
OD TALENTU  KE HVĚZDÁM

United Sport Partners, s. r. o., je marketingová společnost působící již 

sedm let na českém sportovním trhu. Zabývá se pořádáním sportovních 

akcí, vyhledáváním mladých talentů a podporuje řadu českých reprezen-

tantů ve vybraných letních a zimních sportovních disciplínách.

V roce 2011 společnost United Sport Partners ve spolupráci s Institutem 

sportovního lékařství Victorium odstartovala projekt TALENT TEAM, 

jehož cílem je zajištění kvalitních podmínek vybraným talentům pro jejich 

další sportovní i osobnostní růst, a to nejen co se týče samotného sportu, 

ale též v oblasti regenerace, výživy, psychologie apod.

Dalším z cílů projektu je podpora sportovních disciplín, v nichž čeští 

sportovci slavili tradičně světové úspěchy a v současné době se potýkají 

s nedostatkem finančních prostředků.

S TALENT TEAMem spolupracuje řada bývalých českých reprezentantů 

v roli patronů odvětví, v nichž zaznamenali v dávné i nedávné minulosti 

světově významné úspěchy.

 Jiřina Adamíčková-Pelcová, biatlon 

 Václav Chalupa, veslování

 Jiří Rohan, vodní slalom

 Michal Bíza, beachvolejbal



JIŘINA ADAMÍČKOVÁ- 
-PELCOVÁ
BIATLON
Největší úspěchy:

 1. místo ve štafetě – MS Borovec 1993
  5. místo ve sprintu – OH Albertville 1992
 celková vítězka Světového poháru 1991

Proč podporuji TALENT TEAM?
„Český biatlon čeká v roce 2013 vrcholná soutěž – mistrovství světa v Novém Městě  
na Moravě. Jsem přesvědčena, že na startu nebudou chybět ani obě zástupkyně Talent teamu 
Veronika Vítková a Veronika Zvařičová. O svém nadání přesvědčily už jako juniorky na světo-
vém šampionátu ziskem zlatých medailí ve štafetě a domácí prostředí by je mělo maximálně 
motivovat i mezi dospělými. Věřím, že podmínky, které jim poskytne Talent team, zúročí  
ve výbornou formu a možná se dočkáme překvapení. Vím, o čem mluvím – v jejich věku jsem 
také byla členkou ženské štafety, která získala na mistrovství světa 1993 senzačně zlato!

VÁCLAV CHALUPA
VESLOVÁNÍ
Největší úspěchy:

  2. místo – OH  Barcelona 1992
  2. místo na MS 1989, 1990, 1991, 1993
  šestinásobný účastník olympijských her

Proč podporuji TALENT TEAM?
„Veslování je disciplínou, která už tradičně přináší českému sportu velké úspěchy  
na špičkových mezinárodních akcích. Sám však dobře vím, jakou dřinou je vykoupená 
každá medaile. Abychom i v dalších letech zachovali kontinuitu, je nutné všestranně pod-
porovat růst našich následovníků. Jsem proto opravdu nesmírně rád, že Talent team vsadil  
na velice perspektivní sesterský pár Lenka a Jitka Antošovy. Obě patří nepochybně mezi ty, 
ve kterých je budoucnost českého veslování. Jako ambasador Talent teamu se jim vyna-
snažím na jejich cestě vzhůru pomáhat předáváním zkušeností, rad a být jim i osobním 
příkladem.“

PATrONI TALENT TEAMU



JIŘÍ rOHAN
VODNÍ SLALOM 
Největší úspěchy:

  1. místo – MS Mezzana 1993
  2. místo – OH Barcelona 1992 a Atlanta 1996 

Proč podporuji TALENT TEAM?
„Vodní slalomáři Vavřinec Hradilek a Jiří Prskavec tvoří v Talent teamu neobyčejně perspek-
tivní a ambiciózní tým a jsem rád, že s ním mohu spolupracovat. Hradilek je považován  
za momentálně největší český talent, Prskavec zase za jeho vyzyvatele a zdatného soupeře. 
Tahle symbióza se mi však nesmírně zamlouvá a myslím, že oběma závodníkům půjde velice 
k duhu. Jirkova obrovská motivace a ctižádost vyrovnat se staršímu kolegovi totiž bude 
pozitivně působit i na Vavřincovu přípravu a výkonnost. Jsem přesvědčen, že zásluhou této 
zdravé rivality má český vodní slalom zaděláno na velké úspěchy.“

MICHAL BÍZA
BEACHVOLEJBAL
Největší úspěchy:

  7. místo – Světová série Open 2009, Šanghaj
  1. místo – Světová série Challenger 2007, Brno

Proč podporuji TALENT TEAM?
„Beachvolejbal právě prožívá v České republice svůj velký boom. Podlehly mu už tisíce  
vyznavačů a na kurtech se objevují desítky mladých a neobyčejně talentovaných hráčů.  
Za důležité však považuji, aby jim v období rozhodujícím pro jejich další kariéru radil někdo 
zkušený a nasměroval je správným směrem. Zatím však u nás stále není k dispozici dostatek 
odborníků, kteří by mohli tuto roli kvalifikovaně plnit. Už jako hráč šestkového i plážového 
volejbalu jsem se připravoval na to, že jednou budu své zkušenosti předávat mladé generaci. 
A v Talent teamu k tomu mám určitě dobrou příležitost.“

PATrONI TALENT TEAMU



VErONIKA VÍTKOVÁ
BIATLON

* 9. 12. 1988

Trenér: Jindřich Šikola
Klub: SKP JABLONEX
Co o ní možná nevíte: Má ráda knihy 
Michala Viewegha a svíčkovou.

Největší úspěchy:

 8. místo na MS 2011, Rusko
  24. místo v rychlostním závodu na ZOH 

2010, Kanada
  1. místo ve štafetě na MS juniorů 2009, 

Kanada 
 5. místo na MS 2009, Korea

Největší ambice:

Medaile na MS 2013 v Novém Městě  
na Moravě, medaile na OH 2014 v Soči

www.veronikavitkova.cz



VErONIKA ZVAŘIČOVÁ
BIATLON

* 8. 12. 1988

Trenér: Jindřich Šikola
Klub: SKP JABLONEX
Co o ní možná nevíte: Ráda jezdí 
na motokárách.

Největší úspěchy:

  1. místo na MS juniorů ve štafetě 2009, 
Kanada

 22. místo na MS 2009, Korea

Největší ambice:

Umístění do 20. pozice na MS 2013



* 16. 8. 1989

Trenér: Pavel Zika
Klub: Dukla Liberec
Co o něm možná nevíte: Rád surfuje 
na největším italském jezeře Lago di Garda. 

Největší úspěchy:

  1. místo v kombinaci na Zimní světové 
univerziádě 2011, Turecko

 1. místo v závodu FIS v obřím slalomu 2011, Itálie 
 2. místo v obřím slalomu na MČR 2010

Největší ambice: 

Pravidelně bodovat v závodech EP, pokusit se bodovat 
v závodech SP a nominace na ZOH 2014

www.adamzika.cz

ADAM ZIKA
ALPSKÉ DISCIPLÍNY



Trenér: Josef Lukš
Klub: VK SLAVIA Praha

JITKA ANTOŠOVÁ

* 13. 3. 1987

Co o ní možná nevíte: 
Bude z ní architektka u vesla.

Největší úspěch Jitky:

  1. místo na MS do 23 let, 
2006, 2007, 2009

LENKA ANTOŠOVÁ

* 27. 9. 1991

Co o ní možná nevíte: Je stále v dobré 
náladě, má ráda steaky a kakao.

Největší úspěch Lenky:

 2. místo na Světovém poháru, 2010

Největší společný úspěch: 
	4. místo na MS 2010, Nový Zéland

Největší společné ambice:

Nominace na OH 2012 v Londýně

JITKA A LENKA ANTOŠOVY
VESLOVÁNÍ – DVOJSKIf



VAVŘINEC HrADILEK 
VODNÍ SLALOM

* 10. 3. 1987

Trenér: Milan Říha
Klub: USK PRAHA
Co o něm možná nevíte: Má rád českou 
kuchyni a jeho oblíbeným místem  
je Nový Zéland.

Největší úspěchy:

 2. místo na MS 2010, Slovinsko
 3. místo na ME 2010, Slovensko
 11. místo na OH v Pekingu 2008, Čína

Největší ambice: 

Medaile na ME, MS, Světovém poháru  
a nominace na OH 2012

Vávra Hradilek



JIŘÍ PrSKAVEC 
VODNÍ SLALOM

* 18. 5. 1993

Trenér: Jiří Prskavec st.
Klub: USK PRAHA
Co o něm možná nevíte: Závodí výhradně 
v modré barvě.

Největší úspěchy:

  3. místo na ME seniorů 2011, Španělsko
  2. místo na Oceania open 2011 v kategorii 

seniorů, Nový Zéland
  1. místo na ME juniorů 2010, Německo
  3. místo na Světové olympiádě mládeže 

2010, Singapur

Největší ambice:

Medaile z ME juniorů, úspěch v závodech 
Světového poháru



KArOLÍNA GALUŠKOVÁ 
VODNÍ SLALOM

* 18. 1. 1995

Trenér: Vladislav Galuška
Klub: KVS Sušice
Co o ní možná nevíte: Řídí se mottem: 
Pádluj hlavou, nebudou tě bolet ruce.

Největší úspěchy:

  1. místo na MČR juniorů 2009, 
Roudnice nad Labem

 2. místo na MS juniorů 2010, Francie
  3. místo v družstvech na MS juniorů 2010, 

Francie (byla nejmladší účastnicí šampionátu)

Největší ambice:

Medaile na ME juniorů



TOMÁŠ PAPrSTKA
CYKLISTIKA

* 1. 3. 1992

Trenér: Jan Slavíček
Klub: Remerx Cycling Team Kolín
Co o něm možná nevíte: Nesnáší pomalé lidi.

Největší úspěchy:

  1. místo na MS juniorů v cyklokrosu 2010, Tábor
  3. místo na MS a ME juniorů v MTB 2010 
 Juniorský „sportovec roku 2010“

Největší ambice:

Medaile z MČR, nominace na ME  
a MS do 23 let



* 18. 8. 1993

Trenér: Jan Slavíček
Klub: Remerx Cycling Team Kolín
Co o ní možná nevíte: Má nízký pud sebezáchovy 
a ráda čte komiksy. 

Největší úspěchy:

 1. místo ČP 2011 v silniční cyklistice, Vyškov
  1. místo v ČP juniorů 2010, Teplice

Největší ambice: 

Nominace na ME a MS juniorů

ZUZANA PIrZKALLOVÁ
CYKLISTIKA



PODPOrUJEME…

POŘÁDÁME…

REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 
V SEVERSKÉ KOMBINACI
www.slcr.cz

MINIVOLEJBAL V BARVÁCH 
turnaj pro děti a mládež u příležitosti  
pořádání mistrovství Evropy mužů  
v České republice

27.–28. 12. 2010 
7.–8. 5. a 10.–11. 9. 2011

www.minivolejbal.cz

ČESKÝ POHÁR V ZÁVODECH 
NA DIVOKÉ VODĚ
14.–15. 5. 2011, Praha-Trója

www.usk.kanoe.cz

KING & QUEEN OF THE BEACH
6. ročník prestižního exhibičního turnaje 
o titul nejlepšího hráče a hráčky českého 
plážového volejbalu

8. 9. 2011

www.usp.cz

SPORTOVNÍ CENTRUM  
MLÁDEŽE – KLUB BIATLONU  
JILEMNICE

ČESKÝ POHÁR V ZÁVODECH 
NA HORSKÝCH KOLECH
18.–19. 6. 2011, Pec pod Sněžkou

www.bike-pec.cz

GRAND PRIX DRAČÍCH LODÍ 
2011, ČESKÁ REPUBLIKA
www.dragonboat.cz

BEACHVOLEJBALOVÉ KEMPY  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
11.–15. 7. a 22.–26 .8. 2011, Sportovní areál 
Hamr – Gutovka

www.usp.cz



TALENT TEAM NABÍZÍ 
PArTNErŮM…
… spojení se jmény současných i budoucích sportovních hvězd 
a prezentaci na významných sportovních akcích.

Budeme Vás prezentovat všude, kde se objevíme:

  na sportovním oblečení, náčiní nebo v prostorách sportovních areálů, 
tam všude může vyniknout Vaše firemní značka, či reklamní slogan 

 v tiskovinách, na webu, či v newsletterech 

  naši sportovci se rádi zúčastní firemních akcí, kam pozvete 
své zaměstnance a obchodní partnery 

 zažijete společný trénink se členy Talent Teamu

  budete fandit „svým“ favoritům při závodech Světového poháru, 
nebo rovnou na olympiádě

 spojíte své produkty s tváří profesionálních sportovců

  svěříte děti svých zaměstnanců do rukou sportovních 
profesionálů v rámci odpoledních kempů

 necháte si od nás připravit zajímavou firemní akci „na klíč“

Konkrétní nabídku spolupráce Vám „ušijeme na míru“ na základě osobního jednání.

Kontakt:

Matěj Dunka 
ředitel společnosti 
matej.dunka@usp.cz
+420 731 582 403

Partneři Talent teamu:


