
OH v Dobřichovicích 
 
Dnes 12. září se konal první den olympijských her v ZŠ Dobřichovice. 
Dovolili jsme si udělat krátký rozhovor se Švédskem: 
1. V jaké disciplíně jsi nejlépe uspěl? 
O: Asi v házení na koš. To mě taky nejvíc bavilo. 
2. Baví tě olympiáda? 
O: Jasně, že jo. Bylo to fakt super. Nejlepší byla jednoznačně rozcvička. 
3. Je pro tebe důležité vyhrát? 
O: Když nevyhrajeme, tak budu hrozně smutný. 
 
Právě jsme odešli ze stanoviště se skokem dalekým, kde momentálně soutěžila USA. Tam 
jsme se soutěžících zeptali na pár otázek: 
1. Kolik jsi skočil nejvíc? 
O: Nejvíc jsem skočil 1m 70cm. Moc mě to bavilo. 
2. Baví tě to tu? 
O: Jo, hrozně. Nejvíc mě to baví tady na skoku dalekém. Nejvíc jsem skočila 
1, 50 
3. Máš rád USA? 
O: Ano, protože tam vymysleli hamburgery. 
 
Momentálně míříme ke gymnastické hale za účelem natočit tam zprávu. Už jsme v  
hale a zaujalo nás tu chození na kladině, ve kterém právě soutěží Francie. 
Vynikajících výsledků se dostalo např. Tadeáši Vážnému. 
 
Procházeli jsme stanoviště a narazili jsme na Brazílii, která právě odpočívala v dnešním 
nabitém dni. Natočili jsme s ní rozhovor: 
1. Znáš tento stát nějak blíž? 
O: Ano, konala se tam olympiáda. Konkrétně v Riu de Janeiru. 
2. Baví tě olympiáda? 
O: Jo, baví mě zábavně. 
3. Co tě tu vůbec nebavilo? 
O: Jak jsme běhali v tělocvičně a skok přes kozu. 
 
Nakonec jsme vyrazili za Českou republikou. Tam jsme vyslechli paní učitelku Macelovou: 
1. Řekněte nám něco o podpoře dětí a jak myslíte, že na ně olympijské hry 
zapůsobily? 
O: Děti si navzájem intenzivně fandí a olympiáda je hrozně baví. Máme, ale velké štěstí, že tu 
z toho vedra ještě nikdo neomdlel. Hlídám tady u kopu na bránu a nejlepší bylo výrazně 
Finsko. Snažím se je povzbuzovat, aby jim to šlo co nejlépe. 
 
Pak jsme ještě vyzvěděli Česko: 

1. Jak se ti líbí olympiáda? 
O: Mě se líbí hodně. Nejvíc běhání. To bylo super. 



2. Jdou ti sporty? 
O: Jo, nejvíc asi běhání a kop na branku. 
3. Jak se ti líbí prostředí olympiády? 
O: Hezký, nejvíc jak jsme běhali. 
Česku se jednozačně nejvíc zamlouvá běh. Jak je vidět v tomto rozhovoru. 
Moc se nám tu na olympiádě líbilo už kvůli pozitivnímu prostředí, které tu zavládá. 
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