
OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI
Chvála Kristu, služebníku 
Boží! 
Letos nám začíná postní 
doba v barvě fialové
ve středu 14. února.

Kamílku, pamatuješ si? O této ozdob-
né schránce jsme si říkali v minulém 
čísle. Víš, jak se tato věc jmenuje?
Napiš to do těchto políček:

A víš i tento těžký název pro schránku, ve 
které se ve svatostánku uchovává velká 
proměněná hostie?

Kamarádi,
přejeme vám s mým bráškou Kamilem pěkné 
prožití doby postní a nezapomeňte: 
aleluja se v postní době vynechává        !
Hezké dny!
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Drazí ministrantští přátelé,
jazykolamem pro rok 2018 zřej-
mě nebude klasické: „strč prst 
skrz krk,“ ale název dějiště nejo-
čekávanější sportovní akce tohoto 
roku - jihokorejský Pchjongčchang. 
Tam se v únoru uskuteční v pořadí 
již 23. zimní olympijské hry, které 
opět slibují velkolepou sportovní 
podívanou. Reprezentanti ze všech 
kontinentů budou v  celkem pat-
nácti sportech bojovat o 102 sady 
medailí. 

ČesKá sTOPA 
NA ZOH

Zimní olympijské hry 
se konají od roku 1924 
a  českoslovenští a  poté 
čeští sportovci na nich 
získali celkem 49 medailí, 
samostatná Česká repub-
lika má na kontě 7 zlatých 
medailí (hokejová reprezenta-
ce – Nagano 1998, Aleš Valenta – Salt Lake 

City 2002, Kateřina Neumannová – Turín 
2006, Martina Sáblíková – 2x Vancouver 
2010, Soči 2014, Eva Samková – Soči 2014). 
Vůbec nejúspěšnější českou sportovkyní na 
ZOH v historii je Martina Sáblíková (3 zlaté, 
1 stříbrná a 1 bronzová medaile).

PcHJONGČcHANG 
Pojďme si dějiště ZOH přiblížit ze země-

pisného hlediska. Pchjongčchang je název 
hornatého okresu vzdáleného 180 km od 
hlavního města Soulu. Zajímavostí je, že sa-
motné pořadatelské město Pchjongčchang 
má pouze 9 tisíc obyvatel a v rámci ZOH 

se tam nebudou konat žádné soutěže. 
Hlavním dě-
jištěm tak 
bude pou-
ze šesti-
tisícové 

městečko 
Tegwalljong, 

kde se nacházejí 
významné lyžařské 
rezorty, které tvoří 
i hlavní zdroj příjmů 
okresu. Celý okres 
má pak přibližně 43 
tisíc obyvatel, asi 
tolik jako naše města Jablonec n. 
Nisou, Prostějov nebo Mladá Bo-
leslav. 

A jak je to od nás daleko? Vez-
meme-li trasu Praha–Soul, mu-
seli bychom urazit vzdálenost 
přes 11 000 km! Pravidelná le-
tecká linka to zvládne za 11 ho-
din bez přestupu, autem bychom 
na cestě strávili asi 110 hodin, 
téměř pět dní v kuse, a cestova-
li bychom přes Polsko, Ukrajinu, 
Rusko, Kazachstán, Čínu a  Se-
verní Koreu. Pěšky by nám to 
zabralo asi 120 dní nepřetržité 
chůze a konečně Emil Zátopek, 
o  kterém byl minulý sportovní 
článek, by tuto trasu ve svém 
rekordním vytrvaleckém tempu 
urazil za 578 hodin (což je samo-
zřejmě nadsázka). 

ČesKé NADěJe
Nutno přiznat, že při zdravotních 

problémech dvou hlavních českých 
želízek v ohni – Gabriely Koukalové 
a Martiny Sáblíkové – se české šance 

na vzácné kovy výrazně snížily. 
Nicméně bez šance rozhodně 
není ani snowboardistka Ester 
Ledecká či právě Martina Sáblí-
ková. A překvapit mohou také 
čeští biatlonisté nebo hokejis-
té. Velká dálka a ceny vstupe-
nek (jen zahajovací ceremoniál 
stojí 35 tisíc Kč) nám asi neu-
možní být přímo na místě, ale 
třeba se mnozí alespoň přes 
televizní obrazovky necháte 
unést krásou jednotlivých zim-
ních sportů – inu, když to ně-
kdo umí… Budiž to i nám vzo-
rem, abychom se snažili praco-
vat na sobě a  jít za svými sny.

* 
Sportovci z Rus-

ka, kteří nebyli stí-
háni v dopingové aféře 
ruského týmu, mohou 
na OH startovat pou-

ze pod neutrální 
vlajkou.

* 
Pořádající Jižní 

Korea přímo sousedí 
s Korejskou lidově demo-

kratickou republikou, která 
je pod vládou komunistického 
diktátora Kim Čong-una, hro-
zí světu jadernými zbraněmi 

a s Jižní Koreou dopo-
sud neuzavřela 

mír.

olympijské hry
 Petr Lukeš

2018
Pchjongčchang

Hokejová hala v Gangneungu

Lyžařský areál v Gangneungu

Zazní v této hokejové hale 
česká hymna i ve finále?

Rychlobruslařský areál 
v Gangneungu

Ester Ledecká, česká olympijská naděje
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