
Olympijský Riopark - Lipno 2016 

Jsme tým - outdoor tým, přijeď za námi - do Rioparku, přijď si zkusit - Turistický závod, neváhej - 

přijeď - zkus to - čekáme Tě. 

Takto jsme začínali přípravu na závody - od února se rozbíhají jednání, shání se peníze, připravují se 

materiály. Upřesňujeme rozsah, vymýšlíme doprovodné aktivity, zapojujeme všechny ty co mají 

prezentovat do příprav - vznikají originální učební pomůcky pro turistický závod, vymýšlí se design 

průkazů, pamětních listů, triček. Jsou nakresleny kvízové listy pro mladší účastníky, uháčkováno na 

150 odměn (hořce, kočičky, panáčci). Natáčíme videa, přípravujeme fotoknížky a listy jednotlivých 

disciplín turistického závodu. 

Prezentovat budeme od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna, což je druhý týden chodu olympijského 

parku - na začátku si nikdo z nás nedovede představit, co nás čeká, kolik může být zájemců,…   

Vše nakonec předčí všechna očekávání - naše aktivity jsou plné, neustále někdo závodí, vysvětlujeme 

co je Klub českých turistů a Asociace TOM, obsluhujeme učební a herní prvky, běží video a 

fotoprezentace, testy na počítačích, na všechno dozírá náš maskot „Ken“. 

Všech 17 účastníků prezentace (Zdeněk Vejrosta, Tomáš Fúsek, Klára Buncová, Andrea Fúsková, 

Jakub Humhej, Hana Pavlů, Helena Pavlů, Kateřina Popová, Tereza Popová, Ladislava Procházková, 

Daniel Sosnovec, Miroslav Šebesta, Radek Šebesta, Zuzana Šebestová, Vojtěch Wagner, Magdaléna 

Wagnerová, Marie Wagnerová) je neustále v permanenci - moc díky i čtyřem pomocníkům, kteří nám 

dorazili na částečnou výpomoc. Skladba lidí se ukázala jako skvělá volba - ze všech sršela pohoda, 

energie a zapálení pro společnou věc. Jak nám řekla jedna z účastnic „Vy jste ten nejmilejší stánek 

v olympijském parku“. 

Na trati minizávodu se odehrává každý den celá řada soubojů - mezi dětmi z olympijských táborů, 

mezi členy rodiny a příbuzenstva - mnohdy vyhecované tím, aby tatínkové dokázali, že jsou nej. 

Účastní se i řada dobrovolníků z parku, těch co zabezpečují jiné sporty, potěší účast i mnohých 

babiček a dědečků (ty jsou unešeni zejména z her), závodí mezi sebou vojáci při dni armády. Na trati 

provádíme i v angličtině, neboť více jak 200 zájemců je cizinců - zaevidovali jsme 17 států, od spousty 

Holanďanů, Němců až po velmi vzdálené Kanaďany, Australana či návštěvníky ze Saudské Arábie. 

Nejsilnějším závodnickým zážitkem je však účast slepého chlapce, kterého mamka s babičkou navigují 

hlasem - dokáže po zvuku hodit všechny tři míčky, dokáže se naučit uzel, ač mu jsou některé kontroly 

zapovězeny, poskakuje držící se jisté ruky, po trati. V cíli sklízí bouřlivý potlesk, řadu odměn a mě se 

při rozhovoru s ním tlačí slzy do očí. 

V úterý 16. srpna přijíždí za námi předseda KČT Vráťa Chvátal, předseda Asociace TOM Tomáš 

Novotný a odpoledne za námi, na naší prezentaci přichází i předseda Českého olympijského výboru 

Jiří Kejval. Jeho 15 minutová návštěva je oceněním naší práce - mluvíme o turistice, Turistickém 

závodě, o spolupráci sportů mezi sebou, mezi sporty a ČOV a olympijské myšlence. Terka Popová mu 

vysvětluje, co je to Turistický závod - a na panu Kejvalovi je vidět, že poslouchá se zaujetím. Následuje 

předání našeho prezentačního trika a společné focení. 

Ve středu 17. srpna v podvečer se koná exhibice našeho závodu - přišla se na nás podívat celá řada 

dětí a rodičů co, měli již náš minizávod za sebou, zastavovali se kolemjdoucí a dorazili i dva 



fotografové vyslaní ČOV. Startovalo 19 závodníků a výkony byly skutečně špičkové - všichni obdrželi 

zlatou medaili olympijského Rioparku - vítězi byli Klára Buncová, Radek Šebesta, Tereza Popová, 

Tomáš Fúsek a Linda Rechtoriková. 

Po více než deseti hodinách se snažíme o večerní aktivní odpočinek - v centrálním parku skáčeme 

z ČEZ věže, jezdíme na simulátoru serfu, běžíme 50 metrový Škoda běh, tleskáme ve Fan zóně, 

jezdíme na kole ve stánku O2, hrajeme minipinec,… Vyrážíme ke svítícímu Zátopkovi, na stezku do 

Korun stromů, na Bobovku. 

Všichni si odnáší plno zážitků - většinou jsou spokojeni s tím, že bylo u nás plno a že se propagace 

podařila. Čísla hovoří za vše, 6800 účastníků, kteří prošli našimi aktivitami - z toho 2457 závodníků. To 

vše za 5 dní. Je nám jasné, že svojí zásluhu na tom má Český olympijský výbor, vedení KČT a Asociace 

TOM.  

Protože všechno jednou končí - i my se s Rioparkem loučíme provoláním „Jsme tým - outdoor tým“. 

Zdeněk Vejrosta  

 

 

 


