
Pamětník: „Všechno mi zjistili a já jsem čapnul bágl, tepláky a „tradá,“… Rád na to vzpomínám,“

1. VSTUP: Říká pan Miroslav Zeman, který byl mistrem republiky i Evropy v řecko-římských zápasech. 
Zúčastnil se olympiády v Mexiku 1968, kde získal bronzovou medaili. Na olympiádě v Mnichově roku 
1972 se umístil na 4. místě. Pan Zeman se narodil roku 1946. Většinu života žil v Praze, kde se také 
začal věnovat zápasení.

Pamětník: „Kluci pořád někteří, to jsme ještě nebyli kamarádi, pořád někam chodil: „Kam jdete, co to 
máš za pytel a oni že jdou na trénink.“ Takže chodili zápasit a já říkám: „Jé, já půjdu taky zápasit.” A tak 
jsem se dostal na zápas. Tak se mi v tom zápase trochu dařilo, mistrovství republiky, pak nakonec přišlo
mistrovství Evropy a mistrovství světa, Olympijské hry a takhle to šlo popořadě. A vždycky jsem tam 
někoho překvapil.“

2. VSTUP: Roku 1968 se v naší zemi režim sice uvolnil, ale v srpnu téhož roku, v době vrcholících 
příprav na olympiádu, naši republiku obsadila vojska varšavské smlouvy a nastala doba tvrdé 
normalizace. Naši olympionici díky tomu netušili, zda se vůbec budou moci závodů zúčastnit. Účast na 
Olympijských hrách jim byla nakonec povolena.

Pamětník: „Procházeli jsme politickým školením, takže jsme věděli, kam si sednou a kam se dívat. Byli 
jsme poučeni a pochopili jsme to. Vždyť nás to živilo. No a odjeli jsme,
Najednou, jé patnáctého se jede tam a tam, tak jsem si balil kufříček a jel do Mexika.
Letěli jsme asi týden napřed, abychom nebránili přistávání velkých a malých letadel. Letěli jsme o něco 
dřív a tam jsme strávili asi 3 neděle tréninku, abychom si zvykli na tu vysokohorskou…tam je řidší 
vzduch.“

3.VSTUP: Olympiády v roce 1968 se zúčastnilo několik československých sportovců, celkově domů 
přivezli 13 medailí a mezi nimi byla i bronzová medaile z řecko-římských zápasů, kterou získal právě 
Miroslav Zeman. Miroslav Zeman je velmi pokorný člověk, vždy tvrdě trénoval, avšak své úspěchy 
nepřikládá jen dřině v aréně.

Pamětník: „Záleží na vylosování, tam se vám takhle sejde 30 trpaslíků jako já a ti se do sebe dají a 
odpadá to, odpadá to, až tam zůstanou takový ty lepší lidi a s těma pak jenom kalkulujete, jestli 
vylosuje vás nebo někoho jiného a někdy to vyjde. Záleží na vylosování. Je to jako ve fotbale, sáhneš 
vedle, měl jsem to štěstí, že jsem dostal ty normální zápasníky.“

4. VSTUP: Kromě olympiád se Miroslav Zeman často účastnil i menších přátelských utkání v zahraničí, i 
tam se mu velice dařilo a s humorem na ně vzpomíná.
Pamětník: „Nejlepší zájezdy, takový sranda matche. Najednou: „Pojedete do Francie,“ a ten mi říkal: 
„Mirku, prosím tě, ne abys přišel a utrhl mu hlavu, musíš se s ním mazlit, lidi to rádi vidí. Ukaž jim to, ať
z toho mají radost.” Tak jsme to vzali takhle sportovně.“

5.VSTUP: Miroslav Zeman se celý život věnoval sportu. I dnes si rád zahraje fotbal, často sleduje 
sportovní zápasy, schází se se svými přáteli z oblasti sportu. A co by chtěl pan Zeman vzkázat dnešní 
generaci?



Pamětník: „Já si myslím, že ten sport je velice dobrý kvůli tomu, že to mládí nějakým způsobem 
neprobendí, tenkrát kdysi dávno do nás prali, že nebudeme sedět v hospodě.“


