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PONÄšKUD JINÃ• OLYMPIÃ•DA...
ÃšterÃ½, 23 leden 2018

BlíÅ¾í se nám dal&scaron;í Olympiáda, ale já teÄ• nemám na mysli tu v Koreji, o té zcela jistÄ› v&scaron;ichni víte&hellip;
Olympijské hry jsou pÅ™itaÅ¾livé pro hodnÄ› z nás &ndash; aÅ¥ uÅ¾ z pohledu sportu, který dejme tomu trénujeme i my, Ä•i
dosaÅ¾ených svÄ›tových rekordÅ¯, pÅ™ípadnÄ› sledování dÅ™iny, úspÄ›chÅ¯ i poráÅ¾ek na&scaron;ich oblíbencÅ¯. JistÄ› po
na&scaron;í du&scaron;i sportovce i pohled na atlety zvedající kusy Å¾eleza s válci na obou stranách, Ä•i na nebezpeÄ•né
piruety na trampolínÄ›.
Fascinující umetávaní ledu ko&scaron;tÄ›tem nám mÅ¯Å¾e pÅ™ipomenout, Å¾e je Ä•as na úklid, nervy drásající koÅˆská
drezura lahodí milovníkÅ¯m koní, pÅ™ípadnÄ› uzenin. My ÄŒe&scaron;i mÅ¯Å¾eme jen litovat, Å¾e oblíbený, a pro nás úspÄ›
&scaron;plh na lanÄ› byl zákeÅ™nÄ› eliminován uÅ¾ v roce 1932. JenÅ¾e Korea je daleko, je tam právÄ› zima, a
pÅ™ehr&scaron;el atomových zbraní schopných zmÄ›nit zemi "Ranní rosy" na africkou Saharu. Kam tedy na Olympiádu? No
pÅ™ece do PaÅ™íÅ¾e, kde se letos v létÄ›, v srpnu 2018, budou konat homosexuální hry (Gay Games). ZaloÅ¾eny byly v roce
1982 v San Franciscu pod názvem Olympiáda gejÅ¯ - Gay Olympics. Název Olympiáda nakonec musel být
v&scaron;ak nakonec pod tlakem a silou Mezinárodního olympijského výboru z názvu vypu&scaron;tÄ›n, ale alternativní
komunita ví své...
Tyto hry se konají kaÅ¾dé Ä•tyÅ™i roky. Nav&scaron;tívily uÅ¾ Kanadu, Holandsko a NÄ›mecko, z kontinentÅ¯ Austrálii, Sev
Ameriku a Evropu. Pravda, v KanadÄ› se Ä•ást obyvatel hrozila "Hrozící invaze sodomitÅ¯" a své obavy publikovala i v
místních denících. Ov&scaron;em, jak podle známého husitského zvolání "NepÅ™átel se nelekejme a na mnoÅ¾ství
nehleÄ•me", v souÄ•asné dobÄ› uÅ¾ poÄ•et úÄ•astníkÅ¯ Gay Games pÅ™edstihl poÄ•et atletÅ¯ na staromilských olympijských
PÅ™ihlásit se totiÅ¾ mÅ¯Å¾e kaÅ¾dý, výkonnostní limity nejsou poÅ¾adovány.
Podle poÅ™adatelÅ¯ slouÅ¾í hry k vzájem
porozumÄ›ní a k boji proti diskriminaci Ä•ehokoliv a kohokoliv. OrganizátoÅ™i zdÅ¯razÅˆují nedostatky veÅ™ejnosti v chápání
sexuální orientace a panpohlavní identity, poÅ¾aduji více informovanosti o ochranÄ› pÅ™ed HIV/AIDS, a v&scaron;ichni
spoleÄ•nÄ› si pÅ™ejí, aby spoleÄ•nost uznala svobodu a ve&scaron;keré rÅ¯zné variace sexuální orientace. UdÄ›lejte si tedy
Ä•as mezi 4. aÅ¾ 12. srpnem! MÅ¯Å¾ete závodit nebo se jen dívat. Disciplína Pink Flamingo - vás zajisté pÅ™ekvapí a obohatí
Nesportujete? Nevadí! VÄ›zte, Å¾e Gay Games pokraÄ•ují v starovÄ›ké Å™ecké tradici a nabízí i Kulturní disciplíny. NapÅ™í
kategorie Módní pÅ™ehlídka vyzývá úÄ•astníky tématem "Sportovní obleÄ•ení zítÅ™ka" k hlubokému zamy&scaron;lení&hellip
Myslíte si, Å¾e to není nic pro Vás? OrganizátoÅ™i jemnÄ› pÅ™ipomnají, Å¾e kaÅ¾dý, kdo kdy jen shlédl klip nebo fotografií z
náklonnost stejného pohlaví, pÅ™ípadnÄ› v&scaron;ichni, kdo jen kdy pomysleli na homosexuální styk, jsou Ä•leny velké
Duhové rodiny a jsou vÅ¾dy vítáni! GRETA
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