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Rio de Janeiro, druhé největší brazilské město, se bude letos 
v srpnu těšit sledovanosti lidí z celé naší planety. Toto město 
s bezmála 6,5 miliony obyvatel zaznamenává každým rokem 
příval turistů, vždyť lákadel je tu, navzdory obrovské krimina-
litě, opravdu spousta. Obrovitá, 30 m vysoká socha Krista Vy-
kupitele, která symbolicky chrání tuto krajinu a žehná městu, je 
zařazena mezi sedm divů světa. Dále úchvatná příroda – Ama-
zonie, vodopády Iguacu a v neposlední řadě velké akce, které 
se zde konají (každoroční dvoutýdenní karneval samby či ne-
oficiální generálka na OH – mistrovství světa ve fotbale 2014).

Pouze „hrstka“ fanoušků olympijských her se do samotného 
Ria vypraví. Přece jen je to trošku z ruky. Pro zajímavost, české 
cestovní kanceláře nabízí balíčky, které se skládají z  letenky, 
vstupenek na vybrané sportovní klání, ubytování a také výletů 
po okolí v rozmezí od 15 do 130 tisíc Kč. 

Rytířství a OH?
Spojitost těchto dvou pojmů bychom mohli chápat ve velkém 

odhodlání a vůli po splnění svého snu – předsevzetí. Stejně jako 
rytíři museli ovládat určité dovednosti, někdy též ctnosti, musí 
i sportovci ve svém oboru vyniknout a kvalifikovat se na olympij-
ské hry. Asi nejvíce se rytířským ctnostem podobá olympijská dis-
ciplína moderní pětiboj, která se skládá ze střelby, šermu, jezdec-
tví, plavání a přespolního běhu. Dokonce máme v této disciplíně 
i svého vítěze a obhájce zlata z posledních OH Davida Svobodu. 

I když je sport dnes hodně komerční záležitostí, nelze spor-
tovcům upřít jejich odhodlání pro věc. Konečně i slovo dis-
ciplína, jakožto označení sportovního odvětví, v  sobě nese 
asociace jako plnění povinností, vzor, poslušnost. A to by jistě 
měl mít každý rytíř v sobě – jakési spojení tělesné a duševní 
i duchovní stránky! Máš to tam? :-)
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zaJímaVosTi:
Olympijská pochodeň putuje až z Řecka, zapojí 
se do ní 12 000 běžců (nejen sportovců) a urazí 
přes 20 000 km.
Krásná sportoviště: záliv pod sochou Krista, 
pláž Copacabana či stadion Maracaná (kapacita 
200 000 lidí, dnes přebudovaný – 82 000 lidí).
Sídlo českých fanoušků v Brazílii se označuje 
jako olympijský dům a jako symbol je postavena 
obří socha čtyřnásobného olympijského vítěze 
ve vytrvalostních závodech Emila Zátopka.
Medailové odhady ČR – celkem 10, z  toho 
4 x zlato. Favority jsou oštěpařka Barbora 
Špotáková, skifař Ondřej Synek, běžkyně 
Zuzana Hejnová a judista Lukáš Krpálek.
Odměna za zlatou medaili činí 1,75 milionu Kč.
Kandidatura Prahy na pořádání LOH 2016. V re-
ferendu se dvě třetiny lidí vyjádřily proti, neboť 
odhadovaný výnos 25 miliard Kč by rozhodně 
nevyrovnal odhadované náklady 130 miliard Kč 
(modernizace sportovišť, infrastruktura, ubyto-
vání, média, bezpečnost, organizace aj.)
Problémy s organizací – peníze, nedostavená 
sportoviště a infrastruktura, virus Zika.
Olympijský park Lipno (Ostrava, Plzeň, Pardubi-
ce), jakožto sídlo českých fanoušků, kde si budou 
moci návštěvníci vyzkoušet olympijské disciplíny.

Sportu zdar, Petr Lukeš
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Letní olympijské hry v Aténách roku 2004
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Noé je rodinná karetní hra, ve 
které hráči pomáhají Noemo-
vi naložit zvířátka na Archu, 
aby je mohl zachránit. Hráči 
postupně nakládají zvířátka na 
lodě a určují, kam bude naklá-
dat hráč po nich. Právě v tom 
je kouzlo hry, protože lodě 
mají určitou nosnost, a  po-
kud hráč již nezvládne naložit 
nové zvíře, loď se potopí a on 
musí zvířátka zachránit u sebe 
v ruce. Smyslem je pak samo-
zřejmě zbavit se všech karet. 
Noé je rychlá hra s  jednodu-
chými pravidly, kterou lze vy-
užít pro děti školou povinné 
na trénink počítání. Noé je tak 
přístupné široké základně hrá-
čů a baví většinou i lidi, kteří běžně tolik nehrají. Hra navíc vychází v krásné kovové 
krabičce, kterou od firmy RexHry znáte například z populární série Timeline.

Popřemýšlejte a pošlete nám návrh svého 
vlastního znaku–erbu. inspirovat se mů-
žete u našich otců biskupů, šlechtických 
erbů nebo i erbů měst. Co by měl obsa-
hovat právě tvůj erb a jaké by mohlo být 
tvoje heslo? 

Pošli nám svůj erb i s vysvětlením, co 
a proč obsahuje a s heslem na mail:      re-
dakce@tarsicius.cz nebo poštou. autoři 
těch nejpodařenějších se mohou těšit na 
jednu z deskových her. Zapojit se mů-
žou i skupiny ministrantů nebo spolča. 

Prázdninové 
hraní

Ovce: Boj o pastviny je pěkná ro-
dinná hra, ve které se snažíte zabrat 
svými ovcemi pastviny tak, abyste 
se rozšířili co nejvíce a zároveň vy-
blokovali soupeře. Hra má velmi 
jednoduchá pravidla a  díky tomu, 
že hrací deska je pokaždé jiná, vy-
žaduje přizpůsobení taktiky. K tomu 
moc hezky vypadá, žetonky s oveč-
kami jsou prostě k zulíbání! ;-)

Takenoko je desková hra, která se odehrává na ja-
ponském císařském dvoře. Císař dostal od svého 
čínského protějšku darem vzácné zvíře – pandu. 
Vaším úkolem je postavit zahrádku, na které bude-
te pěstovat bambus, který věčně hladovou pandu 
zasytí. Tím získáte vítězné body na kartičkách s taj-
nými úkoly. Takenoko je vynikající rodinná hra, která 
se nejen dobře hraje, ale i nádherně vypadá. Hra 
vyhrála ocenění Hra roku 2012 ve Francii!

Déšť, mrholení, bouřka, průtrž mračen, lijavec. ano, všechna 
tato slova uslyšíme i o prázdninách. bohužel i v tento čas, kdy 
každá minuta je drahá, bude pršet. S tím se musíme smířit. 
ale nemusíme se smířit s tím, že čas, kdy se budeme schová-
vat před deštěm, bude ztracený. Můžeme ho využít třeba ke 
hraní deskových her. ostatně není nic lepšího, než když kapky 
vody bubnují na stanovou plachtu a vy můžete sedět nad hrou 
a přemýšlet, jak nejlépe zvítězit nad protivníkem. nabízíme 
vám k tomu tři pěkné hry z vydavatelství rexHry, které navíc 
můžete vyhrát v naší soutěži. Krásné (ne)deštivé prázdniny!

reKlamNí oKéNKo
za značkou rexHry stojí skupi-
na nadšených hráčů, kteří vy-
budovali úspěšný obchod s mo-
derními společenskými hrami 
PlanetaHer.cz. Naší snahou je 
přinášet na český trh nové za-
jímavé hry, které podle nás na 
trhu chybí. Naší vizí je do bu-
doucna vytvořit portfolio, 
které by uspokojilo jak nároč-
né, tak i  příležitostné hráče.
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