LITOMYŠLSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU , pobočka Univerzity 3. věku při
Univerzitě Pardubice
Program zimního semestru, akademický rok 2016/2017:
„Střípky z historie československého sportu“
Celý program je připraven ve spolupráci s pracovníky Národního muzea, Sbírky a Archivu
tělesné výchovy a sportu
29.09.2016 čtvrtek ve 14:30 hod

Sport ve fotoreportáži na sklonku republiky
a za okupace. František Illek ve sbírce sportovního
fotoarchivu NM
Přednáší: Mgr. Jana Mezerová
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

13.10.2016 čtvrtek ve 14:30 hod

Sport a tělesná výchova do roku 1918
Přednáší: Mgr. Lucie Swirczeková
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

27.10.2016 čtvrtek ve 14:30 hod

Zahraniční cesty československých sportovců v letech
1945 -1989
Přednáší: Mgr. Šárka Rámišová
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

03.11.2016 čtvrtek ve 14:30 hod

Století československého fotbalu. Sport jako sociální
fenomén.
Přednáší: Mgr. Jan Lomíček
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

24.11.2016 čtvrtek ve 14.30 hod

Z Tyršova domu na výsluní světového aerobiku.
Proměny motivace a přístupu závodníků, trenéru a
Českého svazu aerobiku ke sportu
Přednáší:Mgr. Gabriela Havlůjová
Místo konání – Lidový dům Litomyšl

Doprovodný program:
11.10. 2016 úterý
01.12.2016 čtvrtek ve 14:30

Zájezd
Společenské setkání

Školné činí 200,- Kč za semestr.
Přihlášky a placení školného:
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a
pátek od 8.00 do 11:30 a od 12:00 do 16.00.
Přihlášky přijímáme do 26. 9. 2016 nebo do naplnění kapacity.
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50
e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Tel: 461612068
Mob.: 603140109

Sport ve fotoreportáži na sklonku republiky a za okupace. František Illek ve sbírce
sportovního fotoarchivu NM
Když to technika tisku ve 20. letech 20. století umožnila, objevil se fenomén obrázkového
magazínu. Nejen politické a společenské dění bylo ilustrováno obrázky. Zakrátko také
oblíbené sportovní rubriky získaly fotografický doprovod. V bohatém fondu fotografií
uložených ve Fotoarchivu sportovního archivu v Národním muzeu je uložena pozůstalost
fotografa Františka Illka, která zahrnuje množství negativů ze 30. let 20. století. Snímky
zachycují sportovní dění v tehdejším Československu.
Sport a tělesná výchova do roku 1918
Jednotlivé sportovní disciplíny u nás zaváděli ve velké míře cizinci. Mezi průkopníky byli ale
i Češi, kteří sport poznali během svého pobytu v zahraničí. K prvním sportovním klubům u
nás patřil česko-německý bruslařský klub (založen r. 1868) a utrakvistický veslařský klub
(založen r. 1870). Na silnicích se začala objevovat vysoká kola a v zimě zkoušeli lyžovat
první odvážlivci.
Dynamický rozvoj sportu nastal v 90. letech 19. století. Dokladem toho byla i Národopisná
výstava v roce 1895, kde se uskutečnilo vystoupení „sportovníků“ - cyklistické a atletické
závody. Na výstavě bylo k vidění dokonce i samostatné sportovní oddělení. Sport se
v polovině 90. let 19. století stal téměř výhradně záležitostí městského obyvatelstva. Jediným
sportem, který se rozšířil po celém království, byl velocipedismus.
V roce 1897 získalo sportovní zpravodajství pravidelnou rubriku v Národních listech a
Politice. Začaly vycházet i časopisy věnované speciálně tělovýchově a sportu. Mezi ty
nejrozšířenější patřily časopisy: Cyklista, Sportovní obzor, Časopis turistů a Sokol. V roce
1902 se k nim připojil Sport a hry. Sportovní obzor vítal své čtenáře heslem každého českého
sportovníka „Always forward! Vždy kupředu!“ a jindy zase „Sportsmeni čeští!“
Zahraniční cesty československých sportovců v letech 1945-1989
Přednáška se bude věnovat mezinárodním sportovním stykům. Poválečné obnově přetrhaných vztahů,
přes výraznou orientaci na Východ, nebylo z počátku v zájmu státu styky se Západem zcela přerušit.
Poválečné politické dění však mělo na mezinárodní sportovní spolupráci zásadní vliv. Z tohoto vývoje
následně plynou i ovlivnění výjezdních možností našich sportovců do zahraničí na mezinárodní,
přátelská či exhibiční utkání, případně i na klíčové události jako mistrovství světa a Evropy. Archivní
prameny doplní deníkové zápisky sportovců, ale i vzpomínky pamětníků.
Z Tyršova domu na výsluní světového aerobiku. Aerobik (1989 – současnost)
Proměny motivace a přístupu závodníků, trenérů a Českého svazu aerobiku ke sportu.
V roce 2015 Národní muzeum získalo archivní sbírku Českého svazu aerobiku. Jedná se o
Svaz vzniklý v roce 1992, který reprezentovali osobnosti jako Olga Šípková, mistryně světa
ve sportovním aerobiku a mnozí další. V příspěvku se dozvíte nevšední zážitky našich
sportovců a trenérů ze závodů, tréninků, ale i o jejich sportovních kořenech a vzorech.
Obecnější téma, kterému se budu věnovat v přednášce, pak bude proměna přístupu závodníků
a trenérů v 90. letech až do současnosti ke sportu, jejich motivace k závodění a následnému
(většinou) sportovnímu stylu života. Příspěvek bude založen zejména na rozhovorech se
závodníky, trenéry a funkcionáři Českého svazu aerobiku. Přednáška bude doplněna video a
audio ukázkami.

