
Neumannová vede nadějné lyžaře. O tom, kdo uspěje, ví své  

15. září 2010  10:04 

Využít zkušenosti Kateřiny Neumannové při práci s talenty sportu je chvályhodný krok. V této oblasti 

je skutečným odborníkem. Sama na sobě poznala, jak se ve sportu začíná, kam se má sportovec 

směřovat a co musí udělat, aby byl silnější než soupeři.   

foto: Slavomír Kubeš, MF DNESKateřina Neumannová. 
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Kterých akcí mládeže se chcete v rámci projektu Jižní Čechy sportovní účastnit?  

Po dohodě s panem hejtmanem bych se chtěla co nejvíce akcí zúčastnit osobně. A v rámci zhlédnutí 

závodů i diskutovat s dětmi. Aby něco věděly o vrcholovém sportu. A podpořit je v jejich úsilí. 

Máte nejblíže k běhu na lyžích. Je zájem o tohle odvětví?  

Dětí lyžuje hodně, ale chce to podporu rodičů, trenérů a menších klubů. To není jednoduché, protože 

dnes má málokdo čas vozit děti po horách a po soustředěních. Záleží na tom, jak se, stejně jako v 

jiných odvětvích sportu, naloží s jejich talentem od deseti do osmnácti let. 

V létě jste se podílela na přípravě letního tábora pro běžkařské naděje Hledá se nová Kateřina 

Neumannová. Jak vypadal letos?  

Ten letní tábor proběhl letos asi počtvrté. Organizuji ho společně se Ski klubem Šumava, který 

poskytuje odborné trenérské zázemí. 

Kolik tam bylo trenérů?  

Bylo tam osm trenérů. Každý měl ve skupině podle věku dětí šest až deset svěřenců. Děti se věnují 

přípravě. Běhají, jezdí na kole. Starší kolečkovým bruslím, nebo kolečkovým lyžím. K tomu mají 

připravené různé hry. Takže program mají docela pestrý. 

Prý tam bylo sto dětí. 

Bylo a bylo mezi nimi i dvacet dětí z údolí Val di Fiemme v Itálii. S tamním klubem spolupracuji. Takže 

jsem z toho udělala jakési mezinárodní setkání mladých lyžařů, kteří trénovali společně. 
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Účastnily se i děti z jižních Čech?  

Bylo jich tam relativně dost. Ze Ski klubu Šumava, ze Sokola Stachy a tak. Nicméně, to soustředění je 

celorepublikového charakteru a přihlásit se může kdokoliv. S tím, že nejlepší z minulé sezony mají 

podle výsledků slevu na cenu tábora. Takže nejlepším pobyt platíme. 

Nestálo by za to dělat podobné letní tábory i pro další oblasti sportu?  

Určitě by to byla hezká práce. Na druhou stranu by jí bylo moc. Na ty akce si beru dovolenou. Navíc 

se snažím dát dohromady nějaké menší finanční prostředky, aby se pobyt italské skupiny zaplatil, 

protože na oplátku zase naše děti jezdí v zimě do Itálie. Snažím se, aby se to po mně jen 

nejmenovalo, ale abych tam i byla. Kdyby těch akcí bylo více, tak by se to nedalo řešit. 

Program zakončily závody. 

Byly běžecké, ale hodně pršelo, takže to bylo spíš potápění než běh. Ale stejně běželi všichni.  

Našla jste tam také talenty?  

Talenty jsou. V této věkové kategorii jsem jich objevila už hodně. Na druhou stranu je tu období 

puberty a to často rozhoduje. 

Má se i tak každý talent piplat?  

Každý nemůže vyhrát mistrovství světa nebo olympiádu. Je třeba, aby každý zodpovědně zvážil, zda 

chce mít sport jako nedílnou součást svého života. Nebo zda má směřovat k zaměstnání, studiu. To je 

náročné rozhodnutí každého a nikoho bych netlačila do toho, aby byl olympijský vítěz. Těch lidí, kteří 

mají šanci být olympijským vítězem, je strašně málo. Vážím si i toho, že děti, které medaile nikdy 

získávat nebudou, mají vztah ke sportu a i později sportují. To je pro mě dostatečně velká odměna. 

Ne jestli z nich vyrostou olympijští vítězové. 

Přesto. Můžete říci nějaké jméno nadějného lyžaře běžkaře?  

Když zůstaneme tady na jihu Čech, tak třeba Míra Rypl z Horské Kvildy, což je synovec mého bývalého 

trenéra Frühaufa. Nebo Jirka Mánek, který byl loni v Itálii ve Val di Fiemme na závodech dětí. 

Talentovaných dětí v kraji je dost. Ale je logické, že v období dospívání jich hodně odpadne. 
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Kraj chce více přitáhnout mladé Jihočechy ke sportu 

Pavlína Fendeková  14.09.2010 08:33 
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Mladé sportovkyně 
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Jihočeský kraj chce s pomocí písecké rodačky, olympioničky Kateřiny Neumannové, 

přitáhnout mladé lidi ke sportu, nejen lyžování. Generálním partnerem projektu Jižní 

Čechy sportovní je Jaderná elektrárna Temelín a realizátorem občanské sdružení 

Jihočeský patriot.  

„Kateřina Neumannová bez otálení souhlasila, že se stane tváří jihočeského mládežnického 

sportu. Peníze z jaderné elektrárny se vynaloží na propagaci mládežnického sportu, na 

zlepšení zázemí a na organizaci jednotlivých závodů. Mladí sportovci budou mít možnost se 

osobně s Kateřinou Neumannovou, možná i dalšími jihočeskými sportovci, na konkrétních 

závodech setkat a získat motivaci pro další sportování,“ doplnil jihočeský hejtman Jiří Zimola. 

Projekt Jižní Čechy sportovní zahrnuje podporu řadu akcí, plánovaných na letošní a příští rok. 

Nejbližší bude krajská soutěž v přespolním běhu v říjnu v Jindřichově Hradci. Mezi dalšími 

nesmí chybět běh na lyžích ve Vimperku, ale dostane se i na plavání nebo basketbal. 

Kateřina Neumannová ke své úloze v projektu řekla: „Mojí povinností a příjemným posláním 

je pomáhat začínajícím mladým sportovcům a aktivním dětem a podporovat tento styl života. 

Když tato nabídka přišla z jižních Čech, které jsou mým domovem, tak jsem ani chvilku 

neváhala a s radostí jsem ji přijala. Dělala jsem to i v letech minulých, ale tady to získalo 

jakousi záštitu a o to je to vše jednodušší a milejší. Po dohodě s panem hejtmanem bych se 

chtěla co nejvíce akcí osobně zúčastnit a absolvovat i jisté neformální diskuze se mladými 

sportovci.“ 

 
 
ČRo České Budějovice pořad: Zpravodajství  - Každou celou hodinu  
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Jižní Čechy 
 

Sportovce motivuje Neumannová 
Jihočeský kraj zahajuje nový projekt s názvem Jižní Čechy sportovní  
 
Olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová je hlavní postavou nové 
kampaně Jihočeského kraje s názvem Jižní Čechy sportovní. Sama se zúčastní 
jednotlivých akcí a předá mladým sportovcům své zkušenosti. 

Právo, Pavel Orholz 

Jižní Čechy: Neumannová bude lákat děti 
ke sportu 
13.9.2010 15:58 - Kraj chce naučit děti sportovat, na pomoc si pozval známou lyžařku 
Kateřinu Neumannovou. 

"Chceme se především zaměřit na podporu masovějších sportovních aktivit pro mládež letos a 
v první polovině příštího roku," vysvětlil plány kraje hejtman Jiří Zimola.  

Běh i turnaje v basketu  

Zmínil oblastní soutěže, mezi které patří krajské kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci, 
krajské kolo běhu na lyžích ve Vimperku, krajské kolo plavání v Táboře nebo basketbalový 
turnaj ve Strakonicích.  

Vedení Jihočeského kraje doufá, že známé jméno Neumannové bude na děti fungovat jako 
magnet. "V létě jsem na mistrovství republiky v atletice mládeže v Táboře viděl, co Kateřina 
pro děti znamená. O její autogram měly všechny ohromný zájem," uvedl hejtman.  

Akci sponzoruje Temelín  

Celý projekt by mělo vést občanské sdružení Jihočeský patriot. Neumannová se Zimolou 
budou jeho tvářemi. Generálním partnerem je podle vyjádření kraje Jaderná elektrárna 
Temelín.  

Jižní Čechy investují do sportu pro mladé téměř 12 milionů korun.  

Parlamentní listy, Foto/koláž: Hans Štembera, Autor: jac 
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