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STRANA 20 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 10/2016 

Medailisté z Ria v Trhových Svinech
Žáci gymnázia a základní školy zažili v úterý 11. října 2016 ve spo-
lečenském sále kulturního domu velice zajímavé setkání. Na be-
sedu k  nim přijeli hned dva medailisté z  Rio de Janeira 2016, 
a  to rychlostní kanoista, kajakář Josef Dostál, a  plavec Arnošt 
Petráček. Třiadvacetiletý Josef Dostál se v  Riu zúčastnil Letních 
olympijských her, pětadvacetiletý Arnošt Petráček Letních para-
lympijských her.

Pro žáky to byl silný zážitek. Se sympatickým obrem Josefem 
Dostálem totiž přijel i neméně sympatický, ale o dost postavou menší 
„Arny“ Petráček, jemuž život připravil přetěžký úděl. Narodil se s vroze-
nou vadou horních i dolních končetin - chybí mu pažní kosti, z horních 
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končetin mu zbývá jen část zápěstí a ruce, a trápí ho deformity kolen-
ních kloubů. 

Oba sportovce spojuje nezměrná vůle a obrovské úsilí, které přines-
ly České republice významné mezinárodní sportovní úspěchy. Josef 
Dostál už je dvojnásobný mistr světa a z OH v Londýně má bronz. V Riu 
pak letos získal jako člen posádky čtyřkajaku bronz a v singlkajaku stří-
bro.  Arnošt Petráček je medailistou z mistrovství světa i Evropy a byl 
účastníkem paralympiády v Pekingu (4. místo) i v Londýně (5. místo). 
V Riu pak všem soupeřům doslova vytřel zrak, když svým stylem delfí-
na se znatelným náskokem získal zlatou paralympijskou medaili v dis-
ciplině znak na 50 m.

Oba sportovci seznámili žáky se svými začátky i  průběhem dosa-
vadního sportovního života. Kromě fotografií žáci viděli i  televizní 
záznamy ze závodů v  Riu se živým komentáře přítomných finalistů. 
Dostálova výbušnost a síla a Petráčkova mrštnost a vytrvalost mohla 
u všech přítomných vzbudit pouze a jen obdiv.

Během  besedy nechyběly dotazy, např. ohledně stravy či tréninko-
vých dávek. V závěru pak došlo na podpisy a samozřejmě také na foto-
grafie a selfíčka. Oba sportovci se tu projevili jako opravdoví sympaťáci, 
takže žáci budou mít na toto setkání pěknou vzpomínku. Kdo se ne-
ostýchal, mohl si dokonce potěžkat olympijské medaile. 

Setkání s  oběma vynikajícími sportovci zprostředkoval Ing.  David 
Vašíček, ředitel společnosti LB Cemix. Foto i text:  Mgr. F. Slípka


