
9úterý
16. října 2012ROZHOVOR

rotary club

Stanislav Pešát

Svého nástupce 
bohužel nevidím,

9útútúúútúúúúúúúúúúúúúúúúútútútúúútúúúúúútúttttútúúúúútúúúúúútútúútútútútúttútútútútútúútúúútútútútútúúúúúútútútútttúútúútúttttttútútútútúútútútútútútúútútúttúúúúttútúútttútútútútútútútúttúútútútúúttútúúúútúúttúttúttúttúúttttttúúútúúúttttúúúútttúúúútúttúúúúúttúúútútútúúúútúúútútúúttererereerererererererrrereeerereeerererrreerererrrrreeeerrreerrerereerereerererrrerererereerereerererrererereeeeeerererererreeerrrreeeerrrerreeeerrreereerree ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý
161161116111616161616161666616616161616161616161616161661616166661616161666161616616666616161161661616161616161616161616161661666161661666616161666616161161616161616166666616166611161666661161611611616616161611166666..... ........ řřířířířířířířířířířířířířííííííííířířířířířířííířířřřřřířířířííířířřřřířířířířřířííííířííířííííířířířřířřřřřířřřířířřřířřřřířířřířířířířířřířířřřířířřííířřířířířííííííjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnnnnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjjjjjjnjnjjjjjjnjjjnnnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjjjjnjjnnjnjnjnjnjnjnjnjnjjnjjnjnjnjnnjjjnjjjnjjjnjnjnjjnjjnjjjjjjj a a a aaa aaaaaaaaa aa aaaa a a aa aa aaa a a aaaaaaaaa aaa aaaaaaa 2020202020202022222020202020202020202020200202020020202202020000202020020220202202020202020020002020200220202020020222220202020220202022020200222000220022202020202020202220020202200202222202220000022202022202000020000111111111121111212122212222222211111212121221112121121212221212112121211221212212111212122111121212111112122121121211212111211212121212112121212122121221222211121212121212222211121212111212222212212221221211121212111211112121212222212111222212211111221112222

říká organizátor Grand Prix Pepa 
Stanislav Pešát

 Máte za sebou poměr-
ně dlouhou kariéru. Jak 
jste se ke sportu dostal?

Nejstarší bratr hrál fotbal za 
Ostroj a prostřední bratr byl vy-
nikajícím boxerem, reprezen-
tantem Československa a pro 
mě byl velkým vzorem. Vzhlížel 
jsem k němu, v Opavě byl hod-
ně známý. Proto jsem také začal 
s boxem. Myslel jsem si, že budu 
taky takový bombarďák jako on, 
ale to jsem nebyl. No, a tehdy 
byl na Krnovské ve sklepě ředi-
telství Minervy oddíl kulturisti-
ky. Já tam zahlížel, jak tam klu-
ci cvičí, a líbilo se mi to, tak jsem 
se tam v patnácti přihlásil. Vedl 
to Jura Týn. Nejdříve mě nechtěl 
vzít, zdál jsem se mu moc drob-
ný. Vzal mě až po půlroce.

 Kdy jste poznal, že to 
vaše sportování bude 
něco vážnějšího a že se 
mu budete více věnovat?

Asi po roce jsem se začal 
chystat na závody, závodil jsem 
za dorost, juniory, pak po vojně 
v mužích. Před vojnou jsem už 
byl třetí v kraji. Pak jsem šel na 
vojnu, shodil jsem tam spoustu 
kil, ale snažil jsem se sportovat i 
tam, založil jsem oddíl kulturis-
tiky. Získal jsem vztah i k orga-
nizování a začal jsem pomáhat i 
s vedením oddílu. Po vojně jsem 
se stal předsedou oddílu, de fac-
to ze dne na den. Spadlo to na 
mě, nevěděl jsem vůbec nic, ale 
už jsem se v tom vezl. A asi po 
třech měsících jsem se další ná-
hodou stal místopředsedou kraj-
ské kulturistiky, nejmladší v celé 
zemi, bylo mi 21. A pak už byl 
kousek do pléna českého výbo-
ru, nejdříve jako šéf Moravy a 
v roce 1998 jsem vyhrál volby a 
stal jsem se prezidentem svazu 
kulturistiky ČR. No, a s tím pak 
přišla práce v evropských a svě-
tových organizacích, ve kterých 
dělám dodnes.

 Jak to vaše sportová-
ní bralo okolí?

Člověk by samozřejmě měl 
to, co vybudoval, ukázat. Takže 
jsme chodili v úplých tričkách 
do Bredy a zpátky. Nebo do Mo-
niky, což byla vyhlášená opavská 
restaurace, kde jsme se nechali 
obdivovat, jak jsme vypracova-
ní. (smích) Problém jsem s tím 
neměl, přátelé věděli, že je to vy-
dřené. My respektovali fotbalis-
ty, oni nás. 

 Neměl jste někdy 
chuť s tím seknout?

Jirka Týn byl neskutečný nad-
šenec, který to uměl přenášet na 
ostatní, takže nás kluky z oddílu 
tím infikoval, já zpočátku nebyl 

ten zodpovědný sportovec, ale 
pak mě to chytlo, takže stále cvi-
čím už téměř 40 let a teď 4x týd-
ně tak intenzivním způsobem, 
že se na to ráno těším. A to jsem 
samozřejmě taky líný jako ostat-
ní, ale mám z toho radost a cítím 
se ohromně dobře. Když si na 
to zvykneš, a stačí dvakrát týd-
ně, máš z toho pak radost a těšíš 
se. Kdyby se každý dvakrát týd-
ně protáhl, zjistí, že je mu pod-
statně líp, dobře se mu spí, méně 
se zadýchá do schodů... Protože 
co dnes děláme fyzicky?

 Pomohla vám kulturis-
tika i v běžném životě?

Hlavně v hlavě. Já se díky 
tomu nikdy nebál skočit do po-
tyčky, když to bylo zapotřebí. 
Sám jsem se nikdy naštěstí rvát 
nemusel. Mně se třeba stalo, že 
jsem viděl, jak banda výrostků 
sprostě nadává těhotné mladé 
paní. Okamžitě se v takových si-
tuacích nebojím zasáhnout. Se-
řval jsme je, co je to za hrdiny, že 
si troufají na těhotnou. A asi ta 
fyzická sebedůvěra a jistota vy-
zařuje. A samozřejmě člověk se 
cítí líp.

 Jak vznikla soutěž 
Grand Prix Pepa?

Tehdy to byla Velká cena Opa-
vy. Vymyslel to Jirka Týn, já mu 
tehdy s prvním ročníkem pomá-
hal. Druhý ročník jsem byl na 
vojně, takže to dělal sám. A od 
třetího jsem to už dělal já, samo-
zřejmě s týmem dalších lidí.

 Z Pepy se stala jedna 
z nejprestižnějších akcí 
u nás. Jak se to poved-
lo, že zrovna v Opavě?

Konkurence byla obrovská, 
byla tady spousta soutěží, na kte-
ré jsme neměli šanci a vzhlíželi 
k nim. Zpočátku jsem obcházel 
reprezentanty a prosil je, aby as-
poň jeden tady přijel. A on přijel 
a samozřejmě to vyhrál. My teh-
dy vůbec netušili, co vytváříme, 
jeli jsme rok od roku. Postupně 
ty konkurenční soutěže padly. A 
v 90. letech jsme měli obrovské 
štěstí. Otevřeli jsme s Jirkou Pa-
tykem fitko, první v republice, a 
do toho přišla nabídka, že by se 
u nás mohlo konat vůbec první 
mistrovství Evropy na Východě. 
A teď se přemýšlelo kde. A já do-
stal možnost to uspořádat v Os-
travě. Byla to neskutečná prá-
ce, ale čerpal jsem zkušenosti z 
Grand Prix Pepa a dopadlo to 
hodně dobře, dokonce se říkalo, 
že to bylo nejúspěšnější mistrov-
ství, což nás samozřejmě hřálo.

 Takže to byl milník, 
který pak vystřelil Pepu 
nahoru?

Už tento týden se z Opavy opět stane hlavní město evropské kultu-
ristiky. V neděli se uskuteční již 34. ročník Grand Prix Pepa, nej-

starší soutěže svého druhu v Evropě a jedné z nejprestižnějších akcí v 
Opavě. Do města se tak opět sjedou desítky závodníků z celého svě-
ta a štáby novinářů. Od počátku tuto soutěž dělá Stanislav Pešát, 
nejdříve jako spoluorganizátor a od třetího roku i jako organizá-
tor. Člověk, který se od 15 let věnuje kulturistice a který se z pozi-
ce závodníka dostal až na post šéfa českých kulturistů.

Udělalo nám to obrovskou 
reklamu, od té doby nám zača-
li na Pepu jezdit lidé ze zahrani-
čí, Ukrajinci, Litevci a posunu-
lo to tu soutěž dál. A teď tu jezdí 
deset států každý rok a lidé se na 
Pepu těší, že je to pro ně vrchol 
roku a že mohou přijet do Opa-
vy. Jezdí tu mistři Evropy, mistři 
světa. Navíc kromě mistrovství 
Evropy jsme už nejstarší soutěž 
v Evropě. Arnold Schwarzene-
gger dělá svou soutěž v Ameri-
ce a letos byl 23. ročník. My dě-
láme 34. Je to trošku bláznovství 
a kolikrát jsem si už říkal, proč 
to vůbec dělám. Ale těch přátel 
po světě už je tolik, dávají si to 
na své stránky. Je to milé a zava-
zuje to. 

 Letos je 34. ročník. 
Co bude dál?

Když se před dvěma roky re-
konstruovalo divadlo, tak já, na-
očkovaný zase tím Schwarzene-
ggerem, který tam má několik 
desítek sportů ve třech dnech v 
deseti halách, jsem uvažoval, že 
by to šlo podobným směrem. 
Strašně mi to voní. Letos tady 
bude v rámci Grand Prix Pepa 
Mistrovství republiky v thajbo-
xu, bude tady extraligový zápas 
v boxu - Ostrava s Ústím nad La-
bem, to nejlepší, co u nás může-
te vidět. Nemám problém s tím, 
připravit v rámci Pepy soutěž v 
plavání, šermu, lukostřelbě, at-
letice, prostě šáhnout tam, kde 
tady máme vynikající sportovce. 
Jeden víkend, svátek sportu. Při-
vést do Opavy dva tisíce spor-
tovců. 

 Jakou máte podporu 
z města?

Neustále a každý rok musím 
přesvědčovat radnici o významu 
této akce pro Opavu. Protože ta 
reklama Opavy je úžasná a nic 
podobného se tu neděje. A kaž-
dý rok je to neskutečný boj. Po 
městě chci pochopitelně účin-
nou pomoc a spolupráci, vždyť 
touto akcí dělám i městu tako-
vou reklamu doma i v zahraničí, 
že se o tom některým politikům 
ani nezdá. Potřebuji pomoct 
s nájmem v divadle a v hale. Já 
vím, že Opava není velké měs-
to, ale pokud je tu takový dlou-

holetý nadšenec, a je jedno, jestli 
to je Pešát nebo Sýkora, Škrabal 
v atletice nebo kluci Hruško-
vi s koníčkařema a další, prostě 
když jsou tu lidi, co to dělají de-
set nebo více let, tím by se mělo 
naše město pyšnit. Ať je to pan 
Kostera a mnozí další. Protože až 
tu ten pan Kostera jednou nebu-
de, tak s ním část té kultury zmi-
zí. To samé asi u mne. Až jednou 
skončím, pochybuji, že tady tak 
veliká mezinárodní kulturistika 
bude. Kéž by byla. Ale tady moc 
velký optimista nejsem.

 Nepřišlo vám někdy 
líto, že děláte sport, o 
kterém si laická veřej-
nost myslí, že svaly máte 
díky dopingu a místo 
mozku máte jen sval?

Vždycky. Když máte svůj 
sport rád, nerad to slyšíte. Když 
chcete dělat tento sport pořád-
ně, tak než se někam dostane-
te, je to dřina, která bolí. Navíc 
my máme nevýhodu, že na nás 
jde poznat, jaký sport děláme. 
Což třeba u fotbalisty nepozná-
te. A na hloupé názory není tře-
ba reagovat.

 Jak vůbec relaxujete, 
když si chcete od tělo-
cvičny odpočinout?

Mám výhodu, že umím úpl-
ně vypnout. Pro mě není pro-
blém jet na čtrnáct dnů k moři 
a dva týdny na to moře koukat 
a nedělat nic. Jsem v podstatě 
líný člověk a umím nic nedělat, 
což umí málokdo. Dám si pivko, 
dva bazény a ležím. A nebo moc 
rád čtu, takže relaxuji s knížka-
mi. Rád jezdím na tábory s děc-
kama, blbnu s nimi. Už generace 
je umím totálně zbláznit, že za-
pomenou na mobily a počítače a 
běhají po lese. 

 Máte někoho, kdo by 
Grand Prix Pepa po vás 
převzal a pokračoval ve 
vaší práci?

Ne. Bohužel nikoho takového 
nevidím, ani děti, ani nikoho ji-
ného. Jura Týn měl štěstí, že jsem 
se mu nějak vyloupl a celé to po-
táhl dál do dnešních rozmě-
rů. Ale já toho Pešáta nemám. I 
když bych si to moc přál. 

Text a foto: Roman Konečný

Ke klíčovým a výrazným 
aktivitám ROTARY 

CLUBU OPAVA INTERNA-
TIONAL patří mezinárodní 
studentské výměnné progra-
my.  I proto stráví na Opavsku 
letošní školní rok středoško-
lačka Natalie Gordon ze státu 
Coloredo v USA.

Natálie k nám dorazila z 
malého městečka Evergre-
en. ,,Doma chodím do místní 
střední školy, kde studuji šest 
různých předmětů: matema-
tiku, vědy, historii, angličtinu, 
španělštinu a umění. Přesto-
že moji rodiče nejsou rotariá-
ni, jsou velmi aktivní v naší ko-
munitě, a tak u nás pobývají 
zahraniční studenti na vý-
měnných pobytech,” uvedla 
sympatická Američanka. Ona 
sama má doma čtyři sourozen-
ce, mladšího bratra a tři starší 
sestry. Natalie v současné době 
žije v Dolním Benešově v rodi-
ně Martina a Sabiny Hanske. Je 
jistě symbolické, že dcera Han-
skeových, Natálie, je v této době 
naopak na výměnném poby-
tu v USA. A tak rodinnou spo-
lečnost mladinké cizince dělá 
kromě rodičů Martina a Sabi-
ny ještě jejich syn Lukáš.

Natalie Gordon nyní na-
vštěvuje Střední školu průmys-
lovou a uměleckou v Opavě. 
„Můj pobyt tady je nádherný, 
i když je to tak daleko od do-
mova. Jídlo je skvělé a lidé jsou 
velmi milí. Líbí se mi jedno-
duchost cestování. Líbí se mi, 
že mohu chodit pěšky všude a 
na všechno, kde bych v  Ame-
rice potřebovala auto,” pochva-
luje si Natalie.  Naopak, poně-
kud divné jí připadá, že se u 
nás doma nosí pantofle, bač-
kory nebo jiná obuv na pře-
zutí. Stejně divné jí to připadá 
také ve škole. ,,Já jsem vždyc-
ky doma bosá, pro mě je div-
né nosit boty uvnitř domu. A 
ve škole se u nás taky nemění 
boty, nosíme stejné celý den,” 
směje se studentka. Jinak je prý 
ovšem velmi ráda, že je  tady, a 
těší se na skvělý rok zde v Bene-
šově a v Opavě.  ,,V budoucnu 
bych chtěla být americkou vel-
vyslankyní v nějaké cizí zemi. 
Chtěla bych být aktivní v me-
zinárodních vztazích a myslím 
si, že tento pobyt bude dob-
rý start,” prozrazuje své život-
ní přání a uzavírá krátké sezná-
mení Natalie Gordon ze státu 
Coloredo v USA.  (mk)

Mladá 
Američanka by 
chtěla být 
velvyslankyní

Natalie Gordon (uprostřed) se ráda a často usmívá.
 Foto: soukromý archiv

Vás zve 
  na:
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BOLATICE, Hlu ínská 208/75
Tel.: 604 373 867

strechymaslik@seznam.cz

POKRÝVA STVÍ KLEMPÍ STVÍ TESA STVÍ

www.strechymaslik.czwww.strechymaslik.cz

 sklenářské práce
 interierové skleněné dveře
 rámování obrazů

SKLENÁŘSTVÍ HAVLICKÝ

Bochenkova 20, Opava, Tel.: 553 623 697 
e-mail: sluzby.r.havlicky@razdva.cz

UNIKÁTNÍ METODA  GARANTOVANÉ VÝSLEDKY 
�  Zeštíhlení a vytvarování  
 postavy
� Odstranění celulitidy,  
 otoků a rozproudění 
 lymfatického systému
� Zpevnění, modelace 
 a zvětšení poprsí
Tel: 603 290 174 , 602 560 882

HYDROCOLON  TERAPIE HYDROCOLON  TERAPIE 
/prevence rakoviny tlustého střeva a  posílení imunity//prevence rakoviny tlustého střeva a  posílení imunity/   

Výplach tlustého střeva pomáhá:
� při poruchách trávení
� při migréně
� alergiích
� chronické únavě
� kloubních problémech
� nadváze
� lupénce, akné, ekzémech

Stanislav Pešát se narodil 18. února 1959, celý život žije v Opavě. 
Celý život se věnuje sportu, zejména pak kulturistice. Třicet let 

vede oddíl kulturistů, působí jako funkcionář v řadě českých i mezi-
národních organizací, jako mezinárodní rozhodčí či generální sekre-
tář evropské federace. Je hlavních pořadatelem všech mezinárodních 
mistrovských soutěží v kulturistice a fitness konaných v ČR. Od po-
čátku 80. let pořádá prestižní soutěž Grand Prix PEPA Opava. 
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