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Masarykova univerzita doplňuje skupinu studentů MU zařazených v projektu UNIS, který podporuje vrcholové sportovce. Do 4. září je možné podat
přihlášku.
C elkem čtyřicet pět studentů podporuje v letos Masarykova univerzita díky projektu univerzitního sportu UNIS. Stipendia za tři čtvrtiny roku jsou již
rozdána, ale za studenty, kteří ukončili studium na Masarykově univerzitě, a pro získání podpory ve čtvrtém kvartálu letošního roku, probíhá nyní
doplňovací výběr.
Šanci dostávat měsíčně několikatisícové stipendium budou mít ale jen ti sportovci, kteří se do 4. září přihlásí přes elektronický formulář na stránkách
UNISu.
Podle nastavených kritérií vyberou koordinátoři podpořené sportovce. „Výzva je určena studentům, kteří sportují na vrcholné úrovni a mají úspěchy
odpovídající kritériím projektu. Hledáme sportovce studující na fakultách napříč celou Masarykovou univerzitou,“ uvedl proděkan Fakulty sportovních
studií a koordinátor projektu UNIS Oldřich Racek.
C ílem programu UNIS je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak
náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Například jako reprezentant ve sportovním lezení Štěpán Volf. „Pro realizaci
adekvátní přípravy na závody jsou potřeba nemalé peníze a ani já bych se nevyhnul nutnosti přivydělávat si na různých brigádách. Tato skutečnost se
dokáže velmi podepsat na fyzické i psychické únavě. Podpora od UNISu mi však umožnila připravovat se po sportovní stránce bez obav z finanční tísně,“
říká student Fakulty sportovních studií, který je vítězem Č eského poháru v boulderingu v roce 2021 a obsadil letos 17. místo na mistrovství Evropy v
lezení na obtížnost.
Štěpán studuje program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie a studium na MU již nyní promítá do sportovní přípravy. „Znalosti ze studia využívám
především do své tréninkové přípravy. Naučím se zde věci, které nejsou na internetu běžně dostupné, nebo jsou velmi těžko k nalezení. V budoucnu bych
rád trénováním také naplno živil,“ dodává sportovec, jehož cílem je dostat se do finále v lezení na obtížnost i v boulderingu na mistrovství Evropy a ve
skalách vylézt 9b cestu a 8C boulder.
Sběr přihlášek do čtvrtého ročníku projektu UNIS v roce 2023 se uskuteční na konci letošního roku. Sportovci budou opět k podání přihlášky vyzváni.

Kanoistika - slalom
Kanoistka Satková vyhrála závod Světového poháru
Karlovarský deník | 29.08.2022 | rubrika: Sport,zpravodajství a servis | autor: desátá, (nov) | N1

Aktuálně
Pau – Kanoistka Gabriela Satková včera vyhrála o více než čtyři vteřiny předposlední díl Světového poháru ve vodním slalomu na francouzské trati v
Pau. Po evropských úspěších tak slaví první vítězství mezi světovou špičkou. „Pocity jsou neuvěřitelné. Já vůbec nevím, jak jsem to dokázala,“ jásala
Satková po svém prvním pohárovém vítězství v kariéře. Tereza Fišerová ve finále inkasovala penalizaci 50 vteřin a skončila ovšem už v sobotu slavila
bronz na kajaku.
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Šimon Bambas a Jan Žídek mladší ovládli mistrovství Evropy v plážovém volejbale neslyšících
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Č eská výprava byla na mistrovství Evropy v plážovém volejbale neslyšících úspěšná. Č eský pár Žídek mladší a Bambas ovládl mužskou kategorii a stal
se mistry Evropy. I další české páry si vedly dobře.
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Mistrovství Evropy v plážovém volejbale neslyšících
Ve dnech 16. až 20. srpna 2022 se v rakouském Badenu konalo páté mistrovství Evropy v plážovém volejbale neslyšících. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích: kategorie juniorek se čtyřmi týmy, kategorie juniorů se čtyřmi týmy, kategorie žen, kde mezi sebou ve dvou skupinách bojovalo devět párů,
a kategorie mužů také s devíti páry ve dvou skupinách. Oproti minulým turnajům byla účast nižší, protože chyběla ruská výprava a také hráči z jiných
zemí, které se mezinárodních soutěží pravidelně zúčastňovali.
Č eská výprava (Foto: SK Olympia Praha – deaf, Facebook)
Č eská účast na ME
Turnaje se zúčastnily tři české páry v dospělých kategoriích: Oldřiška Žídková s Annou Pavlovovou, Šimon Skopový s Janem Žídkem starším a Šimon
Bambas s Janem Žídkem mladším. Všechny naše dvojice jsou výborně sehrané, mají zkušenosti z letošní deaflympiády v Brazílii a na mistrovství
Evropy se snažily podat maximální výkony.
Boj českého páru Skopový a Žídek starší
Mužský pár Šimon Skopový a Jan Žídek starší se trápil se zdravotními problémy a musel poslední zápas ve skupině proti Němcům vzdát. V následujícím
boji velmi těsně prohrál s Italy. V boji o 7. až 8. místo naši prohráli s Ukrajinci a umístili se tak na konečném 8. místě. Přes zdravotní komplikace však
hráli velmi vyrovnané zápasy a soupeřům nedali žádný set zadarmo.
Šimon Skopový a Jan Žídek starší ((Foto: SK Olympia Praha – deaf, Facebook)
Umístění ženské dvojice Pavlovová a Žídková
Ženská dvojice si vedla lépe. Anna Pavlovová a Oldřiška Žídková se vzájemně velmi podporovaly a probojovaly se až do boje o 5. až 8. místo. Nakonec v
posledním svém zápase snadno porazily polskou dvojici a získaly krásné 5. místo.
Oldřiška Žídková a Anna Pavlovová (Foto: SK Olympia Praha – deaf, Facebook)
Mužský pár Bambas a Žídek mladší bez ztráty setu
Nejlepší umístění získala druhá mužská dvojice, Šimon Bambas a Jan Žídek mladší, která bez ztráty jediného setu s přehledem ovládla celý turnaj a
vybojovala na letošním mistrovství Evropy zlatou medaili. Přerušila tak dominanci ukrajinských hráčů, kteří vyhráli všechny ostatní kategorie – obě
juniorské i ženskou kategorii.
Náročné podmínky
Letošní mistrovství bylo ve znamení velkého vedra, které potrápilo všechny hráče. Odměnou za vynaložené úsilí byla možnost osvěžení na koupališti, v
jehož areálu se mistrovství konalo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci, gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v
dalších turnajích.
Jan Žídek mladší a Šimon Bambas na stupni vítězů (Foto: SK Olympia Praha – deaf, Facebook)
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Jan SMETANA, moderátor
O domácí tituly v plážovém volejbalu se bojovalo v Jihlavě, v samém centru města na Masarykově náměstí. Diváci tleskali novým mistryním. Barbora
Hermannová s Marií Sárou Štochlovou nestačily na dvojici Pospíšilová Williams.
redaktor
Hermannová se Štochlovou se s pozicí favoritek nepopasovali. Anna Pospíšilová s Martinou Williams v rozhodujícím třetím zkráceném setu riskovaly na
podání a díky svému prvnímu bloku v utkání nakonec urvaly cenné vítězství nad jedenadvacátým párem světa i republikový titul. V mužském turnaji
chyběli české jedničky Perušič se Schweinerem, a tak prostor dostalo mládí. Před týdnem vyhráli juniorské mistrovství Tadeáš Trousil s Tomášem
Semerádem, kteří se teď ve finále postavili proti sobě. Semerád s už doléčeným stálým parťákem Jakubem Šépkou porazil v souboji o zlato Trousila
se Zavadilem 2:0.

