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UNITED SPORT PARTNERS
PODPORUJE BIATLON
Společnost United Sport Partners, s.r.o.
se ve své činnosti zaměřuje na sportovní
marketing a sponzoring, produkci sportovních projektů a poradenství v oblasti
sportovních parků. Na úrovni sportovního
marketingu a sponzoringu již několik let
velmi intenzivně spolupracuje s beachvolejbalovými reprezentanty, reprezentací
v severské kombinaci a rovněž podporovalo
mladé talenty v běhu na lyžích.
Od roku 2010 své aktivity významně zaměřuje
také na biatlon. Na začátku letošního roku
zahájila spolupráci s českou reprezentantkou Veronikou Vítkovou, juniorskou mistryní
světa 2009 a postupně svou stáj rozšířila
o dvě další biatlonové reprezentantky
Veroniku Zvařičovou a Zdeňku Vejnarovou.
Cílem společnosti United Sport Partners je
podporovat kvalitní sportovce v jejich cestě
za úspěchem a zviditelnit tento atraktivní
sport v České republice.

ROZHOVOR S TRENÉREM
REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA
JINDŘICHEM ŠIKOLOU

Jak hodnotíš své první přípravné období
na pozici hlavního trenéra reprezentačního družstva žen?
Práce trenéra reprezentace dospělých má
vždycky určitá úskalí, zvláště když k týmu
přicházíte po období určité stagnace. Změny ve skladbě tréninku i v celkovém přístupu vyžadují od trenéra i svěřenců nutnost
najít společnou řeč. V tuto chvíli se zdá, že
v týmu převládá pozitivní klima a sportovkyně mají silnou motivaci vstoupit do závodní sezony lépe než v minulých letech.
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Jaké dáváš týmu hlavní cíle pro letošní
sezónu?
Mým prvořadým cílem je zejména vybudovat silný a sebevědomý tým! Ten by měl být
postavený na zkušenostech Zdeňky Vejnarové a potenciálu Veroniky Vítkové, která
dokázala v loňské olympijské sezóně přes
vážné zdravotní potíže důstojně reprezentovat český biatlon na mezinárodní úrovni.
Bez vyhlídek na solidní umístění v závodech Světového poháru nejsou určitě ani
další členky týmu. Během relativně krátkého období naší spolupráce jsem získal přesvědčení, že ženské družstvo může v této
sezóně promluvit do pořadí Světového poháru nejen v jednotlivcích, ale i v závodech
štafet.
V letošní přípravě jste poprvé vyzkoušeli
přípravu v tunelu v německém Oberhofu.
Jaké to bylo?
Pro mě poznání. Vidět novou halu, kde se
lyžuje celoročně, je velice zajímavé. Teprve

zde vidíte sílu německého sportu, kde náklady na výstavbu haly a provoz jsou pro
nás nedostižitelné. Ale samozřejmě jsme
sem jeli hlavně kvůli tréninku. Zkusit nový
druh přípravy.
Máš svůj oblíbený závod Světového
poháru, který by jsi fanouškům doporučil
navštívit?
Určitě některý v Německu, Oberhof nebo
Ruhpolding. Atmosféra je v těchto místech
úžasná a právě tady si nejlépe uvědomíte
popularitu tohoto sportu ve světě. Neznám

člověka, který by po zhlédnutí těchto závodů nebyl nadšen. A zajímavá je určitě
i skutečnost, že v Německu se biatlon stává stále oblíbenějším sportem. Dokonce
už se významně přiblížil tolik populárnímu
fotbalu.

Jméno a příjmení: Veronika Vítková
Bydliště: Jilemnice
Datum narození: 9. 12. 1988
Biatlon od: 2002
Největší úspěchy: 5. místo v individuálním
závodu na mistrovství světa 2009, 2× 10. místo
ve stíhacím závodu a závodu s hromadným
startem na mistrovství světa 2009, 1. místo
ve štafetovém závodu na mistrovství světa
juniorů 2009, 2. místo ve stíhacím závodu
na mistrovství světa juniorů 2008 a 2009
Oblíbená kapela/písnička: Eddie Stoilow
Oblíbené jídlo: svíčková na smetaně
Koníčky: sport, hudba
Vybavení: lyže: Fischer, hole: KV+,
boty: Alpina, zbraň: Anschütz
Cíle pro sezónu 2010/2011: pravidelně se
umísťovat do 30.místa v závodech Světového
poháru, umístění do 20. místa na mistrovství
světa
Nejoblíbenější světový pohár: Oberhof
a Ruhpolding v Německu
Oblíbený letní sport: horské kolo, tenis
PARTNEŘI VERONIKY VÍTKOVÉ

Veronika Zvařičová je stejně jako její jmenovkyně Vítková velkým talentem českého biatlonu. Dokládají to i její skvělé sportovní výsledky,
např. 1. místo ve štafetě na mistrovství světa
juniorů 2009 a 22. místo na mistrovství světa
dospělých 2009. První rok v seniorské kategorii se dokázala nominovat na Zimní olympijské
hry do Vancouveru, které pro ni byly především
velkou zkušeností, kterou bude moci v budoucnu zúročit. Cíle pro nadcházející období
jsou pro Veroniku zřejmé. Kvalitně absolvovat
Světový pohár v letošní sezóně a dále především uspět na mistrovství světa v roce 2013
v Novém městě na Moravě a na Zimních olympijských hrách v Soči 2014.
Jméno a příjmení: Veronika Zvařičová
Bydliště: Staré město u Bruntálu
Datum narození: 8. 12. 1988
Biatlon od: roku 2000
Největší úspěchy: 1. místo ve štafetě
na mistrovství světa juniorů 2009, 2. místo
ve štafetě a 9. místo v individuálním závodě
na mistrovství Evropy juniorů 2008,
22. místo ve sprintu na mistrovství světa
2009, 36. místo ve stíhacím závodu na mistrovství světa 2009.
Oblíbená kapela/písnička: Eddie Stoilow Floating
Oblíbené jídlo: krupicová kaše a lasagne
Koníčky: muzika, tanec, počítač
Vybavení: lyže: Salomon, hole: Exel,
boty: Salomon, zbraň: Anschutz
Cíle pro sezónu 2010/2011: umístění do
20. místa na mistrovství světa
Nejoblíbenější světový pohár: Anterselva
v Itálii
Oblíbený letní sport: tenis, stolní tenis,
plavání

ZDEŇKA VEJNAROVÁ

VERONIKA ZVAŘIČOVÁ

VERONIKA VÍTKOVÁ
Veronika Vítková, juniorská mistryně světa
2009, je největším talentem současného českého biatlonu. Již jako juniorka získala na mistrovství světa dospělých v Koreji v roce 2009
jedno páté a dvě desátá místa. V létě 2009 prodělala zánět mozkových blan, ale dokázala se
vrátit a absolvovala poslední Zimní olympijské
hry ve Vancouveru, kde obsadila 24. místo.
Velkou sportovní budoucnost předpovídá Veronice mnoho odborníků. Mladá závodnice se
nyní plně soustředí na start letošního Světového poháru. Významným sportovním podnikem
v budoucnu je především mistrovství světa
v biatlonu 2013, které se uskuteční v Novém
Městě na Moravě, kde by se Veronika ráda
před domácím publikem postavila na stupně
vítězů. Medailové ambice má i pro nadcházející Zimní olympijské hry v Soči 2014.

Zdeňka Vejnarová je již trojnásobnou účastnicí zimních olympijských her. Návrat po letech
k trenérovi Jindřichu Šikolovi by jí měl přinést
kvalitní výsledky, které již několikrát mladá závodnice předvedla, zejména v závodech
Světového poháru. Motivace, vyzrálost a předpoklady této sportovkyně jsou velkým pozitivem pro celý reprezentační tým a její velkou
devízou.
Jméno a příjmení: Zdeňka Vejnarová
Bydliště: Jilemnice
Datum narození: 22. 6. 1981
Biatlon od: 1997
Největší úspěchy: 7. místo v individuálním
závodě ve Světovém poháru v Hochfilzenu 2006, 10. místo v individuálním závodě
ve Světovém poháru v Kontiolahti 2008,
12. místo v rychlostním závodě ve Světovém
poháru v Hochfilzenu 2008
Oblíbená kapela/písnička: Eddie Stoilow
Oblíbené jídlo: těstoviny na všechny způsoby
Koníčky: řízení auta, hudba
Vybavení: lyže: Fischer, hole: One way, boty:
Alpina, zbraň: Anschütz
Cíle pro sezónu 2010/2011: pravidelně
bodovat ve Světovém poháru a udělat dobrý
výsledek na MS
Nejoblíbenější světový pohár: Anterselva
v Itálii
Oblíbený letní sport: horské kolo
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MOUNTAIN SPORTS CAMPS
Pražská bouda
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CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2010/2011
1. 12.–5. 12. 2010

SP

Oestersund

SVE

10. 12.–12. 12. 2010

SP

Hochfilzen

RAK

16. 12.–19. 12. 2010

SP

Pokljuka

SLO

5. 1.–9. 1. 2011

SP

Oberhof

NEM

12. 1.–16. 1. 2011

SP

Ruhpolding

NEM

20. 1.–23. 1. 2011

SP

Anterselva

ITA

4. 2.–6. 2. 2011

SP

Presque Isle

USA

10. 2.–13. 2. 2011

SP

Fort Kent

USA

1. 3.–13. 3. 2011

MS

Khanty Mansiysk

RUS

17. 3.–20. 3. 2011

SP

Oslo Holmenkolen

NOR

ZAJÍMAVOST Z LETNÍ PŘÍPRAVY
Sportovci během přípravného období absolvují mnoho tréninkových kempů. My
vám nyní představíme jeden, který rozhodně stojí za zmínku. Známé německé
biatlonové centrum v Oberhofu totiž nabízí
možnost trénovat běžeckou část v unikátní
hale dlouhé 2 km.
Přestože není jedinou halou svého druhu
v Evropě, nesporné výhody pro české závodnice má. Od hlavního města Prahy je
vzdálená snesitelných 400 km a již letos

v září si její kvality mohly vyzkoušet i naše
sportovkyně, pro které byla tato zkušenost
velmi přínosná. Jedinečnost této tréninkové haly spočívá i v její využitelnosti kdykoliv
během roku. Sportovci nemusejí být vázáni
na dostatečné venkovní sněhové podmínky a kdykoliv si mohou přijít zatrénovat
do krytého prostoru.
Více podrobností se dozvíte na www.oberhof-skisporthalle.de a z přiložených fotografií.

České beachvolejbalové jedničky
Kolocová se Slukovou jsou 12. na světě

Sezonu z říše snů mají za sebou
české beachvolejbalové reprezentantky Kristýna Kolocová
a Markéta Sluková.
Letošní ostrý vstup do seniorské kategorie vyšel hráčkám Bison Beach Volleyball Clubu nade všechna očekávání.
Kolocová se Slukovou dokázaly nejprve ve své juniorské derniéře vybojovat
v Řecku titul mistryň Evropy do 23 let
a své kvality potvrdily i v rámci prestižní Světové série, kde na jednotlivých
turnajích vybojovaly čtyřikrát deváté,
dvakrát sedmé a dvakrát páté místo.
V konečném pořadí oficiálního žebříčku
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Mezinárodní volejbalové federace FIVB
tak děvčata obsadila konečnou dvanáctou
příčku, což je největším úspěchem českého plážového volejbalu od roku 2004.
Slukové s Kolocovou se podařilo v rámci letošního ročníku Světové série získat
rovněž významná individuální ocenění.
Na první příčce se společně umístily v anketě Nováček roku a Kolocová navíc obsadila třetí místo v anketě o nejinspirativnější hráčku celé Světové série. K dalším
letošním úspěchům mladých českých
beachvolejbalistek patří stříbrná medaile
z akademického mistrovství světa a bronzová z domácího mistrovství republiky.
„Letošní sezona pro nás byla první,
ve které jsme absolvovaly většinu turnajů Světové série. Naším prvořadým cílem
proto bylo tak náročný program fyzicky
i psychicky zvládnout a pokud možno si
zajistit pravidelnou účast v hlavní soutěži. Na jaře jsme navíc začaly spolupráci
s novým trenérem Simonem Nauschem
z Rakouska, s jehož příchodem se výrazně změnil způsob naší sportovní i psychologické přípravy a naše vnímání profesionálního beachvolejbalu vůbec. Začátek
sezony byl pro nás zkrátka velkým kro-

kem do neznáma, který se naštěstí stoprocentně vyplatil,“ hodnotí úspěšnou
sezonu Kristýna Kolocová.
Dvaadvacetileté reprezentantky si navíc
zajistily pro rok 2010 i pozici nejlepšího
českého ženského páru. V nejbližších týdnech čeká hráčky zasloužený odpočinek,
po kterém opět naplno vypukne příprava
na nadcházející sezonu 2011. „Pocity z letošní sezony jsou opravdu krásné, ale nesmíme usnout na vavřínech. Od nového
roku začíná vše zase od nuly a navíc startuje kvalifikace na Olympijské hry v Londýně 2012. Účast na Olympiádě byla vždy
naším snem a teď je i naším největším
cílem, kterému se chystáme vše podřídit. Cítíme, že pokud budeme pokračovat
stejnou cestou, kterou jsme letos začaly,
není to cíl nereálný a i když si teď pár týdnů volna rozhodně rády vychutnáme, už
se na příští rok moc těšíme,“ líčí vyhlídky
do nadcházející sezony Markéta Sluková.
GENERÁLNÍ PARTNER

