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Pěkný den příznivcům sportu,

v době počítačových her a dalších velkých lákadel je stále obtížnější přivést
mládež ke sportu a aktivnímu využití volného času. Jednou z variant je setkání dětí a mládeže s úspěšnými sportovci a jsem ráda, že dnešní Olympijský den tuto možnost nabízí.
Toto setkání nebylo na závěr léta naplánováno náhodně. Mělo proběhnout
krátce po olympiádě v Tokiu, která byla bohužel přeložena kvůli pandemii
koronaviru. Ale olympijská myšlenka rytířských soubojů stále žije. I proto
Olympijský den pořádáme s vírou, že největší hvězdy budou spolu v Japonskou soupeřit v příštím roce.

Snem každého začínajícího sportovce je dosáhnout na úspěchy dnešních
hostů olomouckého setkání. Kdo by si také nepřál získat medaili na olympiádě nebo vybojovat klíčové vítězství před vyprodanými tribunami.
Možná se to některým z účastníků setkání podaří, příklady přece táhnou.
Každému se to ovšem nepovede. Všichni se na olympiádu nedostanou. Ale
můžou si v sobě vypěstovat lásku ke sportu, která je bude provázet celý
život. A to už je samo o sobě velké vítězství.
Přeji všem krásné zážitky.
Markéta Záleská
náměstkyně primátora statutárního města Olomouce
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Radek Štěpánek
Radek Štěpánek (* 27. listopadu 1978 Karviná) je bývalý český profesionální tenista, tenisový trenér a bronzový olympijský medailista v soutěži smíšené čtyřhry z brazilského Ria de Janeira 2016. V profesionálm tenise se
pohyboval mezi lety 1996–2017. Ve své kariéře na okruhu ATP World Tour
vyhrál pět turnajů ve dvouhře a osmnáct ve čtyřhře. Na grandslamu získal
dva tituly v mužské čtyřhře, když triumfoval na Australian Open 2012 a US
Open 2013, v obou případech s Leanderem Paesem. Finále si společně
zahráli i na US Open 2012. S Jiřím Novákem si zahrál finále čtyřhry na US
Open 2002. Radek Štěpánek je také dvojnásobným vítězem Davis Cupu.
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Jan Železný

Jan Železný (* 16. června 1966 Mladá Boleslav) je bývalý český atlet, oštěpař. Bývá považován za nejlepšího oštěpaře všech dob. Je držitelem tří zlatých medailí (1992, 1996, 2000) a jedné stříbrné medaile z Olympijských her
(1988), trojnásobný mistr světa (1993, 1995, 2001), několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996
(98,48 metru). Od zavedení nových pravidel bylo oštěpem 84krát hozeno
přes 90 metrů. Z těchto 84 hodů patří 52 Janu Železnému. Byl vyhlášen
Atletem světa (2000), Atletem Evropy (1996, 2000) a českým Sportovcem
roku (1993, 1995, 2000, 2001). Jako jediný třikrát přehodil 95 metrů, což se
zatím od změny těžiště oštěpu nikomu jinému nepovedlo.
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David Svoboda
David Svoboda (* 19. března 1985 Praha) je český moderní pětibojař,
olympijský vítěz z londýnských her 2012 a mistr Evropy pro rok 2010, člen
ASC Dukla Praha. Ve světovém žebříčku byl nejvýše klasifikován na 1. místě v roce 2011. Je držitelem světového rekordu v klasickém formátu moderního pětiboje ziskem 5 896 bodů, který dosáhl v roce 2008, a také v
novém formátu 6040 bodů z roku 2011. V Londýně se stal 11. srpna 2012
olympijským vítězem.
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SportujvOlomouci.cz
A P l i K A c e | fA c e b o o K | w e b | i n S tA g R A m
Webový portál www.sportujvolomouci.cz a stejnojmenná mobilní aplikace
pro chytré telefony jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem
o sport a sportovní dění v Olomouci.
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Snadná a přehledná orientace v nabídce sportovních událostí
Sekce s nabídkou sportu pro děti
Adresář profesionálních i amatérských klubů
Kalendář volnočasových aktivit
Hotnews | zprávy z první ruky
Podpora klubových fanoušků
Služba pro kluby | evidence docházky na tréninky, zápasy a komunikace s rodiči
Registrace a stažení mobilních aplikací zdarma

