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ŠOK zasiahol Košice po ôsmykrát
Anketa Športová osobnosť Košíc spojená so slávnostným galavečerom už neodmysliteľne patrí
k spoločenským udalostiam Košíc. Od roku 2009 bolo vďaka projektu ocenených 133 športovcov,
legiend, nádejí, organizátorov či športových novinárov. Do pomyselnej siene slávy boli uvedení okrem
iných aj Anton Frolo, Jiří Holeček, Katarína Ráczová Lokšová, Ján Kozák, Vincent Lukáč, Jozef Plachý či
Jozef Psotka a i v tomto roku sú legendy nášho športu skutočnou ozdobou ankety. Doterajšími
absolútnymi víťazmi medzi aktívnymi športovcami sa v jednotlivých ročníkoch stali Dana Velďáková,
Peter Bartoš, Lucia Kupčíková, Igor Kočiš, Richard Štochl, Alexander Vaško a Anna Karolína
Schmiedlová. Koho meno pribudne na putovnú umeleckú plastiku z dielne akademického sochára Jána
Leška ostane zahalené rúškom tajomstva až do konca a jeho meno sa verejnosť dozvie práve 3. marca
na slávnostnom galavečeri. Novinkou je premiérovo zaradená kategória Masters, v ktorej budú
ocenení tí, ktorí sa športu a športovaniu aktívne venujú celý život a aj v seniorskom veku dosahujú
obdivuhodné výsledky.
Trofeje pre najlepších sú už pripravené
Z ateliéru akademického sochára Jána Leška už organizátori vyzdvihli celkovo 20
umeleckých plastík pre ocenené osobnosti. Tou dvadsiatou prvou je jej putovná
podoba určená pre absolútneho víťaza, vyrobená v roku 2009. Spolu
s travertínovým podstavcom je vysoká 47 centimetrov a každoročne jej držiteľa
vyberá hlasovaním spomedzi laureátov v kategórii TOP 10 Košická športová
akadémia, zložená zo športových novinárov a organizátorov ankety. V tomto roku
predstaví Ján Leško svoje diela aj počas samotného galavečera, keď v priestoroch
Spoločenského pavilónu si budú môcť hostia spríjemniť večer prehliadkou časti
jeho zaujímavej a bohatej tvorby.
Ocenenie In memoriam
Vlani sa Košická športová akadémia rozhodla po prvýkrát udeliť
ocenenie Legenda - In memoriam, a to horolezcovi Jozefovi
Psotkovi. V tomto roku sa tejto pocty dostane legendárnemu
futbalistovi, mágovi na ihrisku a miláčikovi fanúšikov Andrejovi
Kvašňákovi. Cenu v jeho mene príde prevziať syn Jaroslav, ktorý
kvôli tejto udalosti pricestuje z Prahy a nenechá si počas svojho
pobytu v Košiciach ujsť ani stretnutie s bývalými spoluhráčmi svojho
otca z futbalového klubu Internacionáli VSS Košice.

ŠOK privíta množstvo významných hostí
V piatok 3. marca nebudú chýbať medzi hosťami galavečera, ktorých sa na túto
udalosť zíde temer 400, známe tváre. Pozvanie okrem ocenených laureátov
a laureátov minulých ročníkov prijali i prezident Slovenského olympijského
výboru Anton Siekel, generálny sekretár Slovenského olympijského výboru
Jozef Liba, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, prezident
Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek, prezident Slovenskej asociácie
Taekwonda WTF Pavel Ižarik a mnoho ďalších. Medzi spolu-hostiteľov večera
bude patriť aj primátor Košíc Richard Raši.
Kto sa okrem športovcov predstaví v Spoločenskom pavilóne?
Ako je už dobrým zvykom, organizátori opäť pripravili pre hostí
galavečera zaujímavý mix umeleckých vystúpení. Celým večerom
bude sprevádzať a slávnostný punc oficiálnej časti dodá
multižánrová kapela Jungle Label. Zaujímavú symbiózu hudby
a tanca prinesie hudobné zoskupenie IL DUETTO a vicemajstri
sveta v spoločenských tancoch manželia Bérešovci. Čerešničkou
na torte bude dych vyrážajúca UV light show ANTA AGNI. Pre
tancachtivých nebude samozrejme chýbať hudobná produkcia od
DJ Ja Mal-a a opäť si zasúťažíme o zaujímavú cenu. Novou bude aj moderátorská dvojica, ktorú budú
v tomto roku tvoriť Radka Mazáková a Ján Žgravčák.

