
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Sokol má nové ambasadory, celkem bude myšlenku Sokola 
propagovat pět sportovců 
 
PRAHA - 20. května - Česká obec sokolská rozšiřuje počet 
svých ambasadorů.  
Pro rok 2022/2023 nám zůstávají dvě stálice a doplňují je tři 

nové tváře. V řadách ambasadorů zůstávají bronzový 

olympijský medailista, člen Sokola Brno I a čerstvý držitel titulu 

Sokol roku 2021, Alex Choupenitch a běžkyně Bára Malíková 

z T. J. Sokol Opava, která nyní studuje a běhá v USA. 

„Jsem ráda, že se nám u všech oslovených dostalo pozitivní 

reakce a můžeme tak ukázat další sporty, které naši členové 

dělají. Myslím, že pro mladou generaci bude zajímavé 

nahlédnout do zákulisí příprav špičkových sportovců a získat 

tak jiný pohled na to, co sport obnáší,“ řekla k nové spolupráci 

starostka ČOS Hana Moučková. 

Tři noví ambasadoři, tři naprosto odlišní sportovci 

Georg Hopfgartner, člen oddílu trampolín T. J. Sokol Kampa, 

jehož snem je závodit na olympiádě a zkusit si tak svůj životní 

závod pod pěti kruhy. 

Nejbližší závod - Rimini - Světový pohár ve skocích na 

trampolíně 24. 5. - 6. 6.  

Matyáš Džavoronok, další člen T. J. Sokol Brno I, volejbalista, 

který jde ve šlépějích svého otce a drží rodinnou tradici. Matyáš 

dal však přednost písku před palubovkou a je velkou nadějí 

českého plážového volejbalu. 

Nejbližší turnaj - Elite Ostrava od 25. května. 

 

Lukáš Rohan, všestranný sportovec, který začínal v T. J. Sokol 

Královské Vinohrady, ale od florbalové hokejky přešel k pádlu. 
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Ve vodním slalomu vyhrál stříbro v kanoistice na OH v Tokiu. 

Ztělesňuje myšlenku „všestrannosti a lásky k pohybu“, kterou se 

snaží Sokol propagovat. 

Nejbližší závod - poslední květnový víkend na Mistrovství 

Evropy v Liptovském Mikuláši. V ČR mu přijďte fandit 10. - 12. 

června na Světový pohár do Troji. 

Alex Choupenitch - držme pěsti na Mistrovství Evropy v 

turecké Antalyi od 15. do 22. června. 

Barbora Malíková - do poloviny června závodí na americkém 

kontinentu, následně se přesouvá domů a startuje na 

Mistrovství ČR o víkendu 24. a 25. června. 


