduché akce vytváří pro 

účastníky i pro nás organizátory nezapomenutelný zážitek,“ přiznává Huf, který i 

záměrně akci připravil letos poprvé ve spolupráci s Českou Asociací sport pro 

všechny (ČASPV) a to nejen v Praze, ale také v dalších 15 městech a krajích 

republiky v období od května do listopadu 2018. Tradičními a důležitými pomocníky 

v rámci organizace také studenti VOŠ České Unie Sportu, která je tradičním 

finančním partnerem projektu již několik let. 

„Hry jsme letos uspořádali 30. května, kdy je pěkné  počasí a je statisticky největší 

zájem z řad seniorů. Celou akci zahájil náměstek primátorky pro sport a dopravu Petr 

Dolínek. Jako novinka byla představena ve spolupráci s Fotbalovou asociací České 

republiky (FAČR) turnaj Fotbal v chůzi zakončený exhibičním zápasem fotbalových 

internacionálů proti členům České Asociace Sportu pro všechny posílené Imrichem 

Bugárem a Davidem Jarolímem. Čestný výkop provedla primátorka Adriana 

Krnáčová „ dodal Huf. Akci přišlo podpořit mnoho dalších zajímavých VIP hostů. 

Mezi ně bezesporu patřila Barbora Špotáková dvojnásobná olympijská vítězka a 

mistryně světa v hodu oštěpem. 



„Z akce jsem nadšená. Je skvělé, že lidé jako je David Huf myslí i na stáří. Bohužel 

problematika seniorů je sice možná zajímavá, ale bohužel ne vždy dojde k pomoci, a 

to především té finanční. Naštěstí práce, kterou odvádí pan Huf se svým týmem je 

viditelně úspěšná a mne potěšilo že jsem mohla předat zvláštní cenu nejstaršímu 

účastníkovi her, 92 letému Václavu Hejdovi,“ pochvalovala si Barbora Špotáková 

která společně s generálním ředitelem Česká lékárna holding a.s. Danielem Horákem 

cenu předala. 

Dalším příznivcem sportovních her z řad slavných sportovců byl bývalý atlet 

Imrich Bugár, diskař, stříbrný olympionik z Moskvy (1980), mistr Evropy (1982) 



a mistr světa (1983) byl v 80. letech šestkrát zvolen Atletem roku a jednou 

Sportovcem roku. „Dnes jsem si vyzkoušel novou disciplínu Fotbal v chůzi, kdy 

jsem pomohl týmu ČASPV proti fotbalovým legendám a taky jsem absolvoval 

tradiční oblíbenou besedu před vyhlášením vítězů.“ řekl Bugár.  

Aktuálně již David Huf společně s ČASPV připravuje další akce v rámci seriálu 

Sportovních her seniorů 2018 v regionech České republiky. „V případě reálné 

finanční podpory jsme úspěšní spíše u našich stálých partnerů, kteří nás znají, a 

funguje zde již vzájemná důvěra, ale velmi mne potěšil i zájem nových a prestižních 

partnerů.  Bez nich bychom to nezvládli. Velké díky za stálou finanční podporu patří 

hlavně Hlavnímu městu Praze, MČ P4, Pražským Službám, Nadačnímu fondu 

Veolia, České Unii Sportu, pojišťovně Colonnade, síti lékáren Dr.Max,VZP, 

Čedoku, AlzheimerHome, FAČR a ASC“ dodal organizátor Huf, který se rozhodně 

v podpoře aktivních lidí generace 60+ našel. Musím poděkovat také dalším našim 

partnerům Dermacol, Peugeot Kopecký, Author a mediálním partnerům ČT, 

DENÍKU a Pražskému Senioru. 

 

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ ČR pořádá spolek Buď fit seniore ve spolupráci 

s ČASPV. Založil jej David Huf, bývalý mistr světa a Evropy ve sportovním 

aerobiku, který se věnuje kromě jiného také vedení tohoto spolku. 

Sportovní hry seniorů je akce zaměřená na převážně tzv. pohybově neelitní seniory, 

kteří se rádi hýbou a jsou aktivní hlavně na duchu, ale nejsou registrovanými sportovci 

a nezúčastňují se pravidelných veteránských vrcholových sportovních soutěží. Hry 

jsou určené pro většinovou skupinu ve 4 věkových kategoriích od 60 let a výše. V Praze 

proběhly hry letos podeváté, vždy se zúčastnili sportovci nejen z Prahy, ale dalších měst 

naší republiky. V letošním ročníku se do jednotlivých disciplín aktivně zapojilo na 380 

seniorů, kteří soutěžili ve 4 věkových kategoriích  Nordic Walkingu, Biatlonu, Slalomu, 

Skoku do dálky, Fotbalu v chůzi a Pétanque.  

Záštitu nad akcí převzali primátorka HLMP Adriana Krnáčová, náměstek primátorky 

Petr Dolínek, místostarostové MČ P4 Zdeněk Kovářík a Ivana Kotvová, ministryně 

práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička 

a Česká Unie Sportu.  Aktéry přišla pozdravit a předat jednu z hlavních cen od 

partnera pojišťovny Colonnade také herečka Linda Rybová. „Za své výkony by se dnešní 

závodníci nemuseli stydět ani před o mnoho let mladšími amatérskými sportovci!“ 

komentovala výkony seniorů ředitelka NF Veolia Vendula Valentová.  

Více informací naleznete na www.budfitseniore.cz  Galerie fotografií na: 

http://www.budfitseniore.cz/foto-a-video/sportovni-hry-senioru-ceske-republiky-

2018/      
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