Sportovec roku 2020 –
přímý přenos 22.12. ve 21:45
hod. na ČT 1
Navržení kandidáti na cenu NSA – Oddanost
sportu
sportagentura
sportagentura
sportagentura

Cena NSA Oddanost sportu
NSA letos poprvé udělí trofej za „Oddanost
sportu“. Tato cena je oficiální součástí udělování
cen Sportovec roku.
Ocenění převezme uznávaná sportovní autorita
s vysokým morálním kreditem, která
celoživotním přístupem ke sportu motivuje a
inspiruje mladé sportovce.
Komise je složena ze zástupců: KSN, ČT,
společnosti BPA, agentury NSA.
Kandidáty na ocenění navrhovali: ČOV, ČUS,
Česká obec Sokolská, Sdružení sportovních
svazů.

Kritéria pro výběr kandidáta ceny (měřítko k výběru):
1. Oddanost sportu - vlastní úspěšná sportovní kariéra pomůže,
ale může jít i o celoživotní zasvěcení mládeži (například u
kandidátů Sokola nebo SSS ČR), funkcionářská osobnost s
mimořádným přesahem atp.
2. Sportovní kariera - vrcholová, amatérská nebo
i funkcionářská (podpora sportu), významné zásluhy o rozvoj
sportu a tělovýchovy
3. Přínos sportu po kariéře - dlouhodobý přínos danému sportu
4. Morální kredit (uznávaná autorita) - navržení měli být ve
svém prostředí respektovanými autoritami s vysokým morálním
kreditem v oblasti sportu

Kritéria pro výběr kandidáta ceny (měřítko k výběru):
5. Fair play - obecně nemusí jít o jeden konkrétní čin, ale
celoživotní naplňování daných zásad (pokud už obdrželi Cenu Fairplay ČOV nijak nevadí)
6. Významný počin - vyzdvižení stěžejních momentů a zásahů do
sportovního života v rámci životního příběhu (odvětví, okolí, regionu,
republiky, reprezentace…)
7. Vykonávání práce ve sportu nejméně 20 let
8. Překonání těžké životní situace např. sportování po nemoci,
úrazu,
9. Životní příklad - vliv sportovce na svoje okolí či širokou veřejnost

Aleš Suk 65 let - kandidát navržený ČOV
Pedagog a trenér mládeže, který se již více než 55 let se aktivně
věnuje rozvoji klasického lyžování v kraji v Podkrkonoší, trénuje
mladé lyžaře, aktivně vede klub historického lyžování a
organizuje akce s tím spojené. Rovněž buduje Krkonošské
muzeum lyžování ve Vrchlabí. Pochází z Hradce Králové, žije v
Dolní Branné v Krkonoších.
Jako trenér vychoval řadu úspěšných českých reprezentantů a
držitelů olympijských medailí.
Rukama mu v mládí prošli pozdější čeští reprezentanti a
olympionici, mezi nimi například: Eva Samková – snowboarding,
Karolína Erbanová – rychlobruslení, Michal Krčmář – biatlon,
Lucie Charvátová – běh na lyžích a biatlon, Iva Janečková – běh
na lyžích nebo Karolína Grohová – běh na lyžích.

Zdeněk Růžička 95 let – kandidát České obce sokolské
Legendární gymnasta je opravdovým sportovním srdcařem a
sokolem tělem i duší. S gymnastikou začínal už před válkou v
rodných Ivančicích následně se jí věnoval jako funkcionář a
trenér ještě v 77 letech.
Zúčastnil se třikrát olympijských her, na hrách v Londýně v roce
1948 získal dvě bronzové medaile v soutěžích na kruzích a na
prostných. Je trojnásobný mistr Československa ve víceboji. V TJ
Sokol Brno I. nejprve jako závodník, následně trenér a poté i jako
funkcionář a organizátor. Později se stal činovníkem obnoveného
Sokola po roce 1990 a mezi lety 1995 – 2002 byl v TJ Sokol Brno I.
dokonce starostou.

Rostislav Zabloudil 66let – kandidát
Sdružení sportovních svazů ČR
Pedagog a zakladatel ZÁLESÁKA - svazu pro pobyt v přírodě.
Absolvoval filozofickou fakultu a celý život se věnoval všestranné
sportovní činnosti dětí a mládeže, zaměřené na pobyt v přírodě.
Již v dětství založil a vedl pro děti a mládež poutavý klub,
z kterého později v době ,,Pražského jara“ vznikl ZÁLESÁKČeskoslovenský svaz pro pobyt v přírodě, jako jeden ze svazů
tehdejšího SVAZARMU.
Vytvořil fungující Výchovně-výcvikový systém sportovní
zálesácké činnosti, podle kterého po zrušení svazu v době
,,normalizace“ probíhala práce s dětmi a mládeží i v poloilegalitě.
Po ,,sametové revoluci“ prosadil legalizaci zálesácké činnosti a
na zlínském sjezdu SVAZARMU se významně podílel na vzniku
STSČ. Dodnes stojí v čele ZÁLESÁKA. Překonal hladovkou rakovinu
a o průběhu nemoci napsal knihu Hlad naděje.

Jiří Frendl 70 let - kandidát ČUS
Jeho životní láskou je badminton, kterému se věnuje už
téměř 50 let. Pod jeho rukama prošly stovky svěřenců a
někteří z nich už nyní hrají ve veteránských kategoriích.
V roce 1974 založil Českém Krumlově badmintonový klub.
Trénoval kdykoliv mohl, většinu trenérské kariéry však ve
volném čase, protože za to nedostával zaplaceno. Po
dlouhá léta velmi aktivně podílel na činnosti Výkonného
výboru Československého (později Českého)
badmintonového svazu; byl především výborný metodik.
Několik funkčních období úspěšně působil ve funkci
předsedy Trenérsko-metodické komise. Dlouho vedl
juniorskou reprezentaci. Na krajské úrovni po mnoho let
předsedal Jihočeskému badmintonovému svazu.

