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VICT ORIA VSC MŠMT
VICTORIA VSC oslavilo Mezinárodní den univerzitního sportu
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum uspořádalo u příležitosti oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu vzdělávací akci pro sportovce
zapojené do projektu duální kariéry UNIS Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě studentů z projektu byli pozváni i vybraní zástupci gymnázií
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Atletika
Stewartová potřetí za sebou vyhrála Běchovice, mužský titul obhájil Zajíc
...obhájil Martin Zajíc, který ve finiši porazil o sedm sekund Patrika Vebera a vyhrál za 30:41. Stewartová v úvodu běžela s další spolufavoritkou Terezou
Hrochovou a společně proběhly pátým kilometrem za 16:10, což naznačovalo útok na traťový rekord 33:16 Keňanky Nancy Wanbuaové. „To byl
docela...
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VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum uspořádalo u příležitosti oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu vzdělávací akci pro sportovce
zapojené
do projektu duální kariéry UNIS Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě studentů z projektu byli pozváni i vybraní zástupci gymnázií se
sportovní přípravou se svými studenty čtvrtých ročníků. C elkově se tak této vzdělávací akce zúčastnilo více než čtyři sta sportovců.
Mezinárodní den univerzitního sportu byl uznán na 38. zasedání generální konference UNESC O v Paříži v roce 2015. Toto datum se ve většině zemí světa
shoduje se začátkem akademického roku a je to také datum prvního studentského mistrovství světa v roce 1924. Akce VICTORIA VSC je součástí
Evropského týdne sportu a Evropského roku mládeže.
C ílem projektu UNIS, který byl spuštěn v roce 2020, 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. „ Osobně považuji sport za nedílnou součást
vzdělávání a formování studentů, rozvoje vztahů a celoživotních přátelství, možnost setkávání se napříč studijními obory a fakultami. Projekt UNIS v
tomto smyslu přinesl novou žádanou aktivitu do vysokoškolského prostředí a pevně věřím, že i v této složité době bude prostor spolupráci VICTORIA
Vysokoškolského sportovního centra s vysokými školami dále rozvíjet ,“ říká k projektu ministr školství Vladimír Balaš
Akce se konala ve sportovní hale Královka, kterou VICTORIA VSC dlouhodobě využívá jako zázemí pro sportovkyně zařazené do sekce basketbal. „
C htěli jsme pro letošek vybrat nějaký skutečně unikátní prostor. Myslím, že se to povedlo. Kapacita haly umožňuje pozvat všechny zapojené sportovce,
stejně tak zažít odborné přednášky předních českých specialistů z míst, kde při zápasech sedí diváci, je velkým zážitkem ,“ vysvětluje výběr místa konání
ředitelka VICTORIA VSC Lenka Kovářová
Účastníci měli možnost si vyslechnout přednášky na téma sportovní výživa, regenerace ve sportu nebo se seznámit se vzdělávací platformou ADeL
Antidopingového výboru Č R. Každá přednáška byla doplněna také diskusí. Poslední část byla věnována otázce, co znamená stát se profesionálním
sportovcem a podtrhovala motto celé akce: BE PROFESSIONAL, BE EDUC ATED, BE VICTORIA. Ke sportovcům v rámci diskuse promluvil i Ondřej Perušič
, čerstvý medailista z mistrovství Evropy v beach volejbalu, který je jednou z tváří projektu UNIS.
Bližší informace o zapojení VŠPJ do projektu UNIS pokytne vedoucí Kabinetu sportů VŠPJ Bohumír Machovec machovec@vspj.cz
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Moira Stewartová potřetí za sebou vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy a získala domácí titul v silničním běhu na 10 kilometrů. Tentokrát proběhla
cílem v čase 33:30, kterým o šest sekund zaostala za svým rekordním českým časem z loňského roku. Mužský triumf obhájil Martin Zajíc, který ve finiši
porazil o sedm sekund Patrika Vebera a vyhrál za 30:41.
Stewartová v úvodu běžela s další spolufavoritkou Terezou Hrochovou a společně proběhly pátým kilometrem za 16:10, což naznačovalo útok na
traťový rekord 33:16 Keňanky Nancy Wanbuaové. „To byl docela frmol. Bylo to trošičku přepálené. Už od začátku jsem věděla, že ten rekord v nohách
není,“ řekla Stewartová v rozhovoru pro stream Č eské atletiky.
Hrochové se vzdálila po občerstvovací stanici. „Běžely jsme si pro pití a rozdělily jsme se. Utekla nám skupinka kluků, se kterou jsme běžely. Já jsem je
docvakla, Terka už ne,“ vyprávěla Stewartová. C elkově hodnotila své běchovické vystoupení pozitivně. „Vyhrála jsem, to byl můj cíl. Jen ten druhý cíl,
což bylo zaběhnout traťový rekord, nevyšel,“ dodala. Hrochové nakonec v cíli nadělila 39 sekund.
Tempo mužského závodu dlouho diktoval Veber, který po překvapivém triumfu v závodě na 5000 metrů na dráze útočil na další domácí titul. Krátce pro
polovině trati se s ním udržel už jen obhájce titulu Zajíc. Ten v posledním kilometru zaútočil a dosprintoval si pro vítězství. „Nevěděl jsem, jak se Patrik
cítí, protože to nedával vůbec najevo. To já jsem do toho hekal,“ řekl vítěz. Minulý týden bojoval s nemocí. „Tři dny jsem ležel. Ta příprava nebyla

ideální,“ prozradil.
Veber, který byl před rokem dvanáctý, získal na Běchovicích první medaili v seniorské kategorii. Třetí místa obsadili Viktor Šinágl (31:12) a triatlonistka
Tereza Zimovjanová (35:22).
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Č eška Stewartová potřetí v řadě ovládla závod z Běchovic
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Prvenství na trati Běchovice - Praha znovu patří Moiře Stewartové
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V maratonském závodě na ME solidně vystartovala Moira Stewartová, česká reprezentantka však postupně začala ztrácet
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