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Tisková zpráva 
Olympionička Eva Samková ovládla anketu 
Nejúspěšnější sportovec Libereckého kraje 

 
Podle očekávání čelní příčky finále ankety Nejúspěšnější sportovec Libereckého kraje za rok 2014 

obsadili hlavně zimní sportovci. Po loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči se 

vítězkou zaslouženě stala snowboardistka Eva Samková z Dukly Liberec. Na pomyslném trůnu po 

dvou letech vystřídala biatlonistku Gabrielu Soukalovou, která v anketě tentokrát skončila na 

druhém místě. Za ní se umístil její reprezentační kolega Ondřej Moravec.  

Sportovci převzali ceny na vyhlášení ankety ve středu 25. března v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Eva 

Samková, která kralovala i okresnímu kolu ankety, dorazila na slavnostní večer jako jedna z mála 

oceněných. Ostatní se museli omluvit kvůli svým sportovním povinnostem. Nechyběl ale například 

sjezdový lyžař Ondřej Bank, který se teprve nedávno zotavil z těžkého pádu na mistrovství světa. 

V anketě obsadil šestou příčku. 

Nejvíce hlasů v kategorii jednotlivců mládeže posbírala jablonecká atletka Tereza Vokálová. Svou 

suverenitu potvrdila na mistrovství republiky v atletice překonáním českého rekordu a získáním tří 

zlatých a jedné stříbrné medaile. Ceny nejlepším mladým sportovcům předával primátor statutárního 

města Liberec Tibor Batthyány. Město Liberec je jedním z pořadatelů akce. 

V družstvech suverénně dominovala smíšená štafeta biatlonistů z SKP KORNSPITZ Jablonec. 

Biatlonisté si získali obdiv fanoušků díky senzačním výsledkům na olympijských hrách v Soči, kde 

smíšená štafeta vybojovala stříbro. V mládežnických družstvech kralovali starší hokejoví dorostenci 

HC Bílí Tygři Liberec. Tým dosáhl největšího úspěchu libereckého mládežnického hokeje, když získal 

titul v extralize staršího dorostu.  

Trenérem roku se stal zaslouženě strůjce české biatlonové euforie Ondřej Rybář. Právě současný kouč 

reprezentace se podepsal na všech úspěších biatlonistů nejen v roce 2014. Mezi trenéry mládeže 

v anketě uspěla Eva Mikulová z TJ LIAZ Jablonec. Bez její aktivity a pracovitosti by se k atletice 

nedostala dnes řada úspěšných závodníků a závodnic. 

V handicapovaných byla nejlepší alpská lyžařka Tereza Kmochová. Na mistrovství světa neslyšících 

vybojovala neuvěřitelných pět zlatých medailí. Hvězdou Deníku, kterou volili čtenáři novin, se stala 

loňská vicemistryně republiky v aerobiku Kristýna Bernátová ze Sport Aerobic Liberec. 

Programem večera provázel moderátor Radek Šilhan a kromě sportovců ve vypsaných kategoriích 

zpestřili průběh zpěváci Lešek Semelka, Kristýna Šebíková a artista Petr Šmaha. 
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