
Jan Bělka: Letní Universiáda, trenér házenkářského družstva žen 

3. - 15. července se konala 28. Letní světová univerziáda v Gwangju (Korea). Celkem se 
univerziády zúčastní na 13.000 účastníků z téměř 170 zemí, což je zatím historicky nejvyšší účast. Za 
ČR bylo přítomno přes 150 reprezentantů, kteří soutěžili v 16 sportovních odvětvích. Na univerziádě 
bylo k vidění několik desítek účastníků Olympiády v Londýně nebo z MS jednotlivých sportů a to i 
z české výpravy, což vyzdvihuje úroveň toho sportovního svátku pro studenty vysokých škol, čemuž 
odpovídala i úroveň celkového zabezpečení, která se blížila pravé Olympiádě včetně vesničky 
sportovců. 

Celkem česká výprava získala 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Překvapivé, ale 
bohužel „bramborové“ čtvrté místo vybojovalo družstvo žen v házené, které vedl jako hlavní trenér 
Mgr. Jan Bělka, Ph.D. z FTK UP Olomouc, a mezi nominovanými hráčkami byly i čtyři studentky z FTK 
UP Olomouc: Anna Gebreselassie, Gabriela Nygrýnová, Tereza Kubáčková a Ivana Salašová. Bohužel 
družstvo bylo z důvodu několika omluvenek kvůli obavě z nemoci MERS oslabeno o několik hráček a 
v posledním utkání o medaile již nezbývalo moc sil po náročném kolotoči šesti utkání. 
Fyzioterapeutem družstva byl bývalý absolvent FTK UP Olomouc oboru Fyzioterapie Mgr. Rostislav 
Mikel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Buben a Martina Poláková: 15. Světová Gymnaestráda, mezinárodní festival gymnastických 

aktivit (12. – 18. 7. 2015 Helsinky, Finsko) 

Letošního ročníku se účastnilo přes 21000 cvičenců z 56 zemí celého světa. V Helsinkách se 

letos poprvé představili také zástupci Ázerbajdžánu, Běloruska, Dominikánské republiky, Mosambiku, 

Peru, Portorika a Zimbabwe. 

Z FTK UP se akce zúčastnili Jiří Buben, Martina Poláková, Jan Nitka a studentky: Jana 

Truksová, Petra Karafiátová, Kateřina Čechová, Ivana Hradilová, Veronika Nogolová, Michaela 

Veličková a Eva Sobotíková. Studentky FTK UP úspěšně reprezentovaly ČR skladbou s názvem „Vivat 

Academica“, na níž spolupracovaly s FTVS UK a PdF UK z Prahy. Autory choreografie vystoupení FTK 

UP byli Martina Poláková a student Michal Polák.  

Světové gymnaestrády probíhají jednou za čtyři roky a ta příští 16. bude v rakouském 

Dornbirnu. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204908167166977&set=p.10204908167166977&type=1
http://www.caus.cz/souteze/svetove-univerziady/letni/lsu-gwangju-2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva Machová – International technical official (ITO) na Mistrovství Evropy juniorů a juniorek 

v atletice.  

Jako mezinárodní technický rozhodčí se těchto závodů neúčastním jako členka 

reprezentačního týmu, ale reprezentuji Evropskou atletiku. Mým úkolem je dohlížet na dodržování 

pravidel a zajištění férových podmínek pro všechny závodníky. Někdy je velmi těžké být přítomna 

závodu, kde se účastní český sportovec a nemoci naplno projevovat radost nad jeho/jejím výkonem. 

V Eskilstuně to bylo obzvláště těžké, protože dvě české reprezentantky byly přímo z Olomouckého 

atletického klubu – Natálie Durčáková (hod oštěpem) a Barbora Zatloukalová (sedmiboj).  

 

 


