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Nejlepší sportovci ze všech krajů opět v televizi!
Rok od roku se anketa posouvá kvalitativně výš. Jinak tomu není ani letos, kdy proběhne 60 slavnostních

vyhlášení v 13 krajích. Některá slavnostní vyhlášení pak diváci opět uvidí i na televizních obrazovkách
Přerov – Patnáctý ročník tra-
diční ankety Nejúspěšnější
sportovec roku je v plném
proudu. Jako každý rok chce-
me společnými silami najít,
odhalit a hlavně před veřej-
ností ocenit všechny spor-
tovce, pro které byl rok 2012
sportovně úspěšný. Diváci
opět uvidí několik slavnost-
ních galavečerů i na televiz-
ních obrazovkách. V Přerově se
budou předávat ceny nejlepším
sportovcům 13. března v Měst-
ském domě.

„Půjde o zhruba dvacetimi-
nutové záznamy, ve kterých
bude shrnuto to nejpodstat-
nější z celého galavečera. Z
jednotlivých krajů budeme
vysílat buď krajské kolo an-
kety, nebo vybrané okresní
kolo,“ nastínil plán vysílání
ředitel produkční agentury
Roman Šimon.

Organizátorům se podařilo
anketu rozšířit o další města,
jako například Kutná Hora,
Kladno, Rokycany, Pelhři-
mov, Třebíč, Olomouc, a už
tak největší anketu mezi
sportovci ještě rozšířit.

Struktura slavnostních vy-
hlášení zůstane prakticky
stejná jako v minulých letech,
novinkou bude kategorie Od-
znak Všestrannosti Olympij-
ských Vítězů.

„Přestože víme, že většina
světových anket má jako jed-
noznačně nejprestižnější ka-
tegorii dospělých, nechceme

upozadit ani ostatní katego-
rie, i vzhledem k tomu, že v
některých okresech praktic-
ky neexistuje vrcholový sport
a nejlepších výsledků dosa-
hují právě mládežníci nebo
veteráni,“ vysvětluje Šimon.
Díky tomu se znovu dostane
na široké spektrum oceně-
ných sportovců.

Navíc pro talenty je i toto
příležitost setkat se na jevišti
s takovými sportovními vzo-
ry, jako je Roman Šebrle,
Lukáš Bauer, Barbora Špotá-
ková nebo Martina Sáblíková.

Určité změny doznal oproti
minulým ročníkům program.
Stejná nezůstává ani pozice
moderátora, kde se ve většině
měst představí osvědčený a
zkušený komentátor Eu-
rosportu Ondřej Krátoška,
nově i Štěpán Škorpil a Jan
Smetana z České televize.

V průběhu slavnostních
galavečerů se prostřídají hu-
dební interpreti jako Bohuš
Matuš, Olga Lounová, Jiří Zo-
nyga a další.

Těšit se můžete na vystou-
pení kouzelníka a iluzionisty
Pavla Dolejšky a různá artis-
tická vystoupení.

Slavnostní vyhlášení anke-
ty se již na mnoha místech
stalo jednou z nejprestižněj-
ších akcí regionu, což doka-
zuje účast špičkových osob-
ností z řad sportovců součas-
nosti, ale i minulosti, politic-
kých špiček regionu, starostů,

primátorů a hejtmanů.
„Nezřídka na vyhlášení za-

vítají poslanci parlamentu a
senátoři. Jejich záštita, pod-
pora krajů i jednotlivých měst

nám dává jistotu, že anketa je
v regionech vítána,“ tvrdí Ro-
man Šimon.

Díky Deníku budete ve hře i
vy, čtenáři. Jednak se budete

moci prostřednictvím ankety
přímo zúčastnit volby Spor-
tovní hvězdy a budou vám
průběžně předkládány nomi-
nace společně s výsledky.

Budou vám představeni
partneři, bez kterých by se
anketa neobešla, a pochopi-
telně budete vždy včas infor-
mováni, kdy a kde se jednotli-
vá vyhlášení konají.

Nezapomeňte, že vstup na
slavnostní vyhlášení je všude
volný. Informace, kde vstu-
penky získáte, se včas dozvíte
v Přerovském a hranickém
deníku či na www.prerovsky-
denik.cz. Veškeré informace a
termínovou listinu najdete
také na www.nejuspesnejsis-
portovecroku.cz.

DESETIBOJAŘ Roman Šebrle – i s ním se talentovaní sportovci setkají. Foto: ČOK-CZ
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Peugeot partnerem sportovců
Při vyslovení jména Peugeot si někdo sice před-
staví proslulé mlýnky na koření, ale přece pod-
statně víc bude těch, kterým v hlavě okamžitě
blikne: úspěšná automobilka, která ročně pro-
dá téměř 2 miliony vozů po celém světě (mimo
jiné se zastoupením v 160ti zemích). Pro jiného,
milovníka tradic, je silný majestátní lev v logu
symbolem jedné z nejstarších automobilových
značek. Někdo si zase vybaví stylovou modrou
budovu Blue Box ve svém městě a její osazen-
stvo – prodejce a techniky připravené profesi-
onálně se postarat o zákazníky i majitele vozu
Peugeot.

Ať tak či tak, se jménem Peugeot je nejvíce
spjat automobil. Počínaje praktickým měst-
ským společníkem 107, jeho větším veleúspěš-
ným sourozencem 208, novým sedanem 301,
stálicí 308, přes rodinného miláčka 5008, origi-
nální crossover 3008, designové sportovní kupé
RCZ,ažposkutečnědůstojnouvlajkovouloď508
a vrchol modelové řady hybridní 508 RXH. Pod-
nikatelé si jistě vzpomenou na některý z jejich

nenahraditelných pomocníků z užitkového
kvarteta: Bipper, Partner, Expert, Bo- xer.

A právě symboly značky – její modely – a
vyslanci značky – koncesionáři – se dí-
ky partnerství značky Peugeot
s projekty Nejúspěšnější
sportovec roku a Odznak
Všestrannosti Olym-
pijských Vítězů mo-
hou představovat a
setkávat s veřej-
ností: s mládeží,
rodinami, ná-
vštěvníky a
účastníky
sportovních a
společenských
událostí.

„Tisíce lidí,
které konané
akce přilákají, i
to je důvod proč

chce naše značka být u toho, ale nejen to. Sna-
žíme se vzbudit v dětech zájem o sport a uká-
zat, jak zábavný může být. Chceme podpořit

mladé sportovce, pomoci
jim splnit si sny,

vítězit ať už
nad

soupeři nebo nad sebou samými. Umožnit mla-
dým talentům odstartovat sportovní kariéru
značce Peugeot ostatně není cizí, můžeme zmí-
nit např. líheň hvězd motoristického sportu, ze
které se zrodil např. rallyový šampion Bryan
Bouffier, či projekty jako Rally Academy
apod.,“ říká k partnerství generální ředitel spo-
lečnosti Peugeot Česká republika Joël Gorin a
dodává:

„Dynamika, rychlost, výkon, emoce...,
slova, která si určitě spojujete se spor-

tem a s pohybem. Nám evokují také
naše vozy. Jsme rádi, že na těchto

zajímavých a prospěšných se-
tkáních sportovců a jejich příz-
nivců můžeme představovat na-
še novinky. Jednou z těch, která
má právě dynamiku, rychlost,
výkon a emoce ve svých genech
víc, než kterýkoli jiný model, je

Peugeot 208 GTi. Představí se v prv-
ní polovině letošního roku.“

vyhlašují anketu

Nominace
Jedinečnou možnost nomino-
vat své favority do ankety
Nejúspěšnější sportovec měs-
ta Přerova za rok 2012 máte i
vy, čtenáři Přerovského a hra-
nického deníku a Nového Pře-
rovska.

Své návrhy na nominace
posílejte na e-mail
sport.prerovsky@denik.cz.

Nominace musí obsahovat
jméno a příjmení sportovce,
úspěch, který zaznamenal v
roce 2012 a kontakt na něj.

Vyhlašovat se budou ka-
tegorie: Nejlepší sportovec,
Nejlepší kolektiv, Nejlepší
mládežnický sportovec, Nej-
lepší mládežnický kolektiv,
Trenér roku, Osobnost roku,
Krajánek roku, Síň slávy a Ak-
ce roku.

Slavnostní galavečer se
uskuteční 13. března v Měst-
ském domě v Přerově.

Volné vstupenky si bude
možno vyzvednout přímo v re-
dakci (Palackého 22, Přerov).
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