
Scénář 
Vytvořili: Ondřej Dubný, Lucie Lagová, Adéla Zalubilová, 
Tereza Vaculová, Andrea Bílková 
 

Lucka: 
Květoslav Hána, jeden z nejstarších českých vytrvalostních 
běžců, a také nepřehlédnutelná postava všech běžeckých 
závodů, nám poskytl rozhovor. Dozvěděli jsme se tak spoustu 
zajímavých informací nejen o jeho sportovní kariéře, ale také 
o jeho osobním životě. Popřáli jsme mu k jeho 82. 
narozeninám, jelikož jsme pana Hánu během nich navštívili. 

 
- 

Andrea: 
Pan Hána rád vzpomínal na své dětství prožité ve 
Svatobořicích nejen se svou rodinou, ale i spoustou dalších 
kamarádů. Za zajímavých okolností se také seznámil se svou 
manželkou. 
 
 

pamětník: 
0:52-0:54=Jako děcka jsme sa hrávali venku… 

1:04-1:07=…až do večera jsme běhali po venku. 

1:11-(1:15)-1:22=Hrávali jsmed fotbal, to nebyl 

balón, to byla pucka, nebo se zabilo prase a 

byl ten měchýř, to se nafůklo a měli jsme 

balón, to jsme byli rádi. 

3:28-3:41=No a potom došel rok 63, to jsem 

poznal manželku. To jsme jeli na mistrovství 

republiky do Čadce. Ve Vrbovcách v tem tuneli 

uvízl vlak… 

3:45-3:46=…tak sme tam dlůho čekali… 

3:52-3:54=…až bylo šecko vpořádku… 



4:00-4:11=…povídám Jardovi: ,,podívaj sa, tam 

jaká pěkná děvčica pumpuje vodu“. Tak já jsem 

vyšel z vlaku a šel jsem jí pomoct, a tak jsme 

se poznali. 

 

Tereza: 
Pan Hána si i přes svou sportovní kariéru našel čas na svou 
rodinu, práci a koníčky. Mimo jiné se také věnoval malování 
porcelánu. 

 

Pamětník: 
1:26-1:42=Jak jsem vyšel školu, tak jsem šel do 

Zlína na učiliště. To byl rok 1952, a tam jsem 

se zúčastnil prvního závodu na 5000m… 

1:44-1:47=…kde běžel taky Emil Zátopek. 

1:58-2:05=No a tak od té doby mě to začalo 

velice bavit, a tak jsem jezdil všady po těch 

závodech. 

2:55-3:06=A po vojně jsem nastůpil  jako  do 

práce na ČSD do Veselí. A tak jsem začal běhat 

za Lokomotivu Veselí. 

3:15-3:19=Byli jsme takové veliké družstvo, 

když jsme jeli do Prahy… 

3:21-3:22=…no tak měli z nás prostě strach. 

 

 

 

Ondra: 
Sportovní aktivity pana Hány nebyly vždy bez problémů. 
Zažíval i těžké chvilky. 
 

pamětník: 
9:44-9:48=A to v 99. roku bylo mistrovství 

světa v Americe v Baffalo… 

9:55-9:58=…tam bylo strašné tropické vedro. 



10:05-10:15=a jak jsem doběhl, tam byl takový 

strom a já jsem ho objal, prostě jsem byl úplně 

hotový. 

10:43-10:45-V 97. roku bylo mistrovství světa 

v Africe v Turbanu. 

10:49-11:08=Dva měsíce před tím jsem měl těžký 

úraz, kdy jsem jel koupit k pekařovi rohlíky. A 

jak jsem jel zpátky na závodním kole, tak přede 

mnou zastavil automobil, otevřel dveře a já 

jsem do těch dveří naletěl a jak jsem se 

obrátil, tak jsem si rozsekl hlavu o ten 

blatník. 

11:16-11:18=…to jsem byl půl druhé hodiny 

v bezvědomí. 

11:47-11:48=A tak od té doby špatně slyším. 

11:41-11:42=A tak jsem se z toho dostal. 

12:34-12:39=Nakonec za ty 2 měsíce jsem letěl 

do té Afriky. 

 

 
 

Adéla: 
Sportovní kariéra pana Hány byla celkově velmi plodná a 
bohatá. Jeho úspěchů je nespočet. 
 

pamětník: 
21:02-21:38=Takže celkově mistrovství 

Slovenska, jako vítěz, mistrovství republiky 

6x, mistrovství Evropy 9x, mistrovství světa 

11, mistrovství dolního Rakouska 18x, 

Olympijské hry 2x-Austrálie, Kanada, běhám od 

roku 1952 a mám za ty roky 2357 závodů, takže 

běhám 67 roků. 21:34-ale nikdy jsem to nevzdal. 

23:26-23:28=Mě všecky úspěchy těšijů. 



23:34-23:43=No a největší radost jsem měl, když 

prostě jsem běhali na tom Slovensku a běhali aj 

vnuci a moje dcery. To bylo nejkrásnější. 

24:10-24:18=Je pravda, že v každém závodě chcu 

prostě docílit co nejlepšího výsledku, bojovat 

o to vítězství. 

 

 
 

Tereza: 
My vám moc děkujeme za váš čas, který jste nám věnoval a 
také jak jste nás inspiroval vaší vytrvalostí, zapálením, a 
především láskou ke sportu. Přejeme vám mnoho dalších 
úspěchů ve vaší sportovní kariéře. Jsme všichni moc vděční za 
návštěvu a čas, který jste nám věnoval. 


