
Hodnocení akce

Akce: Letní olympiáda mládeže

Termín: 26.6.-1.7. 2022

Místo: Olomouc

Doprovod: Adam Kavřík, Miroslava Králová, Aneta Pokorná

Účast: Kolář Vojtěch, Komárek Štěpán, Mach Daniel, Synek Matouš, Baštýř Adam,

Brejcha Antoni, Krupička Adrien, Redlich Michal, Horčička Vojtěch, Klimeš Vojtěch,

Macek Filip, Musil František, Fišerová Viktorie, Myšková Eliška, Šálená Barbora,

Škripko Agáta, Hrašková Markéta, Landová Adriana, Šindelářová Barbora, Tůmová

Olivie Kateřina, Horáková Sára, Lipenská Zuzana, Smetanková Linda, Štěpánková

Natálie

Obecné hodnocení:

Olympiáda dětí a mládeže, konaná po mistrovských soutěží byla vrcholnou akcí pro

krajský žákovský výběr. Celá akce proběhla úspěšně vítězstvím našich družstvech.

Ubytování: Koleje UPOL, Generála Svobody

Strava: V menze UPOL, klasické školní jídlo

Tréninkové podmínky:

V pondělí proběhl jeden rozplavávací trénink. Byla nám udělena jedna dráha.

30 minut kluci a 30 minut dívky.



Závodiště: Plavecký stadion Olomouc - krytý 50m bazén. Vyhrazený sektor na hledišti pro

každý kraj.

Hodnocení: Letní olympiáda je ohromnou akcí pro cca 5000 lidí. Organizačně velmi náročné ale

náš příjezd a ubytování proběhlo hladce. Hned potom následovalo jídlo v místní

menze. Po hodině stání ve frontě jsme se konečně najedli. Pokračoval přechod na

zahajovací ceremoniál který se konal na Andrově stadionu. Čekala nás výheň od

sluníčka, naštěstí se to na nikom nepodepsalo a úžeh se nám vyhnul. Pomohli i

pomocníci s postřiky, kteří kropili děti vodou.

V pondělí jsme se šli podívat na závod akvabel a následně fandit našim

fotbalistům. Večer přechod na bazén, kde proběhl trénink a technická porada.

Závodní dny byly velmi náročné. Velké teplo a přechody na jídlo nám ubraly hodně
sil. Bylo to vidět dopoledne ve druhém závodním dnu, kde nálada byla trochu

pokleslá. I přesto se všichni rychle oklepali a byl vidět obrovský týmový duch. Byli

jsme nejhlasitější kraj.

Trocha statistiky - 190 startů/ 104 osobních rekordů/ 70 finálek/11x 1.místo/ 5x

2.místo/17x 3.místo. 2x český rekord 12 letého žactva v podání Františka Musila na

100Z a 200Z. Reprezentační limit na 200PZ v podání Vitorie Fišerové. Nakonec

celkové umístění 1. místo v družstvech žáků a 1. místo ve družstvech žákyň.

Bohužel se závody nevyhnuly jedné velké černé kaňce fair play ve finále na 200Z

žáků ročníku 2008. Po upozornění a přezkoumání videa i ve finále na 100Z žákyň
ročníku 2009 nám uteklo 3.místo, kde třetí dohmátla celá pod vodou.

Je to pro nás a obecně pro plavání nová zkušenost, ze které (doufám) se všichni

(hlavně já) poučí.

Na závěr jsme si zakřičeli vítězný pokřik a šli se pořádně najíst. Večer nás čekal

ukončovací ceremoniál.

Bylo nádherné vidět jak se naši sportovci během 14 dní proměnili v tým. Jeden pro

druhého dřeli na plné obrátky a navzájem se se podporovali ve šťastných i těžkých

chvílích.

Poděkování:

Děkuji účastníkům za skvělou atmosféru a reprezentaci našeho kraje. Velké díky

patří Anetě Pokorné a Mirce Králové za jejich ohromné nasazení a perfektně
odvedenou práci. Dále děkuji za zajištění nominací Miloslavu Lhotkovi, Miroslavu

Cirnfusovi a celé krajské sekci.

V Kolíně 4. 7. 2022

Adam Kavřík


