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McDonald‘s Olympic Hopefuls

Představujeme nové tváře projektu

McDonald‘s Olympic Hopefuls 
NEWSLETTER  1-3/2014
Zpravodaj informující o mladých sportovcích z projektu McDonald’s Olympic Hopefuls, 
ve kterém naleznete aktuality nejen ze sportovního života „olympijských nadějí“. 

Projekt mladých nadějí McDonald’s Olympic Hopefuls funguje od začátku roku v novém 
složení. Členství bylo prodlouženo jachtařce Markétě Audyové a triatlonistovi Lukáši Kočařovi. 
Biatlonistka Veronika Vítková s judistou Lukášem Krpálkem se stali ambasadory projektu. 
Hlavním úkolem komise v čele s vedoucí projektu Drahomírou Jirákovou a patronem projektu 
Martinem Doktorem ale bylo vybrat nové tváře. 
Z třicítky přihlášek mohla volba padnout jen na šest z nich. Na bouřku mezi členy komise 
ale nedošlo. „Šlo o velice konstruktivní a věcné jednání,“ potvrdil sportovní ředitel Českého 
olympijského výboru Martin Doktor. Kdo byl do týmu přijat?

Anežka Drahotová (atletika, 18 let)
Sportovní obojživelník, prosazuje se jako chodkyně 
(juniorská mistryně světa, 7. místo na MS dospělých) 
i běžkyně, nebojí se ale ani cyklistických závodů. Pohled 
M. Doktora: „Velká naděje české atletiky a sportu.“

Ester Ledecká (snowboarding/lyžování, 19 let)
Další sportovní nezmar, kombinuje prkno s lyžemi. Dvoj-
násobná juniorská mistryně světa, na ZOH v Soči obsadi-
la 6. a 7. místo. Pohled M. Doktora: „Svůj talent prokázala 
v juniorských soutěžích – kde vyhrávala, i v dospělých.“

Klára Spilková (golf, 19 let)
Od 16 let profesionálka, teprve druhá česká žena na okruhu 
Ladies European Tour. Pohled M. Doktora: „Talent, který se 
jen tak nevidí. Její výsledky nám dávají šanci, že český tým 
bude mít v Riu zástupce golfu.“

Elizaveta Ukolová (krasobruslení, 16 let)
V pouhých 15 letech překvapila, když si vyjela účast na 
ZOH v Soči, kde obsadila 22. pozici. Pohled M. Doktora: 
„V Soči se neztratila a myslím, že se jí i v budoucnu bude 
dařit.“

Lukáš Rohan (vodní slalom, 18 let)
Pokračovatel slavného rodu, zlatý medailista z junior-
ského MS. Pohled M. Doktora: „Velice talentovaný sla-
lomář, má to nakonec v genech. Myslím, že má velkou 
budoucnost.“

Tomáš Veselý (rychlostní kanoistika, 17 let)
Další z vodomilů, ale na hladké vodě. Má doma stříbrné medaile 
z juniorských ME i MS. Pohled M. Doktora: „Kajakářský talent, 
který se prosazuje i mezi staršími soupeři. Myslím, že i díky 
svému přístupu k tréninku má před sebou slibnou kariéru.“

/Zdroj: FRESH/
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Stříbrná olympiáda

>>>  Smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup 
a Ondřej Moravec si na zimní olympiádě zaslouženě vystřílela stříbro. Pro závodnici, která celý 
povedený závod rozjížděla, to byla odměna ještě cennější než pro její reprezentační kolegy. 
„Chceme vybojovat medaili také pro Veroniku,“ nechal se před štafetovým závodem slyšet Ja-
roslav Soukup. Sám už na kontě jednu měl stejně jako Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec se 
dokonce radoval ze dvou medailí.
Verča se ve všech individuálních závodech v Soči snažila ze všech sil, ale ani v jednom to 
bohužel necinklo. Střelba byla jako vždy v posledních závodech výborná, nicméně běžecky na 
favoritky nestačila. Vysvětlení je nasnadě:
Členka projektu McDonald‘s Olympic Hopefuls prodělala v roce 2009 zánět mozkových blan 
a její organismus dodnes na tuto záludnou nemoc reaguje nevyzpytatelně. I proto je její běžecká 
výkonnost nevyrovnaná.

„Špatně se mi zá-
vodí především ve 
vysoké nadmoř-
ské výšce, nebo 
ve druhé polovině 
dne,“ vysvětlila pro 
biatlon.cz už před 
olympiádou. Bohu-
žel, přesně taková 
neblahá kombina-
ce se sešla během 
olympijských klání 
v Soči.
I přesto sympatic-
ká závodnice vy-
bojovala v indivi-
duálních závodech 
výborná umístění 

– 6. místo ve vytrvalostním závodě a 9. v závodě s hromadným startem.
 Příčinu unavenosti a dalších souvisejících problémů objevili lékaři už na podzim. Může za ně 
hormonální nerovnováha.
„Před olympiádou nebylo možné léčbu uskutečnit, ale na jaře budeme mít čas,“ doplnil svoji 
svěřenkyni trenér Jindřich Šikola.

Olympijské debuty v podání mladých nadějí

>>>  I další dvě reprezentantky projektu na sebe v Soči upozornily. Snowboardistka Ester Ledecká 
sice svou premiéru pod pěti kruhy protrpěla, ale i přes silné bolesti zad se umístila dvakrát v první 
desítce. Na své první větší akci mezi seniory se neztratila ani teprve patnáctiletá vycházející kraso-
bruslařská hvězda Elizaveta Ukolová.
Mezi světovou elitu doslova vlétla čerstvá členka týmu olympijských nadějí Ester Ledecká. 

Jak si vedly reprezentantky McDonald’s 
Olympic Hopefuls v Soči?

Foto: Jiří Koliš
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Osmnáctiletá snowboardistka byla díky 
svým předolympijským výkonům kandi-
dátkou na olympijský kov. Jenomže ces-
tu za snem jí překazily obrovské bolesti 
zad způsobené vyhřezlou ploténkou. Se 
sebezapřením a díky pomoci fyziotera-
peuta závody nakonec odjela, bolest ji 
ale významně limitovala. „Profesor Ko-
lář mě dal dohromady, musím mu moc 
poděkovat, protože udělal strašný kus 
práce,“ ocenila snowboardistka práci od-
borníka.
Ambice nicméně potvrdila šestým 
místem v paralelním slalomu a sed-
mým místem v paralelním obřím sla-
lomu. 
Další nováček v rodině olympijských 
nadějí a benjamínek českého týmu, 
Elizaveta Ukolová, mezi zkušený-
mi matadory rozhodně nepropadla. 
V krátkém programu si 20. místem 
zajistila bezpečně postup do volných 
jízd a v celkovém pořadí nakonec ob-
sadila 22. pozici. „Myslím, že mohu 
být spokojená. Užila jsem si to, nasbí-
rala zkušenosti,“ hodnotila olympijské 
vystoupení mladičká závodnice s rus-
kými kořeny.

Foto: Herbert Slavík

Foto: Jiří Koliš
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Stříbro z judistického „Wimbledonu“

>>> Přestože byla v únoru největší pozor-
nost věnována probíhajícím olympijským 
hrám, sledovali jsme i jiná sportovní kolbi-
ště. A to hlavně ta judistická v Paříži, kde 
se odehrál prestižní Grand Slam. Často 
přirovnávaný k tenisovému Wimbledonu. 
Lukáš Krpálek o něj nepřišel ani přesto, 
že ho opět trápily bolesti zad. Nejlep-
ší český judista je bojovník. Zatnul zuby 
a je z toho stříbro! Ve své kategorii do 100 
kilogramů nestačil pouze na čtvrtého muže světového žebříčku Cyrilla Mareta z Francie. O ob-
hajobu loňského triumfu přišel v poslední vteřině zápasu. 
„Jsem trochu rozpačitý z průběhu celého fi nále. Dostal jsem tři poměrně přísné tresty za pasi-
vitu, také jsem mohl místo juka získat vazari. To všechno mělo vliv na to, co se stalo v úplném 

závěru. Ale tam jsem si to vážně zavařil sám. V Maretův pro-
spěch asi trošku zahrálo domácí prostředí,“ komentoval pro ČT 
průběh fi nálového boje Lukáš.

 Zlato z turnaje EP v Praze

>>> Úřadující mistr Evropy v kategorii do 100 kg ukázal, že ani 
nad 100 kg nemá přemožitele. Lukáš vyhrál při své premiéře 
v nejvyšší váhové kategorii turnaj Evropského poháru v Praze.
Ve fi nále porazil bronzového medailistu z mistrovství světa 
2009 Litevce Mariuse Paškevičiuse na ipon. Před časovým li-
mitem zvládl všech pět soubojů.
„Je to nádherný pocit vyhrát všechno na ipony, někoho uškr-
tit, udržet či hodit. Jsem rád, že to vyšlo, i když jsem startoval 
o váhu výš. O to je to cennější. Bylo to ohromně náročné, pro-
tože soupeři měli větší sílu než já,“ popsal Lukáš.

Lukášova sbírka medailí 
se opět rozrostla

NADĚJE V AKCI

Lukáš Rohan, kanoistika  Mistrovství světa juniorů (Austrálie)  23. - 27. 4. 2014

Klára Spilková, golf  LET ACCESS Series (Švýcarsko)    2. - 4. 5. 2014

    Turkish Ladies Open (Turecko)  8. - 11. 5. 2014

Tomáš Veselý, kajak  Mistrovství ČR mládeže na 5 km (ČR)  26. - 27. 4 2014

    Závod Světového poháru (Itálie)    2. - 4. 5. 2014

    Závod Světového poháru (ČR)  16. - 18. 5. 2014
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