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Dámy, které desítky let vedou děti ke sportu. Profesionálky, jež pomohly vyrůst sportovním talentům. Trenérské objevy

i českou legendu sportovního aerobiku ocenila Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru při

slavnostním vyhlašování ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2016.

P ehled:

tisk

Český olympijský výbor ocenil trenérku Mostu Smolkovou – Chomutovský deník – 08.04.2017

televize a rozhlas

Olympijský magazín – ČT (Sport) – 11.04.2017

on-line

Objevená Uhrová: Motivace být jednou třeba i profesionál – cbf.cz – 08.04.2017

Zlatá a bronzová Uhrová jako trenérský objev roku: Je to ins… – sport.idnes.cz – 08.04.2017

Český olympijský výbor ocenil trenérku mosteckých krasobrusl… – mostecky.denik.cz – 07.04.2017

Komise rovných příležitostí ČOV ocenila trenérky a cvičitelk… – olympic.cz – 07.04.2017



tisk
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Zúčastnila se předávání ocenění úspěšných trenérek a cvičitelek za rok 2016. Cenu Smolková převzala z rukou

předsedy ČOV Jiřího Kejvala.

Poznámka: Vyšlo také v: Žatecký a Lounský deník, Mostecký deník.

Soubory (scany): 1.pdf

Obsah z p episu p ísp vku

Most  Trenérka mosteckého krasobruslařského oddílu Michaela Smolková byla včera oceněna Českým olympijským

výborem (ČOV) v Praze. Zúčastnila se předávání ocenění úspěšných trenérek a cvičitelek za rok 2016. Cenu

Smolková převzala z rukou předsedy ČOV Jiřího Kejvala. Gratulovaly jí i další osobnosti českého sportu. „Jsme hrdi

na to, že máme trenérku, která svůj um předává právě našim dětem. Paní trenérce patří velká gratulace a poděkování

za vše, co pro náš oddíl dělá,“ řekla předsedkyně mosteckého krasobruslení Monika Kordíková.

https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630429
https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/downloadFile?articleId=3630429&name=1.pdf


Zpět na přehled

televize a rozhlas

Olympijský magazín
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/217471290290015/

11.04.2017 - ČT (Sport)

Reportáž v rámci Olympijského magazínu.

Zpět na přehled

on-line

Objevená Uhrová: Motivace být jednou třeba i profesionál

https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630839
https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630432


http://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/objevena-uhrova-motivace-byt-jednou-treba-i-profesional.html

08.04.2017 - cbf.cz

Jak je to možné? Bývalá reprezentační rozehrávačka totiž na sklonku aktivní kariéry volně přechází na druhou stranu

barikády a stává se z ní trenérka. K vedení dětí v Čelákovicích si přibrala i roli reprezentační trenérky českého

basketbalu 3x3. Právě díky úspěchům v trojkovém basketbalu byla dnes Českým olympijským výborem vyhlášena

ženským trenérským objevem roku.

Zpět na přehled

Zlatá a bronzová Uhrová jako trenérský objev roku: Je to inspirace přidat
http://sport.idnes.cz/michaela-uhrova-trenersky-objev-roku-cov-fps-/basket.aspx?c=A170407_203201_sport-basket_ten#utm_sou

rce=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=idnes&utm_content=main

08.04.2017 - sport.idnes.cz

Autor: idnes.cz

Michaela Uhrová se v Česku honosí jednou z největších sbírek basketbalových medailí z vrcholných akcí. Z těch, které

ženský basketbal na přelomu obou století získal, jí chybí pouze stříbro z domácího mistrovství světa 2010. Zatím

poslední velký triumf slavila loni v říjnu. Přesto se teď stala objevem roku. Trenérským objevem.
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Michaela Uhrová se v Česku honosí jednou z největších sbírek basketbalových medailí z vrcholných akcí. Z těch, které

ženský basketbal na přelomu obou století získal, jí chybí pouze stříbro z domácího mistrovství světa 2010. Zatím

poslední velký triumf slavila loni v říjnu. Přesto se teď stala objevem roku. Trenérským objevem.

Bývalá reprezentační rozehrávačka totiž volně přechází na druhou stranu barikády. K vedení dětí v Čelákovicích si

přibrala i roli české reprezentační trenérky v basketbalu 3x3. Právě díky úspěchům v trojkovém basketu byla v pátek

Českým olympijským výborem vyhlášena ženským trenérským objevem roku.

„Znamená to pro mě opravdu hodně. Měla jsem plynulý přechod mezi hráčskou a trenérskou kariérou. To ocenění mě

jen utvrdilo v tom, že bych u trénování chtěla zůstat. Inspiruje mě k tomu, abych se mu věnovala intenzivněji a jednou

možná i na profesionální úrovni,“ popsala své pocity krátce po převzetí ocenění Michaela Uhrová.

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii

V loňském roce se jí nejprve povedlo prolomit čtvrtfinálové prokletí českého basketbalu 3x3 na velkých akcích, když

juniorský výběr dovedla k bronzovým medailím na mistrovství Evropy.

O pár týdnů později přišel zatím největší úspěch pro českou vlajku v trojkovém basketbalu.

Po problémech s nominací kvůli kolizi termínu se startem ligové soutěže v pětkovém basketbalu odjela se značně

poslepovaným týmem na mistrovství světa ve 3x3.

V Číně dokonce musela zvládnout dvojitou roli, když byla hrající trenérkou. I přes veškeré komplikace dokázala sebe i

zbývající tři hráčky naladit na vítěznou vlnu a Češky si tak dokráčely až pro historickou zlatou medaili a titul mistryň

světa.

„Bronz z ME je pro mě trenérsky cennější. Je těžší koučovat mladé holky, které nemají tolik zkušeností. I čas přípravy

byl kratší, navíc během zápasu sedíte v hledišti. Není jednoduché za tak krátkou dobu hráčky připravit, aby ve

vyrovnané koncovce začaly plnit taktické pokyny z trojkového basketbalu,“ opatruje doma spíše medaili z bronzu.

V hlavě už ale spřádá další plány. „Blíží se další MS a s ním obhajoba. Neustále je mi připomínán náš úspěch a

především rekapitulace zápasu s Amerikou. Ta po prohře s námi vypadla ze žebříčku pro letošní MS, takže se otevírá

šance ostatním. Třeba i nám na obhajobu,“ usmívá se.

https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630431


Zatímco v seniorské kategorii si dává vysoké cíle v podobě obhajoby zlata, v juniorské myslí zase o krok napřed: „Chci

se s holkami kvalifikovat na juniorské olympijské hry do Buenos Aires. Tomu všechno podřizuji. Nominovala jsem o

rok mladší hráčky s cílem uspět v Argentině.“

Český olympijský výbor anketu pořádá od roku 2007 a zástupkyně českého basketbalu v nominaci na jednu z cen

nikdy nechyběly. Michaela Uhrová je ovšem první, která svou nominaci proměnila ve vítězství.

MATADORKA. Čtyřiatřicetiletá Michaela Uhrová líbá trofej pro nejužitečnější...

VÝHRA, KTERÁ ČEŠKY NAKOPLA. Michaela Uhrová v souboji s domácími Číňankami. Hosté zvládli tento duel

ukázkově, 21:10, a díky tomu zamířili na MS do play-off.

TO TAKY BOLELO. Česká hrající trenérka Michaela Uhrová poznává, jak je hřiště v Kuang-čou tvrdé.



ZLATÉ ÚSMĚVY. Kdo by to byl čekal? Sára Krumpholcová, Kateřina Novotná, Tereza Vorlová a Michaela Uhrová

přivezou do Česka zlato z MS v basketbalu 3x3. Jak na jejich radost došlo?

MATADORKA. Čtyřiatřicetiletá Michaela Uhrová líbá trofej pro nejužitečnější hráčku mistrovství světa v basketbalu

3x3.

Zpět na přehled

Český olympijský výbor ocenil trenérku mosteckých krasobruslařů Smolkovou
http://mostecky.denik.cz/ostatni_region/cesky-olympijsky-vybor-ocenil-trenerku-mosteckych-krasobruslaru-smolkovou-20170407.h

tml

07.04.2017 - mostecky.denik.cz

Autor: Václav Veverka

Trenérka mosteckého krasobruslařského oddílu Michaela Smolková byla v pátek oceněna Českým olympijským

výborem (ČOV) v Praze. Zúčastnila se předávání ocenění úspěšných trenérek a cvičitelek za rok 2016. Cenu

Smolková převzala z rukou předsedy ČOV Jiřího Kejvala. Gratulovaly jí i další osobnosti českého sportu.

Obsah z p episu p ísp vku

Most - Trenérka mosteckého krasobruslařského oddílu Michaela Smolková byla v pátek oceněna Českým

olympijským výborem (ČOV) v Praze. Zúčastnila se předávání ocenění úspěšných trenérek a cvičitelek za rok

2016. Cenu Smolková převzala z rukou předsedy ČOV Jiřího Kejvala. Gratulovaly jí i další osobnosti českého sportu.

„Jsme hrdi na to, že máme trenérku, která svůj um předává právě našim dětem. Paní trenérce patří velká gratulace a

poděkování za vše, co pro náš oddíl dělá," řekla předsedkyně mosteckého krasobruslení Monika Kordíková.

https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630430


Krasobruslařská trenérka Michaela Smolková.

Zpět na přehled

Komise rovných příležitostí ČOV ocenila trenérky a cvičitelky, objevem roku je

basketbalistka Uhrová
http://www.olympic.cz/clanek/2575--komise-rovnych-prilezitosti-cov-ocenila-trenerky-a-cvicitelky-objevem-roku-je-basketbalistka-u

hrova

07.04.2017 - olympic.cz

Dámy, které desítky let vedou děti ke sportu. Profesionálky, jež pomohly vyrůst sportovním talentům. Trenérské objevy

i českou legendu sportovního aerobiku ocenila Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru při

slavnostním vyhlašování ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2016.
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Dámy, které desítky let vedou děti ke sportu. Profesionálky, jež pomohly vyrůst sportovním talentům. Trenérské objevy

i českou legendu sportovního aerobiku ocenila Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru při

slavnostním vyhlašování ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2016.

Cenu pro objev roku si odnesla basketbalistka Michaela Uhrová, jež jako hrající trenérka pomohla českému týmu

získat zlaté medaile na mistrovství světa v basketbale 3x3. „Oceněním jsem překvapená, jelikož jsem se cítila ještě

jako hráčka. Doufám, že to nastartuje mou další trenérskou kariéru,“ řekla Michaela Uhrová. „Blíží se nový šampionát,

takže mám naše vítězství před očima skoro každý den, protože narážím na spoustu videí. Vzpomínky jsou s odstupem

času mnohem emotivnější, víc si uvědomuji, jaký to byl úspěch. Mám z toho husí kůži.“

Uhrová se v rozrůstajícím basketbalovém odvětví věnuje práci s mládeží, objíždí zápasy, komunikuje s trenéry – v

kombinaci s normální prací. „Doufám, že to jednou budu dělat na plný úvazek. Taky začínám studovat,“ říká s tím, že

se v programu mezinárodní federace FIBA bude vzdělávat na univerzitě v Newcastlu.

Ocen ní si odnesly profesionálky, dobrovolné cvi itelky i ampionka ípková

V průběhu slavnostního předávání získalo ocenění šest profesionálních trenérek a za dobrovolnou práci 24 trenérek a

cvičitelek. „Dobrovolné trenérky a cvičitelky jsou pilířem výkonnostního sportu dětských kategorií a sportu pro všechny

všech kategorií v České republice. Téměř výhradně jsou to právě dobrovolné cvičitelky, které se věnují cvičení a

pohybovým aktivitám seniorů. Tady je jejich činnost zcela nezastupitelná. Je to navíc činnost velmi obdivuhodná,

protože veškeré své trenérské a cvičitelské aktivity provozují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, v

plném nasazení rodinného a pracovního zatížení. Bez jejich činnosti by sport převážně v malých obcích úplně

vymizel,“ uvedla Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu.

Společně se stříbrnou olympijskou medailistkou v gymnastice Bohumilou Řešátkovou předala ocenění za mimořádný

přínos ve sportu žen Olze Šípkové, mistryni světa ve sportovním aerobiku z roku 1997. „Olga Šípková dlouhodobě

spolupracuje s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV jako kouč a lektorka seminářů pořádaných s cílem podpořit

vyšší zastoupení žen v řídících pozicích českého i mezinárodního sportu. Je zároveň pro mnoho žen, ale i mužů,

vzorem a příkladem plného nasazení ve sportu, a to jak v pracovní, tak sportovně-relaxační rovině. Svým nezdolným

optimismem motivuje své okolí k radosti ze sportu,“ řekla Naďa Knorre.

Kompletní seznam všech oceněných trenérek najdete zde.

https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630433
https://www.mediatenor.cz/monitoring/article/view1?articleId=3630433
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