
Rozhlasový scénář - ZŠ náměstí Svobody 

 

Pamětník: Jiří Kotrč 

 

Pedagogické vedení: Ing. Sabina Planíková 

 

Žákovský tým: Tania Lee Airomwambor, Kateřina Jačková, Anna 

Pleskačová 

 

 

Kačka: Jiří Kotrč se narodil roku 1960 v Praze v Krči, do rodiny se 

sportovní tradicí, která ho celý život podporovala. A jak vzpomíná na své 

dětství? 

  

Pamětník: 0:33 0:48 (15 sekund)  

,,Tak já vzpomínám na dětství velice rád, protože jsem ho prožil vlastně ve 

sportu, s kterym sem byl vlastně až do dospělosti.“  

  

2. Vstup – dětství  

Tania: Životním sportem se pro něj stala házená. Trochu netradičně ho k 

ní dovedl František Štika, bývalý československý házenkář a účastník letní 

olympiády v Soulu.   

 

  

Pamětník: 1:59 – 2:12 (13 sekund)  

,,Já jsem začal v pěti letech plavat, pak jsem dva roky přešel na montáže 

Praha, chytal jsem v bráně fotbal a pak mě Franta Štika, kterej byl můj 

soused, přemluvil, abych se šel podívat na trénink, no a od těch 10-11 let se 

věnuji házený.”  

  

3. Vstup – dospívání  
Anička: Pan Kotrč se vyučil podlahářem a pak šel vojnu, kde byl jen rok.   

  

Pamětník: 6:15 – 6:27 (12 sekund) 

,,Tak já jsem sloužil v Praze 6 na Dukle Praha. Mojí součástí byla 

házená.“   

  

Pamětník: 6:34 – 6:42  

,,Po roce jsem s nima podepsal smlouvu a už jsem byl jejich zaměstnanec.“ 

  

  

 4. Vstup – reprezentace  



Kačka: Od roku 1979 ho tedy házená začala živit a jeho první úspěch na 

sebe nenechal dlouho čekat.  

 

Pamětník: 15:55-16:04  (9 sekund)  

,,Největší úspěch toho mužstva, co jsem hrál bylo v roce 1984, vyhráli jsme 

Pohár mistrů evropských zemí.“  

  

  

5. Vstup – olympiáda  

Tania: Milníkem v jeho kariéře mohla být olympiáda v roce 1984 

americkém Los Angeles. Tehdejší režim to ale překazil..  

  

Pamětník : 9:35- 10:23 (48 sekund)  

,,to bylo asi největší zklamání moje, kdy nás naše vláda nepustila. Bylo to 

bojkotovaný a tenkrát vlastně jsme byli v tom nejlepším jako 

Československé republika. Byli jsme hodně vysoko v házený a myslím si, že 

bysme na tý olympiádě uspěli.“  

  

  

6. Vstup - olympiáda v Soulu  

Anička: Na olympijské hry v jihokorejském Soulu roku 1988 se opět 

kvalifikovali. A co za minulého režimu obnášela účast na olympiádě?  

  

Pamětník: 12:14 – 12:39 (25 sekund)  

,,Bylo to sice trošku trošku hlídaný víc, protože to bylo v tý Jižní Koreji a 

měli jsme tu vesnici oplocenou, nemohl se tam nikdo dostat a ty podmínky 

byly tak trochu vojenský, ale všichni ti sportovci to brali tak, že to tak musí 

bejt.“  

  

7. Vstup – olympiáda v Soulu II  

Kačka: I přesto se zde pan Kotrč potkával se známými osobnostmi. Mimo 

jiné i s českým tenistou Miloslavem Mečířem, který zde vyhrál zlatou 

medaili.   

  

Pamětník: 7:48-8:11 (druhá nahrávka) (23 sekund)  

,,Mám i pár fotek. Tenkrát byla slavná tenistka Sabatini, takže s tou mám 

fotku a asi s nejrychlejším mužem planety Joysnem, ňákej Američan.“  

  

 

 

8. Vstup – závěr  

Tania: S reprezentací skončil Jiří Kotrč v 36 letech. Od té doby se živil 

trénováním na Dukle Praha. Letos se rozhodl trénovat v Hostivicích 



dorostence. Kromě toho také podniká v gastronomii. A co vzkazuje naší 

mladé generaci?  

  

  

Pamětník : 0:31- 0:45 (14 sekund)  

,,Aby ty děti co vyrůstají v kolektivu, aby si z toho vzali tu výchovu toho, 

kde jsme s každým kamarádem, každýmu chceme pomoct,  

  

 

  

  
 


