
Krásně jsi rozložil purifika-
torium a připravil kalich,

Mše už má dávno začít
a ještě není rozsvícený
adventní věnec, protože
jsi na to zapomněl, vrať
se na start!
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Někdy se bohužel stává, že úspěch, vý-
hra a peníze jsou věci, kterým dávají 

někteří sportovci přednost před samot-
nou podstatou sportovního gentleman-
ství, a  tím je fair play – dodržování pravi-
del, pravdivost, úcta k soupeři i rozhodčím. 
Proto je podle mého názoru nutné snažit 

se hledat lidi – sportovce, které jsem ocho-
ten vzít za svůj vzor. Dnes vám předsta-
vím člověka, který už sice nežije, nicméně 
třináctkrát překonal světový rekord, je 
to několikanásobný vítěz mistrovství re-
publiky, Evropy i  světa a byl vyhlášen nej-
lepším olympionikem naší historie. Přesto 
byl stále slušným a  pokorným člověkem.

Emil Zátopek je znám především díky své 
píli, vytrvalosti a  odhodlání. Ačkoli dosa-
hoval dílčích úspěchů již od počátku své 
kariéry běžce, nedosahoval stupňů nejvyš-
ších. Zátopek byl takový dříč, že vynalezl 
zcela novou tréninkovou metodu, kdy bě-
hal opakovaně vzdálenost 400 metrů napl-
no s meziklusem 150 m. Ačkoli je tento náš 
sportovec již postavou minulosti, do vašeho 

podvědomí ho možná dostala velmi popu-
lární písnička letošního roku od skupiny Mi-
rai – Když nemůžeš, tak přidej, jejímž mo-
tivem není nikdo jiný než samotný Zátopek. 
Hudba i  text písně mají posluchače podle 
frontmana kapely – Navrátila – nejen po-
bavit, ale především povzbudit a inspirovat. 

Jestli se jim to podařilo, se přesvědč-
te sami. Za sebe říkám ano.

nEjvětší úsPěchy
Vrcholu své kariéry dosahuje Záto-
pek na Olympijských hrách v  Hel-
sinkách (1952), kde dominuje ve své 

královské disciplíně běhu na 10 000 m, ale 
následně poráží své rivaly zdrcujícím finišem 
i na trati 5 000 m, a aby toho nebylo málo, 
vyhrává Zátopek i trať, kterou běží závodně 
poprvé v  životě – maraton (42 km, pozn. 
red.). K naprostému triumfu ještě přispívá 
jeho žena Dana Zátopková, když vyhraje 
svůj olympijský závod v hodu oštěpem. Inu, 
povedená rodinka.

čEsKá loKomotiva
Kvůli své houževnatosti a  pracovitosti si 
vysloužil přezdívku „česká lokomotiva“. 
Pojďme ale na závěr vysvětlit samotný jeho 

nejznámější ci-
tát: „Když nemů-
žeš, tak přidej.“ 
Je něco takového 
skutečně možné? 
Často člověk slyší 
názor, že když máš 
pocit, že nemůžeš, 
máš ještě více než 
polovinu sil/ener-
gie. To je asi těžko 
prokazatelné, ale 
píšu to proto, aby-
chom nebyli bač-
kory. Život nám 
připravuje spoustu 

překážek – nechce 
se nám jít s  košem, nechce se 
nám jít do školy, do kostela, 
pomoct rodičům nebo kama-
rádům. Někdy si skutečně říká-
me, že už nemůžeme. Pojďme si 
v tuto chvíli říct, že na to mám, 
že to zvládnu, a pak nám bude 
dobrý pocit z toho, že překoná-
me sebe sama rozhodně velkou 
a dostatečnou odměnou a snad 
i motorem k tomu pracovat na 
sobě dále!

SPORTU ZDAR!

Drazí kluci, služebníci u oltáře. Ano, schválně jsem použil 
slovo služebníci, protože hodnoty jako služba, pomoc či slušnost 
se ve světě mnohdy úplně nenosí – stačí, budeme-li se držet tématu sport.

Emil Zát
„Když nemůžeš, taK přidej!“
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