Tisková zpráva k 1. části tiskové konference: NHSR 2014

Nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2014 je cyklista Jiří Bouška
Praha 17. března 2015 – Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v TOP HOTELU Praha nejlepší
handicapované sportovce roku 2014.
Anketa Nejlepší handicapovaný sportovec roku je vyhlašována Českým paralympijským výborem
(ČPV) již od roku 1998. Hlasování se každoročně účastní 50 odborníků z řad funkcionářů všech svazů
spadajících pod ČPV, trenérů a sportovních novinářů.
V roce 2014 byla nejvýznamnější sportovní událostí sportu handicapovaných zimní paralympiáda
v Soči. Čeští reprezentanti v Rusku sice nedosáhli na medailová umístění, ovšem i tak předvedli obdivuhodné
výkony. Za ty byl ve zvláštní kategorii vyznamenán sledge hokejový národní tým, který na paralympijském
turnaji obsadil pátou příčku, a snowboardcrossař Tomáš Vaverka, v Soči skončil taktéž pátý.
Ze sportů se nejvíce dařilo v cyklistice, proto není divu, že celkovým vítězem letošního vyhlášení se
stal právě cyklista Jiří Bouška. Pro toho byl rok 2014 opravdu vydařeným, neboť pětatřicetiletý borec
zaznamenal hned několik zlomových úspěchů. Počínaje titulem mistra ČR v silničním závodě, přes druhé
místo ve světovém poháru až po, pravděpodobně nejcennější, titul mistra světa v časovce, který zajel na MS
v Greenville (USA). Tyto úspěchy nakonec vynesly profesionálnímu cyklistovi i první příčku v rankingu UCI
za rok 2014.
Že má česká cyklistika handicapovaných za sebou silný rok, potvrzuje i druhé místo v anketě Nejlepší
handicapovaný sportovec, které obsadil další profesionální jezdec Jiří Ježek. Ten sice ukončil sezonu
předčasně kvůli vážnému zranění na MS v Greenville, ovšem ještě před tím stihl počtvrté v řadě urvat celkové
prvenství ve světovém poháru.
Třetí se umístil stolní tenista Ivan Karabec, kterému k této příčce dopomohla zejména bronzová
medaile z mistrovství světa. Na dalších příčkách se objevil plavec Arnošt Petráček a atletka Eva Berná,
následováni hned čtyřmi zástupci Českého svazu mentálně postižených sportovců. Tenistou Ondřejem
Sedliským na šestém místě, atletkou Veronikou Skuhrovskou, která získala zároveň ocenění jako juniorka
roku, a dvojicí plavců Vladimírem Hlaváčem a Adélou Míkovou. Desítku nejúspěšnějších sportovců roku
2014 uzavírá lyžař Patrik Hetmer spolu se svým trasérem Miroslavem Máčalou.
Do síně slávy byl uveden vynikající reprezentant v atletice, medailista z paralympiád v Sydney,
Aténách a Pekingu a několikanásobný mistr světa Martin Němec.
Předávání věcných i finančních cen se tradičně zhostili osobnosti vrcholového sportu, který letos
reprezentovali olympionici Eva Samková, Ondřej Bank a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek a zástupci
partnerů ČPV. Jedním z největších partnerů ČPV je ŠKODA AUTO, která poskytla jako hlavní cenu pro Jiřího
Boušku k ročnímu užívání mladoboleslavský bestseller ŠKODU Octavii Combi.
Tato a podobné sponzorské aktivity jsou součástí partnerství společnosti ŠKODA AUTO a Českého
olympijského a paralympijského týmu. „Vrcholový sport v České republice leží společnosti ŠKODA obzvláště
na srdci. I proto značka všemožně podporuje sportovce a sportovní svazy,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní
organizace ŠKODA AUTO Česká republika, který hlavní cenu předal.

„Hendikepovaní sportovci jsou díky své odvaze, vytrvalosti a pevné vůli inspirací pro nás všechny. Těší
nás, že právě Jiřího Boušku můžeme podpořit novým vozem ŠKODA Octavia a do budoucna mu přejeme
celou plejádu nejen sportovní úspěchů,“ dodává Luboš Vlček.
Záběry z galavečera a TK se objeví ještě v úterý v Brankách, bodech, vteřinách a ve středu ve
Sportovních zprávách na ČT sport. Celý záznam z předávání bude zařazen do vysílání ČT sport ve středu 25.
března v hlavním vysílacím čase od 20:00. Tedy ve stejný den, kdy bude na tomtéž programu v 16:00 uveden
premiérový díl Paralympijského magazínu.
Tisková zpráva ke 2. části tiskové konference: zimní deaflympiáda

Deaflympiáda proběhne v Chanty-Mansijsku a Magnitogorsku v Rusku
Druhá část tiskové konference, jež předcházela samotnému vyhlašování, byla věnována nadcházející
zimní deaflympiádě, která se bude konat v ruských městech Chanty-Mansijsk a Magnitogorsk v týdnu od 28.
března do 5. dubna.
Tiskové konference se účastnil vedoucí deaflympijské výpravy a prezident Českého svazu neslyšících
sportovců Ota Panský a výkonná předsedkyně ČPV Alena Erlebachová. Z řad sportovců se prezentoval
úspěšný reprezentant ve snowboardcrossu Tomáš Pazdera – úřadující mistr světa a jedna z medailových
nadějí. Toho na deaflympiádu doprovodí trenér Marek Jelínek, mezi jehož další svěřence patří také Eva
Samková.
Do Ruska koncem března zamíří také Tereza Kmochová – loňská vítězka Nejlepšího handicapovaného
sportovce roku, která navíc právě na deaflympiádě zaznamenala jeden z největších úspěchů své kariéry. Ve
skupině alpského lyžování s ní bude další medailistka z MS neslyšících z roku 2013 Veronika Grygarová. Ve
stejném sportovním odvětví, ovšem v kategorii mužů, nás budou reprezentovat Jiří Hartig, Jan Konvička,
Martin Látal a Jan Panský.
Na poslední zimní deaflympiádě v Salt Lake City se českým reprezentantům, zejména díky
medailovému příspěvku Terezy Kmochové, podařilo vybojovat druhé místo v pořadí zúčastněných národů. A
letošní výprava si také klade vysoké cíle.
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Souhrnný přehled oceněných za rok 2014
Nejlepší handicapovaní sportovci roku
1. místo Jiří Bouška
2. místo Jiří Ježek
3. místo Ivan Karabec
4. místo Arnošt Petráček
5. místo Eva Berná
6. místo Ondřej Sedliský
7. místo Veronika Skuhrovská
8. místo Vladimír Hlaváč
9. místo Adéla Míková
10. místo Patrik Hetmer, Miroslav Máčala (trasér)
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Kolektiv roku
Monika Čechovská, Kateřina Janošcová,
Kateřina Klofáčová, Pavlína Maléřová,
Lenka Maroušová, Pavla Černá

Junioři roku
Ivo Koblasa
Veronika Skuhrovská

Objevy roku
David Půlpán
Tereza Jakschová

Trenéři roku (bez pořadí)
Karel Kraus
Jiří Bříza
František Dostálek
Jaroslav Grygar
Petr Vrátil
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Síň slávy
Martin Němec

Nejúspěšnější sportovec ČR na zimních paralympijských hrách v Soči
Tomáš Vaverka

Nejúspěšnější sportovci ČR na zimních paralympijských hrách v Soči
Národní sledge hokejový tým
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Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
Česká federace Spastic Handicap
Český svaz mentálně postižených sportovců
Český svaz neslyšících sportovců
Český svaz zrakově postižených sportovců

