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Шеста Олимпијада спорта, здравља и културе Покрета трећег доба одржаће се, у 
сарадњи са Савезом пензионера Србије и Спортским савезом Србије, у Врњачкој 
бањи од 30. септембра до 4. октобра 2013. године. 
 
Ова манифестација, на којој се традиционално окупља 800-1000 учесника, једно je 
од обележја културе умешности живљења у јесени живота када се своде биланси, 
жали за пропуштеним, плаши болести и усамљености... 
 
У спортском делу Олимпијаде такмиче се екипе у штафетном ходању, кошарци 
(извођењу слободних бацања), фудбалу (шутирању пенала), стрељаштву, пикаду, 
шаху и појединци у риболову. Победници добијају медаље и дипломе. Као гости, на 
Олимпијади, учествују и инвалидна лица и то у спортовима у којима је то могуће. 
 
Почасни гости Олимпијади су кошаркаши који су освојили сребрну медаљу на 
Светском првенству у Рио де Жанеиру 1963. године (Цветковић, Данеу, Ђерђа, 
Ђурић, Ражнатовић, Ајзелт...), а првог дана биће отворена и изложба спортских 
фотографија "Звезданим стазама кошаркашке галаксије" са "путева успеха" током 
претходних година. Изложбом, која ће бити представљена и у Београду, обележава 
се 90 година од доношења прве кошаркашке лопте у Београд и 60 година од 
оснивања Кошаркашког савеза Србије. 
 
Олимпијада културе обухвата сликарску колонију и изложбу слика са V Олимпијаде, 
затим књижевне сусрете писаца трећег доба и изложбу постера - песама за децу за 
ђаке прваке, која ће бити поклоњена Основној школи у Врњачкој бањи. 
 
У оквиру Олимпијаде здравља учесницима ће се мерити: притисак, холестерол и 
шећер у крви, а екипа београдских офтамолога из Удружења глаукоматолога Србије 
контролисаће вид и појаву и развој катаракте и глаукома. 
 
На свечаном отварању, 30. септембра, биће промовисана Химна Олимпијаде 
"Победи себе", коју је компоновао Данило Даниловић Данилушка, а свечаним скупом 
у сали хотела "Звезда" биће обележен 1. октобар - Међународни дан старих.  
 
Олимпијаду, коју је Министарска конференција Европске уније оценила као један од 
најбољих примера добре праксе, подржала је, као и ранијих година, Америчка 
амбасада у Београду, а свој интерес да буду колективни чланови Покрета трећег 
доба и подрже његове акције показале су банке: "Societe general" и "Intesa", као и 
предузећа: "Vitarelax", "Sim-bex", "Audiovox"...   
 
Завршно вече је 3. октобра 2013. када се додељују признања за постигнуте 
резултате, проглашава свеукупни победник и оцењује успешност овог јединственог 
спортског подухвата. 


