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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

18.04.2017

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

24.04.2017

Datum projednání v ZM

02.05.2017

Název materiálu

Udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2016
Komise pro sport a využití sportovních zařízení svým usnesením z 15.03.2017 a
dle zápisu o elektronickém hlasování z 21.04.2017 navrhuje RM a ZM udělit
sportovní ceny za rok 2016 dle předloženého návrhu.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2016 dle
přílohy č. 2,

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

doporučuje
02.01
schválit ocenění prvních tří nejlepších sportovců v kategorii
mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let.
Zastupitelstvo města Trutnova
uděluje
01.01
sportovní ceny města Trutnova za rok 2016 dle přílohy č.2,

Nejlepší

Návrh na usnesení ZM
schvaluje
02.01
ocenění prvních tří nejlepších sportovců v kategorii Nejlepší mládežnický
sportovec města Trutnova do 18 let.
Důvodová zpráva:
Komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen „sportovní komise“) projednala předložené návrhy
na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2016 (příloha č.1) a navrhuje udělení těchto cen
navrženým sportovcům dle přílohy č.2.
Sportovní komise doporučuje radě města a zastupitelstvu města pozvat a ocenit na slavnostním vyhlášení
první tři kandidáty v kategorii Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let, kteří postoupili do
užšího výběru všech kandidátů této kategorie. Sportovec na druhém a třetím místě by byl oceněn
s nastoupením vedle nejlepšího sportovce předáním diplomu a květiny jako vyjádření podpory mládeže a
jejího rozvoje.
Sportovní komise dále navrhuje udělit cenu za mimořádný sportovní výkon. Sportovci, kteří tuto cenu
v předešlých letech obdrželi jsou uvedeni v příloze č. 3 (Přehled udělených sportovních cen 2003 – 2015).
Přílohy:
1. Zápis z jednání sportovní komise dne 15.03.2017 a zápis z 21.04.2017 o elektronickém hlasování
2. Návrhy na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2016 dle doporučení sportovní komise
3. Přehled udělených sportovních cen 2003-2015
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 19.
Datum: 24.04.2017

Podpis předsedy komise

A

ZM_02

Příloha č. 2

Cena za mimořádný sportovní výkon:
Musilová Šárka – lukostřelba
Šárka v roce 2016 získala 3. místo na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro. Dává skvělý příklad všem, jak
handicapovaným, tak ostatním, že když se člověk „zakousne a maká, tak to jde“. Je jediná sportovkyně
z Trutnova, která za rok 2016 přivezla z olympijských nebo paralympijských her medaili.
Hlasování:

13 – 0 – 0

Nejlepší sportovec města Trutnova:
Klauda Jakub – HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Jakub je reprezentantem ČR a řádným členem svazu C.M.T.A. Pravidelně se účastní vrcholných mezinárodních i národních soutěží. Je zároveň trenérem III. třídy a rozhodčím III. třídy. V roce 2016 patří mezi jeho
úspěchy 1. místo na mezinárodním turnaji Hanuman Cup 31 v Bratislavě, 1. místo na mezinárodním turnaji
Pretorian Fight Night v Pardubicích, 1. místo na mezinárodním turnaji Highlanders Night V. v Trutnově, dělené 3. a 4. místo na světovém poháru IFMA v Kazani. Největším úspěchem je 1. místo na ME – I.F.M.A. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MUAY THAI v chorvatském Splitu, kde ve váhové kategorii -86 kg nejprve porazil
běloruského bojovníka Anatomi Vanakova, v druhém zápase porazil švédského reprezentanta Erika Berglunda a ve finále se postavil proti ruskému Mikhaili Sartakovovi.
Hlasování:

13 – 1 – 0

Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let:
Návrh sportovní komise na ocenění tří nejlepších sportovců v kategorii
Navrhovaný užší výběr kandidátů, kteří by měli být oceněni ve složení Tereza Karlecová, Lada Pejchalová,
Tereza Beranová.
Hlasování:

13 – 0 – 0

Pořadí užšího výběru dle níže uvedeného hlasování:
1. Karlecová Tereza – hokej – HC Trutnov, z.s.
Je hráčkou ženské reprezentace, za kterou již vstřelila několik branek v mezinárodních utkáních. Je členem
týmu mladších dorostenců ve svých mateřských oddílech HC Trutnov a HC Krkonoše, současně je oporou
ligového týmu žen HC TJ Tesla Centralplast Pardubice. Je vzorem pro další hráčky ve svém klubu. Zvyšuje
povědomí nejenom dívek v Trutnově o tom, že lední hokej je i ženským sportem.

2. Pejchalová Lada – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Lada získala 4. místo MS juniorů v Polsku, 1. místo na Mezinárodních závodech juniorů v Maďarsku (výkonem splnila 2 dny po uzavření plnění kvalifikačních limitů limit pro ME dospělých a B limit na OH), 1. místo na
MČR do 22 let v Kladně, 2. místo na MČR žen v Táboře, 2. místo na MČR juniorů a dorostu v Třinci, 4. místo
na MČR žen v hale ve Vítkovicích.

3. Beranová Tereza – běh na lyžích – OlfinCar Ski team, z.s.
Tereza získala 2 x 1. místo na MČR, 2. místo na MČR.
Hlasování:

13 – 1 – 0
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Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova:
Mažoretkový soubor NEMESIS TRUTNOV při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
Tento tým, fungující již čtvrtým rokem, je nejlepší v ČR, v Evropě i na světě v kategoriích „velká formace
hůlka klasik“ a „třásně klasik“ pro rok 2016. V roce 2016 obdržel titul absolutních mistryň světa (mistryně
světa v kategorii baton classic, mistryně světa v kategorii pom classic) v chorvatské Poreči, za účasti mažoretek ze 16 zemí a 3 kontintentů. Mezi další úspěchy patří mistryně ČR (pom classic), II. vícemistryně ČR.
Děvčata reprezentovala město Trutnov ve sportu, který dosud na takovéto vysoké mezinárodní úrovni ještě
reprezentován nebyl.
Hlasování:

9–0–1

Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let:
Družstvo kadetek – softball – SK Horní Staré Město, z.s.
1. místo v extralize kadetek v základní části, 2. místo celkově. Členky družstva byly i hráčky, které reprezentovaly softball na národní úrovni. Tereza Klempířová, Eliška Slaninová, Eliška Stejskalová (reprezentace kadetek 2015 – 2. místo na ME v Itálii), Tereza Klempířová, Eliška Stejskalová a Karolína Hanáková (výběr
Senior League – 1. místo evropská kvalifikace – Holandsko 2016, účast na World Series – USA).
Hlasování:

13 – 0 – 1

Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za uplynulý rok:
Havelka Miloš – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Dlouholetý trenér celé řady reprezentantů v posledním desetiletí. Za dosažené výsledky byl v roce 2016 vyhlášen trenérem Královéhradeckého kraje v kategorii neprofesionálních trenérů. Toto ocenění bylo velice
kladně hodnoceno i ze strany českého a krajského atletického svazu. V roce 2016 byl osobním trenérem
Lady Pejchalové, která získala titul M-ČR ve skoku vysokém v kategorii do 22 let. Obsadila druhá místa na
M-ČR ve skoku vysokém v kategorii žen a juniorek. Zvítězila na Mezinárodních závodech v Polsku, a největším úspěchem bylo 4. místo ma MS-juniorů, kterým navázala na 3. místo z MS v roce 2015. Trenér Havelka
má svoji tréninkovou skupinu, kde pracuje s 20 svěřenci a i ti dosahují vynikajících výkonů na vrcholných
soutěžích M-ČR. Na základě výkonů v roce 2016 byl Adam Prokeš zařazen do reprezentačního výběru pro
rok 2017 v disciplíně 110 m překážky.
Hlasování:

11 – 0 – 0

Cena za významný přínos trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí, funkcionář):
Ing. Václav Hejzák – sportovní gymnastika – dlouholetý trenér a zakladatel gymnastiky v Trutnově
Vedení kroužku gymnastiky, předchůdce dnešního oddílu sportovní gymnastiky, se ujal v roce 1967 a začínal
se 14 cvičenkami. Postupem času se náročný trénink neobešel bez hledání dalších osob, které by se zapojily
do přípravy mladých gymnastek. Tak jak rostla povědomost o existenci tohoto oddílu, stoupal i zájem o tento
sport v Trutnově. Oddíl pod vedením pana Hejzáka získával postupně vavříny také na republikové úrovni.
V roce 1976 obsadil 7. místo v celostátním hodnocení gymnastických oddílů (soutěže se zúčastnilo 157 oddílů). Během své práce vychoval více než stovku dívek, které během aktivní závodní činnosti dosahovaly nejvyšších výkonnostních tříd ve svých věkových kategoriích. Jako trenér pracoval a vedl oddíl dvacet pět let.
Kromě trenérské činnosti pracoval jako člen celostátní metodické komise pro sportovní gymnastiku a je spoluautorem učebnic o nácviku prvků.
Pro rozvoj a propagaci této oblasti přispěl organizací závodů pro mladé gymnasty. Je otcem závodu O Trautenberkův korbel. Závod se stal oblíbeným a v kalendáři republikových gymnastických soutěží má už pevné
místo. V letošním roce se bude organizovat již 32. ročník. Letos se dožívá významného životního jubilea.
Hlasování:

12 – 0 – 0

MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Zápis číslo 1/2017
Datum jednání:
15.03.2017
Místo jednání:
MěÚ Trutnov, zasedací místnost č. 301
Čas začátku jednání: 15:00 hod.
Přítomni
Členové komise
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák
Roman Klempíř
Václav Kosinka
Bc. Martin Mečíř
Bc. Petr Musil
Mgr. Vladimír Šlofar

přítomen
přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Hosté
Ing. Hana Křivková, DiS.

přítomen

Mgr. Jiří Paták
Josef Petr
Zdeněk Poul
Ing. Tomáš Síč
Jiří Šedivec
Richard Švaral
Tylš Josef
Ing. Petr Gaisler

omluven
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen

Program jednání komise
1) Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti
2) Určení zapisovatele a ověřovatele
3) Schválení programu
4) Projednání návrhů na udělení sportovních cen za rok 2016
5) Projednání žádostí a rozdělení finančních dotací pro rok 2017 v oblasti sportu –
rozdělení finančních prostředků dle členské základny
6) Koncepce a pravidla dalšího rozdělování
7) Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
8) Závěr - různé
Jednání komise
1) Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti
Předseda Komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen „komise“) zahájil její 1.
jednání v 15.00 h, přivítal přítomné členy a hosta, představil sebe jako nově zvoleného člena
a zároveň předsedu komise a dalšího nového člena komise pana Ing. Petra Gaislera.
Konstatoval usnášeníschopnost komise.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele
Komise odsouhlasila zapisovatelku Bc. Lenku Švecovou, DiS. a ověřovatele Mgr. Pavla
Káňu.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 – 0 - 0

3) Schválení programu
Komise odsouhlasila navržený program bez připomínek.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 – 0 - 0

4) Projednání návrhů na udělení sportovních cen za rok 2016
a) Nejlepší sportovec města Trutnova
Vzhledem k velkým úspěchům našich paralympioniků na loňských Paralympijských hrách
v Rio de Janeiro, zejména získání bronzové medaile paní Šárkou Musilovou na těchto
hrách, je návrh na ocenění sportovkyně vyjmut z návrhů na nejlepšího sportovce města
Trutnova a komise doporučuje RM a ZM udělit zvláštní cenu Šárce Musilové za
mimořádný sportovní výkon.
Usnesení
KPS 2017-1/1 Komise schvaluje vyjmutí návrhu na ocenění sportovkyně Šárky Musilové
z návrhů na nejlepšího sportovce města Trutnova a doporučuje RM a ZM
udělit jí zvláštní cenu za mimořádný sportovní výkon.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 - 0 - 0

Poté komise přistoupila k projednání návrhů sportovních cen v kategorii nejlepší
sportovec za rok 2016. Nominovaní sportovci jsou uvedeni v seznamu všech
navrhovaných kandidátů v příloze č. 1. Komise rozhodovala v užším výběru mezi třemi
kandidáty a to Evou Vrabcovou Nývltovou, která nás skvěle reprezentovala na
Olympijských hrách v Rio de Janeiro a to ziskem 26. místa v marathonu. V letošním roce
je tato sportovkyně nominována za výkon v atletice, v loňském roce to byla nominace za
výsledky v běhu na lyžích. Její výkony jsou uvedeny v celkovém přehledu kandidátů. I
přesto, že nesportuje za domácí oddíl, mělo by být důležitější ocenit její výkon jako výkon
sportovce tohoto města. Do užšího výběru se dále dostal Jakub Klauda díky svému
největšímu úspěchu sezóny a to 1. místo na ME – I.F.M.A. EUROPEAN CHAMPIONSHIP
MUAY THAI v chorvatském Splitu a Lada Pejchalová, která byla přesunuta na návrh
navrhovatele do kategorie Nejlepší mládežnický sportovec.
Vrabcová Nývltová Eva – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., Olfin Car Ski
team z.s.
26. místo na OH v Rio de Janeiro – maraton, 8. místo v ME v Amsterdamu – půlmaraton,
15. místo na ME Evropy Chia – kros, mistryně ČR v maratonu, držitelka českého ženského
rekordu Volkswagen Pražského mezinárodního maratonu (2. čas v historických tabulkách).
Termín:
Hlasování:

15.3.2017
6–0–0

Klauda Jakub – HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Je reprezentantem ČR a řádným členem svazu C.M.T.A. Pravidelně se účastní vrcholných
mezinárodních i národních soutěží. Je zároveň trenérem III. třídy a rozhodčím III. třídy.
V roce 2016 patří mezi jeho úspěchy 1. místo na mezinárodním turnaji Hanuman Cup 31
v Bratislavě, 1. místo na mezinárodním turnaji Pretorian Fight Night v Pardubicích, 1. místo
na mezinárodním turnaji Highlanders Night V. v Trutnově, dělené 3. a 4. místo na
světovém poháru IFMA v Kazani. Největším úspěchem je 1. místo na ME – I.F.M.A.
EUROPEAN CHAMPIONSHIP MUAY THAI v chorvatském Splitu, kde ve váhové kategorii
-86 kg nejprve porazil běloruského bojovníka Anatomi Vanakova, v druhém zápase porazil
švédského reprezentanta Erika Berglunda a ve finále se postavil proti ruskému Mikhaili
Sartakovovi.

Termín:
Hlasování:

15.3.2017
7–0–0

Usnesení
KPS 2017-2/1 Komise nepřijala žádné usnesení pro udělení ceny v kategorii Nejlepší
sportovec města Trutnova za rok 2016. Ani pro jeden návrh nehlasovala
nadpoloviční většina všech jejích členů.
Termín:
Hlasování:

15.3.2017
6–0–0
7–0-0

b) Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova
Komise diskutovala v rámci užšího výběru o vybraných kandidátech Tereze Karlecové,
Ladě Pejchalové, Tereze Beranové a Pavlu Nevečeřelovi.
Komise diskutovala o doporučení radě města projednat pozvání na slavnostní vyhlášení i
druhého a třetího kandidáta a jejich ocenění s nastoupením vedle vítězného navrženého
kandidáta a předáním diplomu a květiny.
Navrhovaný užší výběr kandidátů, kteří by měli být oceněni ve složení Tereza Karlecová,
Lada Pejchalová, Tereza Beranová.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 – 0 – 0

Usnesení
KPS 2017-3/1 Komise doporučuje RM a ZM pozvat a ocenit na slavnostním vyhlášení první
tři kandidáty v kategorii Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova, kteří
postoupili do užšího výběru všech kandidátů této kategorie.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 – 0 – 0

Pořadí užšího výběru dle níže uvedeného hlasování:
1. Karlecová Tereza – hokej – HC Trutnov, z.s.
Je hráčkou ženské reprezentace, za kterou již vstřelila několik branek v mezinárodních
utkáních. Je členem týmu mladších dorostenců ve svých mateřských oddílech HC Trutnov a
HC Krkonoše, současně je oporou ligového týmu žen HC TJ Tesla Centralplast Pardubice.
Je vzorem pro další hráčky ve svém klubu. Zvyšuje povědomí nejenom dívek v Trutnově o
tom, že lední hokej je i ženským sportem.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
7–0-0

2. Pejchalová Lada – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
4. místo MS juniorů v Polsku, 1. místo na Mezinárodních závodech juniorů v Maďarsku
(výkonem splnila 2 dny po uzavření plnění kvalifikačních limitů limit pro ME dospělých a B
limit na OH), 1. místo na MČR do 22 let v Kladně, 2. místo na MČR žen v Táboře, 2. místo
na MČR juniorů a dorostu v Třinci, 4. místo na MČR žen v hale ve Vítkovicích.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
6–0–0

3. Beranová Tereza – běh na lyžích – OlfinCar Ski team, z.s.
2 x 1. místo na MČR, 2. místo na MČR

Usnesení
KPS 2017-4/1 Komise nepřijala žádné usnesení v pořadí užšího výběru navržených
kandidátů pro udělení ceny v kategorii Nejlepší mládežnický sportovec města
Trutnova za rok 2016. Ani pro jeden návrh nehlasovala nadpoloviční většina
všech jejích členů.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
7–0–0
6–0–0
0–0-0

c) Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Štafeta žen – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Štafeta žen ve složení Martina Elhenická, Kateřina Holubová, Klára Šimánová, Dominika
Brádlová obsadila 3. místo ve štafetě 4x200 m volný způsob na letním Mistrovství ČR
dospělých v roce 2016. Všechny závodnice přivezly také individuální medaile z MČR ve
svých věkových kategoriích.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
3–0-0

Mažoretkový soubor NEMESIS TRUTNOV při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
Tento tým, fungující již čtvrtým rokem, je nejlepší v ČR, v Evropě i na světě v kategoriích
„velká formace hůlka klasik“ a „třásně klasik“ pro rok 2016. V roce 2016 obdržel titul
absolutních mistryň světa (mistryně světa v kategorii baton classic, mistryně světa v kategorii
pom classic) v chorvatské Poreči, za účasti mažoretek ze 16 zemí a 3 kontintentů. Mezi další
úspěchy patří mistryně ČR (pom classic), II. vícemistryně ČR. Děvčata reprezentovala město
Trutnov ve sportu, který dosud na takovéto vysoké mezinárodní úrovni ještě reprezentován
nebyl.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
9–0-1

Usnesení
KPS 2017-5/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší sportovní kolektiv
města Trutnova za rok 2016 Mažoretkovému souboru NEMESIS TRUTNOV
při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
9–0-1

d) Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova
Štafeta žaček – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Štafeta, ve složení Helena Blahová, Veronika Hůlková, Eliška Šutriepková, Radka
Stoklasová, zvítězila ve všech čtyřech štafetách 4x50 m volný způsob a polohový závod,
které se plavaly na letním i zimním MČR žactva v roce 2016.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
5–0–0

Družstvo kadetek – softball – SK Horní Staré Město, z.s.
1. místo v extralize kadetek v základní části, 2. místo celkově. Členky družstva byly i hráčky,
které reprezentovaly softball na národní úrovni. Tereza Klempířová, Eliška Slaninová, Eliška
Stejskalová (reprezentace kadetek 2015 – 2. místo na ME v Itálii), Tereza Klempířová, Eliška
Stejskalová a Karolína Hanáková (výběr Senior League – 1. místo evropská kvalifikace –
Holandsko 2016, účast na World Series – USA).

Termín:
Hlasování:

15.03.2017
7–0–1

Usnesení
KPS 2017-6/1 Komise nepřijala žádné usnesení pro udělení ceny v kategorii Nejlepší
mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova za rok 2016. Ani pro jeden
návrh nehlasovala nadpoloviční většina všech jejích členů.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
5–0–0
7–0–1

e) Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za uplynulý rok
Z užšího výběru komise hlasovala o dvou navržených kandidátech.
Havelka Miloš – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Dlouholetý trenér celé řady reprezentantů v posledním desetiletí. Za dosažené výsledky byl
v roce 2016 vyhlášen trenérem Královéhradeckého kraje v kategorii neprofesionálních
trenérů. Toto ocenění bylo velice kladně hodnoceno i ze strany českého a krajského
atletického svazu. V roce 2016 byl osobním trenérem Lady Pejchalové, která získala titul MČR ve skoku vysokém v kategorii do 22 let. Obsadila druhá místa na M-ČR ve skoku
vysokém v kategorii žen a juniorek. Zvítězila na Mezinárodních závodech v Polsku, a
největším úspěchem bylo 4. místo ma MS-juniorů, kterým navázala na 3. místo z MS v roce
2015. Trenér Havelka má svoji tréninkovou skupinu, kde pracuje s 20 svěřenci a i ti dosahují
vynikajících výkonů na vrcholných soutěžích M-ČR. Na základě výkonů v roce 2016 byl
Adam Prokeš zařazen do reprezentačního výběru pro rok 2017 v disciplíně 110 m překážky.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
11 – 0 – 0

Rudolfová Eva – sportovní gymnastika a TeamGym – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Gymnastice se věnuje celý život, Za svoji sportovní kariéru získala velké množství medailí.
Od roku 1983 přestala aktivně závodit a věnuje se trénování gymnastiky v Trutnově. Jako
trenérka dosáhla všech výkonnostních tříd. V posledních 10 letech se věnuje také
TeamGymu a její svěřenkyně obsazují ve všech věkových kategoriích nejvyšších příček.

Eva je nejen trenérka, ale také rozhodčí. Za rok 2016 dokázala připravit družstvo JUNIOR I.
k úctyhodným výkonům. Výčet úspěchů tohoto družstva je uveden výše.

Termín:
Hlasování:

15.03.2017
2–0–0

Usnesení
KPS 2017-7/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší trenér (cvičitel)
města Trutnova za uplynulý rok panu Miloši Havelkovi.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
11 – 0 – 0

f) Cena za významný přínos trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí,
funkcionář)
Ing. Václav Hejzák – sportovní gymnastika – dlouholetý trenér a zakladatel gymnastiky
v Trutnově
Vedení kroužku gymnastiky, předchůdce dnešního oddílu sportovní gymnastiky, se ujal
v roce 1967 a začínal se 14 cvičenkami. Postupem času se náročný trénink neobešel bez
hledání dalších osob, které by se zapojily do přípravy mladých gymnastek. Tak jak rostla
povědomost o existenci tohoto oddílu, stoupal i zájem o tento sport v Trutnově. Oddíl pod
vedením pana Hejzáka získával postupně vavříny také na republikové úrovni. V roce 1976
obsadil 7. místo v celostátním hodnocení gymnastických oddílů (soutěže se zúčastnilo 157
oddílů). Během své páce vychoval více než stovku dívek, které během aktivní závodní
činnosti dosahovaly nejvyšších výkonnostních tříd ve svých věkových kategoriích. Jako
trenér pracoval a vedl oddíl dvacet pět let. Kromě trenérské činnosti pracoval jako člen
celostátní metodické komise pro sportovní gymnastiku a je spoluautorem učebnic o nácviku
prvků.
Pro rozvoj a propagaci této oblasti přispěl organizací závodů pro mladé gymnasty. Je otcem
závodu O Trautenberkův korbel. Závod se stal oblíbeným a v kalendáři republikových
gymnastických soutěží má už pevné místo. V letošním roce se bude organizovat již 32.
ročník. Letos se dožívá významného životního jubilea.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
12 – 0 – 0

V době hlasování byl nepřítomen pan Zdeněk Poul.
Usnesení
KPS 2017-8/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Cena za významný přínos
trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí, funkcionář) panu Ing. Václavu
Hejzákovi.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
12 – 0 – 0

Členové komise ještě diskutovali doporučení pro radu města ocenit druhé pořadí v kategorii
Nejlepší sportovec podobně jako u mládežnického sportovce druhé a třetí pořadí.
Doporučení radě města, aby byly ocenění dva sportovci v kategorii Nejlepší sportovec města
Trutnova.

Termín:
Hlasování:

15.03.2017
4–0–0

Doporučení radě města, aby byly ocenění dva sportovci v kategorii Nejlepší mládežnický
sportovec města Trutnova.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
4–0–0

Předseda komise konstatoval, že by 1. jednání komise v každém roce, kde budou
projednávány návrhy na udělení sportovních cen za uplynulý rok, proběhla v prvních dvou
týdnech v měsíci únoru tak, aby mohly být ceny předány dříve.
5) Projednání žádostí a rozdělení finančních dotací pro rok 2017 v oblasti sportu –
rozdělení finančních prostředků dle členské základny + 6) Koncepce a pravidla
dalšího rozdělování
Pro projednání rozdělení finančních dotací připraví tajemnice komise návrh na rozdělení
finančních prostředků, který rozešle emailem všem členům komise k jeho projednání a
schválení na dalším jednání.
Členové komise diskutovali o navýšení množství žádostí o poskytnutí dotací na refundace
nájemného a možném riziku rostoucí tendence žádostí na tuto oblast a potřebě omezení
celkové částky poskytované na tento účel do budoucna. Doposud byly dotovány v plné výši.

7) Projednání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Usnesení
KPS 2017-9/1 Komise bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
uvedený v příloze č.4.
Termín:
Hlasování:

15.03.2017
13 – 0 – 0

8) Závěr – různé
Předseda komise ukončil její jednání v 18.45 h a stanovil termín dalšího jednání na středu
29.03.2017.
Čas konce jednání: 18:45 hod.
V Trutnově dne 22.03.2017

Zapsala: Bc. Lenka Švecová, DiS., tajemník komise

Ověřil: Mgr. Pavel Káňa, předseda komise

Přílohy:
Příloha č.1 – Návrhy na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2016
Příloha č. 2 – Seznam návrhů sportovních cen města Trutnova za rok 2016
Příloha č. 3 – Přehled udělených sportovních cen 2003-2015
Příloha č. 4 – Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Zápis číslo 3/2017 o elektronickém hlasování
Datum hlasování:
Způsob hlasování:

18.04.2017 14.32 h – 21.04.2017 12.00 h
elektronicky emailem

Elektronické hlasování
1) Schválení návrhů na udělení sportovních cen města Trutnova v kategoriích
Nejlepší sportovec, Nejlepší sportovec do 18 let a Nejlepší sportovní kolektiv do
18 let
Členové komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen „komise“) hlasovali
elektronicky prostřednictvím emailu v období od 18.04.2017 14.32 h do 21.04.2017 12.00 h o
návrzích na udělení sportovních cen města Trutnova v kategoriích Nejlepší sportovec,
Nejlepší sportovec do 18 let a Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let.
Hlasováno bylo o navržených sportovcích v těch kategoriích, kde obdrželi nadpoloviční
většinu hlasů přítomných členů. V těchto kategoriích nepřijala komise na svém jednání
15.03.2017 žádné usnesení (podle článku 2 odst. 5 věty druhé Jednotného statutu komisí
Rady města Trutnova), jelikož s doporučujícím návrhem nevyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech jejích členů.
Z tohoto důvodu proběhlo ještě jedno kolo hlasování (elektronické) o návrzích kandidátů, jež
obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na jednání komise 15.03.2017, aby
mohla komise přijmout usnesení a doporučit RM a ZM udělení sportovních cen těmto
kandidátům.
Jedná se o tyto sportovce:
1) kategorie Nejlepší sportovec města Trutnova - navržený kandidát Klauda Jakub –
HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.,
2) kategorie Nejlepší sportovec města Trutnova do 18 let - navržený
kandidát Karlecová Tereza – hokej – HC Trutnov, z.s. (druhá v pořadí Pejchalová Lada
– atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., třetí v pořadí Beranová Tereza – běh na
lyžích – OlfinCar Ski team, z.s.),

3) kategorie Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let - Družstvo kadetek –
softball – SK Horní Staré Město, z.s.

Hlasování
Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák
Roman Klempíř
Václav Kosinka
Bc. Martin Mečíř
Bc. Petr Musil

hlasováno

hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno

Mgr. Vladimír Šlofar
Mgr. Jiří Paták
Josef Petr
Zdeněk Poul
Ing. Tomáš Síč
Jiří Šedivec
Richard Švaral
Tylš Josef
Ing. Petr Gaisler

hlasováno

hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno
hlasováno

Výsledek hlasování
1) kategorie Nejlepší sportovec města Trutnova - navržený kandidát Klauda Jakub –
HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.,
Hlasování:

13 – 1 – 0

Protinávrh
Vrabcová Nývltová Eva – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., Olfin Car Ski team
z.s.
Hlasování:

1–0–0

2) kategorie Nejlepší sportovec města Trutnova do 18 let - navržený kandidát Karlecová
Tereza – hokej – HC Trutnov, z.s. (druhá v pořadí Pejchalová Lada – atletika – TJ
LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., třetí v pořadí Beranová Tereza – běh na lyžích – OlfinCar
Ski team, z.s.),
Hlasování:

13 – 1 – 0

Protinávrh
Pejchalová Lada – atletika – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. (druhá v pořadí Karlecová
Tereza – hokej – HC Trutnov, z.s., třetí v pořadí Beranová Tereza – běh na lyžích – OlfinCar
Ski team, z.s.),
Hlasování:

1–0–0

3) kategorie Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let - Družstvo kadetek –
softball – SK Horní Staré Město, z.s.
Hlasování:

13– 0 – 1

Usnesení
KPS 2017-1/3 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší sportovec města
Trutnova za rok 2016 Jakubovi Klaudovi.
Hlasování:

13 - 1 - 0

KPS 2017-2/3 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší sportovec města
Trutnova do 18 let za rok 2016 Tereze Karlecové a zároveň ocenit jako druhou
v pořadí Ladu Pejchalovou a třetí v pořadí Terezu Beranovou.
Hlasování:

13 - 1 - 0

KPS 2017-3/3 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší sportovní kolektiv
města Trutnova do 18 let za rok 2016 družstvu kadetek oddílu softballu SK
Horní Staré Město, z.s.
Hlasování:

13 - 0 - 1

V Trutnově dne 21.04.2017

Zapsala: Bc. Lenka Švecová, DiS., tajemník komise

Ověřil: Mgr. Pavel Káňa, předseda komise
Přílohy:
Příloha č. 1 – Elektronické hlasování členů komise

Přehled o udělování sportovních cen v Trutnově :
SPORTOVNÍ CENU :

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nejlepší sportovec:
Luboš Velecký-oddíl boxu
Petra Kulichová-basketbal
Eva Nývltová-běh na lyžích
Eva Nývltová-běh na lyžích
Alžběta Řehůřková-plavání
Zuzana Hepnarová-oddíl karate
Jaromír Kratochvíl-silový trojboj
Ondřej Pipek – triatlon
Darina Mišurová – basketbal
Aneta Pechancová – plavání
Eva Vrabcová-Nývltová
Eva Vrabcová-Nývltová
Martina Elhenická

nejlepší mládež.sportovec:
Barbora Morávková-plavání
Eva Nývltová – běh na lyžích
Ondřej Horyna-běh na lyžích
Alžběta Řehůřková-plavání
Petra Záplatová-basketbal
Jan Petržela-orientační běh
Aneta Pechancová-plavání
Martina Elhenická – plavání
Matyáš Zieris – sjezd na divoké vodě
Lenka Svobodová - OB
Lukáš Slavík – cyklistika
Matěj Trčka
Lada Pejchalová

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

nejlepší sport. kolektiv:
tým chlapců 1. KCK Trutnov
družstvo žen – basketbal
druž. M+Ž SK Olfin Car
družstvo žen – basketbal
družstvo žen – plavání
družstvo žen A – basketbal
družstvo žen – plavání
družstvo žen – basketbal
tým 3x K1 Muži sjezd na vodě
tým basketbalistek KB Kara
štafeta žen plavkyň
„A“ tým hokejistů HC Trutnov
Smíšené družstvo OlfinCar Ski Team

nejlepší mládež. sport. kolektiv:
žáci - plavci ve věku 11 - 14 let
štafeta st.dorostenců – běh na lyžích
druž. Moder.tance ANGELES
družstvo žen – plavání
družstvo ml. dor. – SK Olfin Car
družstvo st. dor. - KARA Trutnov
chlapci,dívky – orientační běh
družstvo dorostenek – basketbal
starší minižákyně - BK KARA Trutnov
oddíl softballu – žákyně – SK HSM
družstvo žáků softballu – Rytíři Trutnov
družstvo dorostu BL – Olfin Car-Vella
Dorostenecký fotbalový tým U17 – MFK Trutnov

2003
2004
2005
2006
2007

nejlepší trenér (cvičitel):
Petr Musil - atletika
Tomáš Břeň – plavání
Ing. Pavel Pokorný-plavání
Mgr. Vladimír Šlofar-lyžování
Havelka Miloš - atletika

významný přínos trutnov. sportu:
Zuzana Tůmová - rozhodčí
Jan Jahelka - basketbal
Margaret Gartnerová-tajemnice TJ
Jaroslav Mošna – TJ Loko Trutnov
Josef Lábus – běh na lyžích
Josef Týfa – basketbal

2008
2009
2010
2011

Mgr. Martin Petrovický-basket
T.Břeň a Ing. Pokorný-plavání
Petr Kapitulčin
Martin Petrovický
Petr Holý – kuželky

2012

Pavel Pokorný – plavání

2013

Michal Rotter – baseball Rytíři TU
Hedvika Stolínová -,,Mgr. R. Horák a T. Matoušek
Miloš Dvořák – fotbal

2014
2015

Jaroslav Langer – fotbal SK HSM
Bohuslav jeřábek – rozhodčí
Renata Hammová
Jiří Hradecký
Milan Groh
Jaromír Seidl – softball
Pavel Sobotka
Karel Vašíček
Mgr. Zdeněk Plecháč
Jan Jebavý – fotbal
Jan Tuna – atletika

Zvláštní cena za obdržení Ceny Fair play – 2008 :
Petr Borovec – softbal, SK HSM
SPORTOVNÍ OCENĚNÍ :
2003
Michala Hartigová a Irena Borecká - vícemistryně Evropy v basketbalu
Martin Štěpánek - držitel světového rekordu v hloubkovém ponoru
2006

Václav Šejbl – atletika – veterán kategorie 60 let, Mistr ČR 2006

