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Velkou premiéru slavila minulý měsíc sportovní 
„Čtyřka“. Na Party 4 Sport v KC Novodvorská, kde 
oceněným sportovcům a dalším hostům zpívala 
i Dara Rolins nebo Těžkej Pokondr, byli poprvé 
vyhlášeni vítězové ankety Sportovec Prahy 4.
„Úroveň akce a její ohlas předčily naše očeká-
vání,“ pochvaluje si Zdeněk Kovářík (ODS), 
zástupce starosty MČ Praha 4, který ocenění 
předával. „Na Čtyřce máme obrovské množství 
kvalitních sportovců a chceme je takto připome-
nout většímu počtu obyvatel naší městské části. 
A také jim umožnit vzájemné setkání a posílit 
tak pocit sounáležitosti s místem, kde žijí a pro-
vozují své aktivity,“ dodal.
„Přesně proto se mi anketa moc líbí a vítám takovou 
aktivitu,“ ocenil akci i historicky první vítěz, Robert 
Jůzek, 29letý fotbalový útočník Podolí, který dává 
v 1. A třídě pravidelně dvacet gólů za sezonu. Bydlí 
v Roztylech a pracuje jako lékař ortoped v Nemoc-
nici Na Bulovce. Před časem působil na misi v Jor-
dánsku, kde operoval syrské děti. A také reprezen-
toval na mistrovství světa lékařů v Barceloně. „Jsem 
rád, že se takto podpoří amatérský sport, který je 
tou zdraví nejprospěšnější aktivitou, protože mám 
pocit, že děti jsou teď buď vrcholovými sportovci, 
nebo nedělají nic,“ upozornil. 

Výsledky ankety vzešly ve spolupráci s Praž-
skou tělovýchovnou unií z poctivých nominací 
všech sportovních organizací sídlících na území 
Prahy 4. Nejlepší z nich pak vybrala odborná 
komise. V každé disciplíně byli čtyři nomino-
vaní a komise vybrala jednoho, toho nejlepšího 
trenéra, sportovce a sportovkyni a družstvo. 
Pouze mezi sportovními nadějemi bylo oceněno 
deset mladých sportovců napříč odvětvími i dis-
ciplínami bez určení pořadí. Počkejte pár let, 
kdo z nich tady přebere hlavní trofej… (red)

výsledky ankety Sportovec 
roku 2016 Prahy 4

Trenér roku: Jakub Skřídlovský, plážový 
volejbal. Sportovec roku: Robert Jůzek, fotbal. 
Sportovkyně roku: Dagmar Skřivanová, radiový 
orientační běh. Družstvo roku: vodní pólistky 
Stepp Praha. Naděje roku: Oldřich Duchoň (roč-
ník 2002) hokej, Lucie Keblová (2000) jachting, 
Gabriel Mahler (2000) veslování, Kateřina Mink-
sová (2002) moderní gymnastika, Jakub Nicod 
(2004) tenis, Tereza Novotná (1999) softbal, 
David Smetivý (2004) fotbal, Anna Sobotková 
(2000) radiový orientační běh, Prokop Sojka 

(1999) vodní pólo, Petr Vávra (2003) cyklistika.
Medailonky nominovaných naleznete na
www.ptupraha.cz a kompletní fotogalerii na
www.praha4.cz.

sport

Sportovní naděje Prahy 4 převzaly ocenění, za některé zaneprázdněné zaskočili trenéři.

Praha 4 vyhlásila nejlepší sportovce

Část výtěžku z akce věnovala MČ Praha 4 ne-
vidomému sportovci Ivo Budilovi, za kterého 
šek převzal jeho syn Daniel doprovázený 
vodicí fenkou Runou. Ivo Budil je bývalý člen 
reprezentace v goalballu, účastnil se paralym-
piády v Atlantě, věnuje se tandemové cyklis-
tice, absolvoval například několik dálkových 
etapových jízd – do Říma, na Krym, do Espoo 
ve Finsku, a dále běhu a běžeckému lyžování.

Přijďte si s dětmi užít závody na kole
Hledáte program, kterým byste se svými dětmi vyplnili jarní a letní víkendy? Jste sportovně založe-
ní? Potom vyzkoušejte některý ze závodů Bikeclinic Cup nebo rovnou celý závodní seriál.
Seriál Bikeclinic Cup je tvořen šesti unikátními cyklistickými závody, kterých se mohou zúčastnit 
děti všech věkových kategorií. Tratě jsou přizpůsobené věku a schopnosti závodníků, takže si tu 
své síly mohou poměřit jak úplně malé děti na odrážedlech, tak i zdatní náctiletí cyklisté. Bezpeč-
né startovací i cílové prostory, profesionální organizace i vynikající zázemí, to jsou důvody, proč 
v předchozích sezónách startovalo v závodech víc než 6 000 dětí. Všechny závody jsou situovány 
do Prahy a nejbližšího okolí. Na jednotlivé závody nebo na celý seriál se můžete registrovat na 
stránkách www.bikeclinic-cup.cz. Závodníci s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4 získávají 
zvýhodněné startovné na druhý závodní den. (red)

Čtyřka sportuje
Ve čtvrtek 11. května se ve sportovní hale na 
Děkance utkají děti základních škol MČP4 
v již tradiční sportovní soutěži Olympijský 
odznak - OVOV pod názvem „Čtyřka sportu-
je“. (red)

Dračí lodě na Vltavě
V sobotu 13. května se zástupci MČ Praha 4 
zúčastní charitativního závodu dračích lodí 
v areálu Žlutých lázní. (red)


