LUKÁŠ BAUER
„ Já si toho vlastně moc nepamatuju…“
autoři reportáže:
žáci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
Aneta Dorotíková, Laura Humlová, Kateřina Marie Witney,
Timmothy Alex Starý, Štěpánka Stehlíková

náš vstup: Laura Humlová
„Přední český olympionik Lukáš Bauer reprezentoval Českou republiku více než
deset let. K běžeckému lyžování ho přivedli rodiče, aby ho jako energické dítě
vyčerpali. V té době nikdo netušil, že to dotáhne díky své vytrvalosti až na několik
olympiád.“

vstup: Lukáš Bauer 0:04:01-0:04:35
„Pamatuju si na první olympiádu, kdy já si myslím, že olympiáda je největším snem všech
sportovců, a jakmile se dostanete na první olympiádu, tak tam spíš jedete ne úplně pro ten
výsledek, ale tím, že jste nováčci, tak vás pohltí ta atmosféra a všude chodíte s vykulenýma
očima, a až ta druhá nebo třetí olympiáda, pokud máte to štěstí a dostanete se i na další,
jsou ty, kam jedete stoprocentně koncentrovaný s cílem podat nejlepší výsledek. Nebo
takhle, cíl podat nejlepší výsledek máte vždycky, ale reálně jste toho schopni až na druhé
nebo třetí olympiádě.“
náš vstup: Laura Humlová
„Po svých druhých olympijských hrách v Salt Lake City jel v roce 2006 na olympijské
hry v Turíně, kde dosáhl vynikajících výsledků.“
vstup: Lukáš Bauer 0:10:17-0:10:43
„Následující sezóna po olympijských hrách v Turíně 2006/2007 byla pro mě velmi
komplikovaná s ohledem na zdravotní podmínky, kdy mě trápily opakované angíny, takové ty
standardní bolístky, co jsem měl vlastně celou kariéru, problém s průdušky, každou chvíli
jsem musel kvůli kašli omezovat trénink, tak tady nabyly docela zásadních rozměrů.“

náš vstup: Laura Humlová
„I přes zdravotní komplikace se Lukáš Bauer umístil v následujících sezonách na
výborných pozicích, jak na Tour de ski, tak na mistrovství světa v Liberci.“
vstup: Lukáš Bauer 0:10:58-0:11:23
„V sezoně 2007/2008 se mi podařilo vyhrát celkový hodnocení Světového poháru. Tuším, že
v té sezoně jsem vyhrál pět nebo šest závodů Světového poháru, a nejhůř jsem v distančním
závodě skončil jako čtvrtý, což myslím si, se možná v historii povedlo jen fenomenálnímu
norskému lyžaři, tak sezóna snů je jednoznačně to správné pojmenování.“
záběr z mistrovství světa
zdroj: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/lyzovani-a-snowboarding/sp-v-behu-nalyzich/fantasticky-bauer-vyhral-stribro-na-padesatce/5bde7cf90d663b6fe8d8f332

vstup: Lukáš Bauer 0:16:03-0:16:16
„Dojel jsem do cíle, tam jsem padnul na zem, a tam i se ke mně seběhly mé dvě děti, měl
jsem tam manželku, a to byla skvělá atmosféra, a na to si velmi rád vzpomínám.“

náš vstup: Štěpánka Stehlíková
„A jaké medaile si cení nejvíce?“
vstup: Lukáš Bauer 0:17:11-0:17:30
„Jednoznačně nejvíc cením medaile bronzové ze štafety z Vancouveru, protože to byla
týmová soutěž, a nám se podařilo vlastně po dvaceti letech zopakovat bronzový olympijský
úspěch české štafety z olympiády v Calgary, a to bylo naprosto senzační.“
náš vstup: Aneta Dorotíková
„Na kterou olympiádu vzpomíná nejraději?“

vstup: Lukáš Bauer 0:19:16-0:20:10
„Za svoji kariéru jsem absolvoval 5 olympiád a já si myslím, že asi naprosto očekávatelně
vypíchnu tu první, kam jsem přijížděl skoro jako junior a vlastně nejmladší, nebo spolu
s Martinem Koukalem, jako nejmladší účastník běžecké výpravy, a pro nás to bylo něco
nového. Měli jsme vykulený oči, měli jsme možnost sedět v olympijské jídelně s legendami,
které jsme si svým způsobem na plakátech vyvěšovali kdekoliv, v rámci našich
dorosteneckých let, a není asi tajemstvím, že to bylo Nagano, kde naši hokejisti senzačně
vyhráli, takže i ta atmosféra, my jsme na ty hokeje taky chodili, takže když se dodneška
zmiňuje, že to byl turnaj století, tak my se můžeme bít v prsa, že jsme byli u toho.“
náš vstup: Timmy Starý
„A co by Lukáš Bauer vzkázal všem sportovcům?“
vstup: Lukáš Bauer 0:38:10-0:38:42
„Já bych jenom rád, aby lidi, kteří sportují, aby si to užívali bez ohledu na to, na jaký úrovni
jsou a hlavně, aby nedělali ze sportu, ať dosahují jakýchkoliv výsledků, něco naprosto, na
čem stojí svět. Je to prostě super, že jste zdraví a je skvělý, že se vám daří, ale samozřejmě
všechno je jen na určitý čas, ten čas si užijte, ale nemyslete si, že jste něco víc než, já
nevím, učitel, chirurg a podobně, prostě jste sportovec.“

