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V minulém čísle zpravodaje jsme vám
představili 16. světovou gymnaestrádu,
která
proběhla
začátkem
července
v rakouském Dornbirnu, a které zúčastnilo
12 židlochovických sokolů.
A jak jsme se měli?
Letošní gymnaestráda byla obzvláště
vydařená a předčila všechny naše
očekávání.
Jako vždy zde panovala neskutečná a
nepopsatelná atmosféra soudržnosti, bez
ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství,
kulturu, schopnosti nebo společenské
postavení. Kromě tradičních účastnických
zemí se zde představilo také 13 nováčků:
Arménie, Barbadosu, Kolumbie, Fidži,
Malty, Malawi, Mozambiku, Nepálu,
Paraguaye, Srbska a Tongy, spolu s Keňou a
Tanzanií, které se zúčastnili jen jako
pozorovatelé. Celkem se zde sešlo téměř
18,5 tisíce lidí z 66 zemí 5 kontinentů. A to
ne ledajakých lidí, ale sportovců gymnastů, kde v každém z nich je více či
méně chuti se předvádět a bavit nejen sebe,
ale i všechny kolem. A když si k tomu
přimyslíte to množství endorfinu, které se
nám při cvičení do těla vyplaví, tak věřte
tomu, že za celý týden nepotkáte žádného
smutného nebo naštvaného člověka.

Židlochovičtí účastníci gymnaestrády

Česká republika svou účastí vůbec nedělá
ostudu. Na letošní gymnaestrádu dorazilo
883 českých účastníků jak z České
gymnastické federace, tak především z České
obce Sokolské (484) a z České asociace
sportu pro všechny (354).

V mezičase, když jsme necvičili, jsme mohli
obdivovat krásy okolní přírody a to nejen
dole, u Bodamského jezera, ale i při túrách
po horách čnících se nad jezerem či při
nenáročných procházkách v soutěskách mezi
skalami.

„Toto byla moje pátá účast na
gymnaestrádě, a můžu říct, že
atmosféra je vždy k nezaplacení. To, co
zažijete na gymnaestrádě, nikde jinde
nezažijete! To je k otázce finanční
náročnosti. A co se týče časové
náročnosti? Máte pravdu, chce to fakt
hodně času. Nejprve rok tvrdé práce
nejen při pravidelných, každotýdenních,
ale i při náročných celovíkendových
nácvicích, a potom celý týden na
gymnaestrádě. Ale myslíte si, že čas
strávený s partou bezva přátel a ještě
při zdravém pohybu je promarněný čas?
Kdepak! Je to to nejlepší, co pro sebe
můžete udělat, protože vás to nabije
energií, svět se vám hned zdá veselejší
a problémy všedních dnů menší“.
(účastník br. Tomáš Kratochvíl)

Před slavnostním zahájením

Vystoupení

Na vrcholku hory Karren

Večerní zábava

Samotnou gymnaestrádou nežilo jen pořádající město, ale i všechna městečka a
vesnice v okolí asi padesáti kilometrů kolem, kde bylo možné zhlídnout vystoupení
na pódiích umístěných na náměstích, ale kde také bydleli účastníci gymnaestrády.
My jsme našli svůj dočasný domov v Mittelschule Sulz-Röthis, kde nás vřele přijali
nejen představitelé obce, pracovníci školy a dobrovolníci, kteří se o nás pečlivě
starali, ale i ostatní obyvatelé, kteří pro nás připravili slavnost na uvítanou v místním
kulturním domě, ale i večírek na rozloučenou v naší škole. Asi největší radost z nás
měl hospodský z restaurace u vlakové zastávky, který nás vždy vítal s otevřenou
náručí a jeden den udělal gulášek speciálně pro nás.
Právě ta srdečnost všech místních obyvatel, kterou je právě Spolková země
Vorarlbersko, kde Dornbirn leží, pověstná, byla tou třešinkou na dortu, která udělala
letošní gymnaestrádu jinou, lepší, srdečnější, prostě nezapomenutelnou!
Velký dík patří také tisícům „voluteerů“ (dobrovolníků), kteří se o nás starali vlastně
po celé dny.
Dnes je tato akce minulostí a kromě nezapomenutelných zážitků, nových přátelství a
spousty fotek jsme si téměř všichni přivezli vzácné úlovky v podobě triček, které
jsme vyměnili za naše, a to nejen s účastníky z jiných zemí, ale třeba i s již
zmíněnými voluteery.
Teď už nezbývá nic jiného, než vzpomínat na Dornbirn 2019 a těšit se na shledanou
v roce 2023 v nizozemském Amsterdamu.

„Pokud má člověk fyzické síly,
kolektivního ducha, finanční prostředky
a volný čas, určitě by měl aspoň jednou
zažít tuto velkou sportovní událost.
Cvičte, hýbejte se, choďte na pivo prodloužíte si život, je to super!“
(účastnice ses. Zdeňka Studeničová)
„Organizátoři byli velmi zodpovědní,
bezpečnost byla vždy na prvním místě.
Silně na mě zapůsobilo, když zrušili
slavnostní zahájení z důvodu blížící se
bouřky, asi 1,5 hodin před zahájením,
protože nechtěli riskovat bezpečnost
účastníků.
(účastnice ses. Jarka Krejčí)
„Gymnaestráda
je
svět,
kde
neexistují rozdíly. Všichni jsme
krásní ve své odlišnosti. Je to svět
bez hranic, bez náboženství, bez
politiky. Je to svět, o jakém sní John
Lennon v písni „Imagine“.
(účastnice ses. Dagmar Kratochvílová)

Všichni cvičenci skladby Let´s Color the World ve cvičebním úboru

