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sport
Sokolové z Michle slavili
Akademii ke 130. výročí založení michelské jednoty připravili místní sokolové. Diváci zhlédli vystoupení předškoláků, žáků a žákyň, tanečního studia
žákyň a dospělých, ukázky sebeobrany i souboj
gladiátorů. Všechny přítomné také pozdravil Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), starosta MČ Praha 4.
(bru) Foto: Marie Brunerová

Oceněná Anička

Anna Chmelařová, úspěšná juniorská reprezentantka a dvojnásobná mistryně Evropy
v rádiovém orientačním běhu (ROB), která si
z posledního evropského šampionátu v Litvě
přivezla dvě zlaté a bronzovou medaili a dva
cenné kovy ze soutěže družstva, byla vyhlášena
v anketě Sportovec roku 2017 Asociace ROB
druhým nejúspěšnějším juniorem roku. Anička
je členkou pražského oddílu Radioklub OK1KYP
a rádiovému orientačnímu běhu se věnuje již od
1. třídy. (red)

Demačky obhájily světový titul

Tanečnice TS DEMO si na letošním světovém
šampionátu World dance artistic federation v Liberci vytančily se svou disco dance choreografií
Amazonia v dětské věkové kategorii titul mistrů
světa 2017. Českou republiku i svůj domovský
tým zároveň skvěle reprezentovaly sólové disco
tanečnice i duetka. Kristýnka Immer se stala
vicemistrem světa v dětské kategorii v ohrom-

né konkurenci 52 tanečnic z Polska, Ukrajiny,
Francie, Estonska a dalších. Do finále se mezi
sedmičku nejlepších taktéž probojovala Anička
Kvietková. Kristýnka s Aničkou pak v kategorii
duet obsadily 4. místo z 18. V mini kategorii
disca si 4. místo vytančila Natálka Vokatá a na
6. místě skončila Deniska Maulisová. Info na
www.tanecniskupinademo.cz. (red)

Uťala se povedla
Uťala je tradiční každoroční setkání členů
Českého jachetního oddílu (Praha-Podolí)
k ukončení jachetní sezony a název připomíná historii vorařských plavců. Při letošním
bilancování byly potěšitelné výsledky tří
družstev mládeže a páté místo Zdenálova
družstva dospělých v posádce HEBE na moři.
Výsledkem bude i letos umístění ČYK na
prvním místě v republice. Před zahájením
Uťaly byla odpoledne na programu Ledová
plavba kajutových plachetnic a motorových
člunů. Té i následného posezení na Uťale se
zúčastnil také zástupce starosty Lukáš Zicha
(STAN – Tučňák). (rh)

Ještě je čas nominovat nejlepší sportovce ze Čtyřky
Až do 15. února mohou nejen kluby, které mají na
Čtyřce sídlo, ale také TJ/SK, které v Praze 4 realizují
svou sportovní činnost, nominovat svoje členy na
ocenění v anketě Sportovec MČ Praha 4 za rok 2017.
Anketa probíhá dvoukolově – v prvním kole (uzávěrka je 15. února 2018) mohou sportovní kluby
a tělovýchovné jednoty ze Čtyřky nominovat své
sportovce do jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) následně
vybere 4 nejlepší kandidáty v každé kategorii
(vyjma kategorie Naděje Čtyřky), kteří postoupí do
druhého kola. Jména vybraných sportovců, trenérů
a družstev budou zveřejněna na webu PTU spolu
s krátkým informačním medailonkem 1. března.
Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení
vítězů, které proběhne 24. března. Vítěze každé
kategorie vybere odborná komise.
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V anketě je vyhlášeno 5 kategorií, na místě bydliště
sportovce nezáleží, podmínkou je pouze reprezentace sportovního klubu ze Čtyřky.
Vyhlašovanými kategoriemi jsou: Sportovec
roku: ryze mužská kategorie, bez omezení věku;
Sportovkyně roku: ryze ženská kategorie, bez
omezení věku; Sportovní družstvo roku: družstvo se musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, bez omezení pohlaví či věku; Trenér(ka)
roku: minimální věk 18 let a držitel(ka) trenérské
licence v daném sportu a Naděje Čtyřky:
sportovci, kteří v roce 2017 dosáhli maximálně
18 let (ročník 1999 a dále). Kategorie Naděje
Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců,
zaujímá zvláštní postavení. Zde bude v prvním
kole vybráno minimálně 10 juniorek a juniorů,
jejichž výkony vypovídají o talentu a možnostech

větších sportovních úspěchů v budoucnosti. Ti
budou doporučeni do druhého kola, kde odborná komise potvrdí konečný výběr 10 chlapců
či dívek bez určeného pořadí, kteří ztělesňují
sportovní naděje Prahy 4.
Nominace probíhá vyplněním anketního lístku
a jeho podáním do 15. 2. 2018 na Pražskou tělovýchovnou unii, a to buď:
· poštou v obálce nadepsané „Sportovec MČ Praha 4“
zaslané na adresu: Pražská tělovýchovná unie,
Hanusova 16, Praha 4, PSČ 140 00 nebo
· e-mailem, v jehož příloze bude naskenovaný
anketní lístek (či více lístků), odeslaným na adresu info@ptupraha.cz s uvedením předmětu zprávy:
„Sportovec MČ Praha 4“.
V případě dotazů k anketě pište na info@ptupraha.cz nebo volejte na telefon 261 215 365. (red)
www.praha4.cz

