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...Dvě stříbra, dva bronzy a několik dalších umístění kousek pod stupni. Tak vypadá bilance studentů Univerzity  Pardubice  z
Českých akademických her, které letos pořádalo VUT Brno. Druhou příčkou se mohou pochlubit pardubičtí veslaři a veslařky v
kategorii čtyřka s kormidelníkem muži (Tereza...
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PARDUBICE Dvě stříbra, dva bronzy a několik dalších umístění kousek pod stupni. Tak vypadá bilance studentů Univerzity
Pardubice  z Českých akademických her, které letos pořádalo VUT Brno. 
Druhou příčkou se mohou pochlubit pardubičtí veslaři a veslařky v kategorii čtyřka s kormidelníkem muži (Tereza Dytrychová,
Tomáš Halík, Ondřej Jung, David Král a Jan Němec) a čtyřka s kormidelníkem mix (Dytrychová, Halík, Král, Němec, Lucie
Smetanová). Třetí pak přidali Ondřej Jung na skifu a Kateřina Hromadníková v plavecké padesátce prsařek. Vedle toho
zabodovali též Ondřej Váchal (4. v běhu na 1 500 metrů) a Vanessa Godárová (4. v hodu kladivem, 5. ve vrhu koulí a 6. v
hodu diskem). 
„Sport a Univerzita  Pardubice  k sobě patří a fakt, že naši studenti přivezli medaile zejména z vodních sportů, potvrzuje naši
výhodu, kterou díky Labi a našemu veslařskému klubu máme. Gratuluji i ostatním, protože už jen kvalifikovat se na České
akademické hry byl úspěch,“ uvedl vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity  Pardubice  Tomáš Macas.
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1.1. Vysokoškoláci mají čtyři medaile z „akademiček“  
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PARDUBICE Dvě stříbra, dva bronzy a několik dalších umístění kousek pod stupni. Tak vypadá 
bilance studentů Univerzity Pardubice z Českých akademických her, které letos pořádalo VUT 
Brno.  
Druhou příčkou se mohou pochlubit pardubičtí veslaři a veslařky v kategorii čtyřka s 
kormidelníkem muži (Tereza Dytrychová, Tomáš Halík, Ondřej Jung, David Král a Jan Němec) a 
čtyřka s kormidelníkem mix (Dytrychová, Halík, Král, Němec, Lucie Smetanová). Třetí pak přidali 
Ondřej Jung na skifu a Kateřina Hromadníková v plavecké padesátce prsařek. Vedle toho 
zabodovali též Ondřej Váchal (4. v běhu na 1 500 metrů) a Vanessa Godárová (4. v hodu 
kladivem, 5. ve vrhu koulí a 6. v hodu diskem).  
„Sport a Univerzita Pardubice k sobě patří a fakt, že naši studenti přivezli medaile zejména z 
vodních sportů, potvrzuje naši výhodu, kterou díky Labi a našemu veslařskému klubu máme. 
Gratuluji i ostatním, protože už jen kvalifikovat se na České akademické hry byl úspěch,“ uvedl 
vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice Tomáš Macas.  
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