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Den: Středa 3. května 2017 

Svátek/důvod: Requiem za Věru Čáslavskou – nedožité 75. narozeniny 

Typ akce: Requiem 

Celebrant: Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita 
a primas český. 

Začátek akce 
(T): Bohoslužba začíná v 18.00 hodin. 

Typ zvonění: Mimořádné zvonění  

Průběh 
zvonění: 

► Plánovaný průběh zvonění před akci (bohoslužbou), která začíná v 18:00, 
je následující (začátek T-15min): 
 
17:45 přesně – ZAČÁTEK ZVONĚNÍ - začíná zvonit zvon Jan Křtitel 
17:50 – začíná zvonit zvon Dominik a Václav, končí společně se všemi zvony 
18:00 přesně – KONEC ZVONĚNÍ – končí všechny zvony najednou 
 
► Poznámky: 
a) Konečný průběh/konec zvonění bude upřesněn/potvrzen před vlastním 
zvoněním - změny vyhrazeny. 
b) Zvony Ježíš, Marie, Josef a Zikmund nezvoní. 

Hudba Pražský katedrální sbor  
Varhany - Josef Kšica                                                                    

Přílohy: 

Věra Čáslavská 
Věra Čáslavská byla československá sportovní 
gymnastka, trenérka a sedminásobná olympijská 
vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná 
Sportovkyně roku Československa. Po sametové 
revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní 
Československého olympijského výboru a v letech 
1995–2001 také členkou Mezinárodního 
olympijského výboru. 

V roce 1968 se zapojila do politického života a podepsala petici Dva tisíce slov. V roce 1971 byla 
vyloučena z řad členů ČSTV. V roce 1974 vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy v Praze a věnovala se trenérské činnosti. Později jí bylo dovoleno vykonávat trenérskou 
činnost v Mexiku (1979-1981). 

V lednu 1990 se stala poradkyní prezidenta ČSR Václava Havla pro sociální otázky a pro sport, od 
roku 1991 pak působila jako jeho asistentka. 
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Mezi zvoníky katedrály sv. Víta jsou i sportovci, na kterých se svým způsobem doba normalizace 
a komunistického útlaku také podepsala. Jméno a životní osudy paní Věry Čáslavské jim nejsou 
vzdálené už z toho důvodu, že se s ní několikrát setkali a osobně ji znali. Nejen oni, ale všichni zvoníci 
a zvonířky s úctou a s vděkem vzpomenou na tuto mimořádnou ženu, která žila tak, že se stala 
příkladem nejen sportovním, ale zejména lidským. Za zmínku stojí i den 12. září 2016, kdy zvoníci 
jedním z nejstarších zvonů katedrály sv. Víta symbolicky uctili smutečním „zvoněním za Věru 
Čáslavskou“ při pohřebních obřadech památku nejúspěšnější české olympioničky všech dob 
a statečné ženy, paní Věry Čáslavské. 
 
Věře Čáslavské se dostalo těchto ocenění: 
- 1964, 1966, 1967, 1968 – Sportovec roku, 
- 1968 - nejlepší sportovkyně světa, druhá nejznámější žena světa, 
- 1989 - Cena Pierra de Coubertina, udělil Mezinárodní výbor pro fair play při UNESCO, 
- 1991 - uvedena do Dvorany slávy v New Yorku, 
- 1991 - Olympijský řád, udělen Mezinárodním olympijským výborem, 
- 1995 - Státní vyznamenání Medaile Za zásluhy II. stupně, udělil prezident České republiky Václav Havel, 
- 2010 - Japonský Řád vycházejícího slunce, předal japonský velvyslanec v České republice Čikahito Harada, 
- 2014 - Cena Ď za morální vzor, v Národním divadle předal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, 
- 2016 - cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. 
Její jméno nese i planetka 26986. 
 

 
 

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA) 

 


