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Tisková zpráva 
Mladí gymnasté v Liberci předvedli souboj 

touhy po výkonu s pudem sebezáchovy  
 

Na osmdesát mladých sportovců z dvanácti zemí světa změřilo své síly v sobotu 8. listopadu v 

gymnastické tělocvičně areálu Sport Parku Liberec. Sport Park hostil mezinárodní závod juniorů ve 

sportovní gymnastice, nazvaný Pohár olympijských nadějí OHC LIBEREC. 

Závod jednotlivců i družstev juniorů a juniorek ve sportovní gymnastice, který nemá v Evropě 

obdoby, se v Liberci se koná od roku 2006. Hlavním pořadatelem je Česká gymnastická federace 

spolu s Gymnastikou Liberec. Pohár olympijských nadějí OHC LIBEREC podporuje také statutární 

město Liberec, proto na jeho zahájení pravidelně nechybí ani zástupci vedení města.  

„Sportovní gymnastika v sobě spojuje sílu a výkon s ladností. Držím vám palce, aby vám nadšení pro 

tento krásný sport vydrželo a aby se z vás jednou stali skuteční olympionici. Věřím, že si z našeho 

města odnesete více zážitků než jen medaile a vzpomínky na tento významný závod,“ řekl při zahájení 

náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

O medaile bojovali v gymnastické hale například sportovci z Německa, Polska, Finska, Rakouska, 

Velké Británie, Spojených států amerických, Malty nebo z Kostariky. Dopoledne patřil závod 

chlapcům, odpoledne dívkám. Gymnastické talenty se dohromady blýskly na deseti nářadích, 

například to byla bradla, hrazda, kladina a z dalších disciplín například akrobacie nebo přeskok.  

„Pohár připravuje mladé sportovce na vstup do velkého olympijského světa. Proto jej děláme se 

stejným scénářem, jako mívá závod sportovní gymnastiky na olympijských hrách,“ podotkl za 

pořadatele Dalibor Pietschmann, prezident Gymnastiky Liberec. „Je ukázkou vrcholné sportovní 

gymnastiky. Zhostili jsme se před lety organizace především proto, abychom ukázali našim dětem, jak 

má gymnastika vypadat,“ doplnil s tím, že gymnastika je soubojem pudu sebezáchovy se ctižádostí a 

posouváním hranic výkonu lidského těla.   

Závod reprezentačních výběrů ve sportovní gymnastice vznikl původně v minulém desetiletí jako 

čtyřutkání zemí „visegrádské čtyřky“. V roce 2009 byl přejmenován na Pohár olympijských nadějí 

OHC LIBEREC a stal se pravidelným prestižním závodem mladých gymnastických talentů z celého 

světa. Jedná se o závod družstev juniorů a juniorek a v Evropě takový závod nemá obdoby. Závod si 

již vydobyl mezinárodní renomé a je v kalendáři mezinárodní gymnastické federace FIG. 

Výsledky letošního mezinárodního klání najdou zájemci na internetových stránkách www.gymlib.cz. 

 

http://www.gymlib.cz/
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