Filip Dvořák

Společně s Jaroslavem Radoněm se v roce 2012 v
Záhřebu stal mistrem Evropy v závodě C2 na 500 m.
Startoval s ním i v závodě C2 na 1000 m na Letních
olympijských hrách 2012 v Londýně, kde skončili na páté
příčce. Z Letní univerziády 2013 si odvezli tři stříbrné
medaile. V kilometrovém závodě na Letních
olympijských hrách 2016 v Rui de Janeiru se umístili na
sedmém místě.

Jan Štěrba

Jan Štěrba je český sportovec, rychlostní kanoistakajakář, bronzový olympijský medailista z Letních
olympijských her 2012 v Londýně na čtyřkajaku stejně
jako v Rio de Janeiru v roce 2016. Kromě olympijských
ocenění nese na K4 ocenění Mistra světa z Moskvy v
roce 2014

Pavel Hottmar

Reprezentační trenér rychlostních kanoistů a bývalý
reprezentační kajakář, jeho největším úspěchem byly
bronzové medaile na dvoustovce z ME 1999 a 2001,
olympionik ze Sydney 2000 na K4 a K1. Vinou nemoci v
roce 2005, v šestadvaceti, předčasně uzavřel kariéru a
stal se šéfem sportovních center mládeže rychlostní
kanoistiky, později vedl a stále vede i juniorskou
reprezentaci.

David Vrbický

David Vrbický je vedoucí fyzioterapeut Ústřední
vojenské nemocnice v Praze.Zabývá se například bolestí
zad ve sportu, prevencí, diagnostikou, či léčbou.
Preventivní programy v přípravě vrcholového sportovce,
Každoročn se účastní Sympozia sportovní medicíny, kde
se právě tabývá starostí o vrcholové sportovnce.

Libor Vítek

Libor Vítek je vedoucím Hepatologické laboratoře
Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostik, je
také jmenováným profesorem v oboru Lékařská chemie
a biochemie na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v
Praze. Zabývá se nejenom výživou sportovců, ale také
vyváženou stravou, nejnovějšími trendy ve výživě, ale
také dopingem ve sportu a podobně.

Jozef Borčin

Jozef Borčin je člem Pražského klubu dračích lodí, je
jedním z profesionálních kormidelníků v české
republice. Kromě toho, že si dokáže na kormidle v
jakékoli situaci poradit. V Pražském klubu se zajímají o
činskou kulturu, například se zabývají tancem draka.

Petr Štěrba

Místopředseda Českého svazu dračích lodí.
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