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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

-

Datum projednání v RM

19.02.2018

Datum projednání v ZM

26.02.2018

Název materiálu

Udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2017
Komise pro sport a využití sportovních zařízení svým usnesením z 12.02.2018 a
dle zápisu o elektronickém hlasování z 19.02.2018 navrhuje RM a ZM udělit
sportovní ceny za rok 2017 dle předloženého návrhu.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města udělit sportovní ceny města Trutnova za rok 2017 dle
přílohy č. 2.
Zastupitelstvo města Trutnova
uděluje
01.01
sportovní ceny města Trutnova za rok 2017 dle přílohy č. 2.

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Komise pro sport a
využití sportovních
zařízení

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Důvodová zpráva:
Komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen „sportovní komise“) a rada města projednala
předložené návrhy na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2017 (příloha č.1) a navrhuje udělení
těchto cen navrženým sportovcům dle přílohy č. 2.
V kategorii Nejlepší sportovec města Trutnova rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit sportovní
cenu oběma uvedeným sportovcům.
Sportovní komise vybírala z užšího výběru dvou kandidátů - Eva Vrabcová Nývltová a Jakub Klauda. Výsledky hlasování jsou uvedeny v příloze č. 2.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit sportovní cenu v kategorii Nejlepší sportovec města Trutnova oběma uvedeným sportovcům s ohledem jak na ne zcela jednotný názor sportovní komise při hlasování, tak na specifika sportů, které jednotliví kandidáti zastupují. V celkovém srovnání těchto sportů i přesto, že
získal Jakub Klauda tabulkově lepší umístění, je bojový sport Muay-Thai ve srovnání s atletikou, kterou zastupuje svou účastí na maratónech Eva Vrabcová Nývltová, zaměřený na početně užší skupinu sportovců a
je neolympijským sportem. Účast a umístění, kterého dosáhla Eva Vrabcová Nývltová na obou maratónech,
je v porovnání s počtem účastníků srovnatelné s umístěním na předních příčkách „méně masových sportů“.
Pro dokreslení významnosti jejího umístění na londýnském maratonu je to, že doběhla jako druhá nejrychlejší Evropanka na tomto závodě, i přes to, že se jednalo „pouze“ o 14. místo.
Rada města s přihlédnutím k těmto skutečnostem doporučuje udělit sportovní cenu oběma kandidátům, kteří
oba dva dosáhli výborných výsledků.

Přílohy:
1. Zápis z jednání sportovní komise dne 12.02.2018 a zápis z 19.02.2018 o elektronickém hlasování
2. Návrhy na udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2017 dle doporučení sportovní komise a rady
města
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 19.
Datum: 20.02.2018

Podpis předsedy komise

Mgr. Pavel Káňa v.r.
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Příloha č. 2

Nejlepší sportovec města Trutnova:
Klauda Jakub – HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Je reprezentantem ČR a řádným členem svazu C.M.T.A. ve váhové kategorii - 91 kg. Pravidelně se účastní
vrcholných mezinárodních i národních soutěží. Je zároveň trenérem III. třídy a rozhodčím III. třídy. Za rok
2017 patří mezi jeho úspěchy:
2. místo na MS v Minsku,
3. místo na World Games (Světové hry jsou druhou největší multisportovní akcí na světě po letních olympijských hrách) ve Wroclawi,
1. místo na ME v Paříži (obhajoba titulu).
Hlasování:

9–4–0

Nývltová Vrabcová Eva – běh – Olfin Car Ski team z.s.
Eva se umístila na 14. místě na MS v maratonu v Londýně a na 7. místě v maratonu v New Yorku.
Hlasování:

4–0–0

Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let:
Klára Šimánová – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
19. místo 200 m motýlek na MS juniorů,
14. místo 200 m motýlek (semifinále) na ME juniorů,
1 x 1. místo, 2 x 3. místo na MČR dospělých,
7 x 1. místo, 3 x 2. místo na MČR dorostu,
členka juniorské reprezentace, účastnice mezinárodních utkání a závodů.
Hlasování:

12 – 0 – 1

Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova:
Družstvo Junior III – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Družstvo ve složení Nikola Ježková, Kateřina Bydžovská, Kamila Krejčová, Eliška Slavková, Eliška Krejčí,
Tereza Svobodová, Michaela Bachtíková, Veronika Krejčí závodí již třetím rokem za kategorii Junior III
v Teamgymu a v roce 2017 se mohou pyšnit titulem mistryň republiky, mistryň Prospekt-cupu, což je součet
všech nejvyšších pohárových závodů pořádaných v naší republice.
Hlasování:

9–3–1

Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let:
Štafeta dvojic 2x3x2 km klasickou technikou – běžecké lyžování – Olfin Car Ski team z.s.
Dvojice Jaroslav Korbelář a Mike Ophoff získali titul mistři ČR ve štafetě dvojic 2x3x2 km klasickou technikou.
Hlasování:

12 – 0 – 1

Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za uplynulý rok:
Jarošová Hana – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
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Hanka je trenérkou, cvičitelkou a rozhodčí sportovní gymnastiky a TeamGymu. Sama s gymnastikou začínala jako malá a aktivně s ní do dnešního dne neskončila, i když se dnes účastní hlavně závodů veteránek. Od
18 let se aktivně věnuje trénování sportovní gymnastiky a poté TeamGymu. Trénuje děvčata všech věkových
kategorií.
Hančinou doménou je v posledních letech tvorba pohybové skladby na závody TeamGym. Pohybová skladba
musí obsahovat jak specifické formace, změnu rytmu hudby, akrobatické, baletní a další gymnastické prvky.
Její tvoření je velice náročné jak časově, tak přizpůsobení se určité věkové kategorii. Vše samozřejmě na
odpovídající hudbu. Díky skvěle složené a samozřejmě i děvčaty zacvičené pohybové skladbě patří trutnovský TeamGym k absolutní špičce v naší republice. Kategorie, které závodí – Junior I., II. a III. stojí stále na
stupních vítězů. Junior III pod vedením hlavně Hanky Jarošové a dalších trenérů jsou po několik let mistryněmi republiky, vítězkami většiny závodů v republice. Ovšem i díky pohybovým skladbám jsou také nižší
kategorii, jako Junior II a I mistryněmi či vicemistryněmi republiky.

Hlasování:

12 – 0 – 1

Cena za významný přínos trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí, funkcionář):
Zdeněk Poul – hokej – prezident hokejového klubu Draci, z.s.
Pan Zdeněk Poul je významnou osobností trutnovského hokeje. V roce 2009 převzal hokejový klub, který
díky němu setrval ve II. hokejové lize ČR. Významnou měrou pak přispěl k chodu mládežnického klubu HC
TRUTNOV, z.s. Je prezidentem hokejového klubu Draci, z.s., jenž provozuje druholigový klub. Mužstvo slavilo několik historických úspěchů. V roce 2012 to bylo třetí místo v celostátní soutěži ve II. lize ČR. O rok později to bylo druhé místo v KLM. V roce 2014 to byl dokonce mistrovský titul v KLM, vítězství v Superpoháru a
nakonec se sezóna ozdobila postupem do II. ligy ČR.
Pan Zdeněk Poul se významnou měrou angažuje v trutnovském sportu také jako sponzor a partner. Spolupracuje nejen s hokejovým klubem, ale také s atletickým oddílem, fotbalovým klubem a plaveckým oddílem.
Jeho práce v oblasti sportu je také v charitativní oblasti, jelikož je zakladatelem Společnosti DUHA, která
pomáhá dětem postiženým mozkovou obrnou. Tato Nadace je také propojená skrze hokejový klub, který se
pravidelně účastní charitativních akcí.
Jedná se o férového člověka, výborného manažera a podnikatele, který klub vede výborně i po ekonomické
stránce. Během devíti let „u kormidla“ dokázal také pracovat s problémovými fanoušky trutnovského hokeje a
tento vztah se vypracoval do takové míry, že klubu v současné době fanoušky závidí nejedno mužstvo. Dnes
je trutnovský hokej nejnavštěvovanějším sportem ve městě a patří rozhodně k nejúspěšnějším kolektivním
klubům dospělých ve městě.
Hlasování:

11 – 0 – 2

MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Zápis číslo 1/2018
Datum jednání:
12.02.2018
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
Bc. Lenka Švecová, DiS.

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna

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

přítomen
omluven
přítomen
přítomen
omluven
nepřítomen
přítomen
přítomen

Program jednání komise
1) Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti
2) Schválení programu
3) Projednání návrhů na udělení sportovních cen za rok 2017
4) Základní rozdělení finančních prostředků určených v návrhu rozpočtu města Trutnova
pro poskytnutí dotací v kategorii SPORT v roce 2018
5) 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 a přivítal přítomné členy. Konstatoval usnášeníschopnost komise.

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

12.02.2018
13 – 0 - 0

3) Projednání návrhů na udělení sportovních cen za rok 2017
a) Nejlepší sportovec města Trutnova
Komise přistoupila k projednání návrhů sportovních cen v kategorii nejlepší sportovec za
rok 2017. Nominovaní sportovci jsou uvedeni v seznamu všech navrhovaných kandidátů
v příloze č. 1. Komise rozhodovala v užším výběru mezi dvěma kandidáty a to Evou
Vrabcovou Nývltovou a Jakubem Klaudou.

Klauda Jakub – HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Je reprezentantem ČR a řádným členem svazu C.M.T.A. ve váhové kategorii - 91 kg.
Pravidelně se účastní vrcholných mezinárodních i národních soutěží. Je zároveň trenérem
III. třídy a rozhodčím III. třídy. Za rok 2017 patří mezi jeho úspěchy:
2. místo na MS v Minsku,
3. místo na World Games (Světové hry jsou druhou největší multi-sportovní akcí na světě po
letních olympijských hrách) ve Wroclawi,
1. místo na ME v Paříži (obhajoba titulu).
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
7–5-1

Nývltová Vrabcová Eva – běh – Olfin Car Ski team z.s.
Eva se umístila na 14. místě na MS v maratonu v Londýně a na 7. místě v maratonu v New
Yorku.
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
5–7–1

Ani jeden z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu všech členů komise. Předseda komise
dal hlasovat ještě jednou o kandidátovi, který získal v předchozím hlasování nadpoloviční
většinu přítomných, Jakubu Klaudovi.
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
8–4–1

Usnesení
KPS 2018-1/1 Komise nepřijala žádné usnesení pro udělení ceny v kategorii Nejlepší
sportovec města Trutnova za rok 2017.

Předseda komise rozhodl o elektronickém hlasování v této kategorii, aby mohli vyjádřit své
stanovisko i členové komise, kteří se nemohli tohoto jednání účastnit osobně.
b) Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova
Klára Šimánová – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
19. místo 200 m motýlek na MS juniorů,
14. místo 200 m motýlek (semifinále) na ME juniorů,
1 x 1. místo, 2 x 3. místo na MČR dospělých,
7 x 1. místo, 3 x 2. místo na MČR dorostu,
členka juniorské reprezentace, účastnice mezinárodních utkání a závodů.

Termín:
Hlasování:

12.02.2018
12 – 0 – 1

Usnesení
KPS 2018-2/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší mládežnický
sportovec města Trutnova do 18 let za rok 2017 Kláře Šimánové.

c) Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Družstvo Junior III – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Družstvo ve složení Nikola Ježková, Kateřina Bydžovská, Kamila Krejčová, Eliška Slavková,
Eliška Krejčí, Tereza Svobodová, Michaela Bachtíková, Veronika Krejčí závodí již třetím
rokem za kategorii Junior III v Teamgymu a v roce 2017 se mohou pyšnit titulem mistryň
republiky, mistryň Prospekt-cupu, což je součet všech nejvyšších pohárových závodů
pořádaných v naší republice.
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
9–3-1

Usnesení
KPS 2018-3/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší sportovní kolektiv
města Trutnova za rok 2017 družstvu Junior III oddílu sportovní gymnastiky.
d) Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova
Štafeta dvojic 2x3x2 km klasickou technikou – běžecké lyžování – Olfin Car Ski team
z.s.
Dvojice Jaroslav Korbelář a Mike Ophoff získali titul mistři ČR ve štafetě dvojic 2x3x2 km
klasickou technikou.

Termín:
Hlasování:

12.02.2018
12 – 0 – 1

Usnesení
KPS 2018-4/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší mládežnický
sportovní kolektiv města Trutnova za rok 2017 štafetě dvojic 2x3x2 km
klasickou technikou.

e) Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova za uplynulý rok
Jarošová Hana – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Hanka je trenérkou, cvičitelkou a rozhodčí sportovní gymnastiky a TeamGymu. Sama
s gymnastikou začínala jako malá a aktivně s ní do dnešního dne neskončila, i když se dnes
účastní hlavně závodů veteránek. Od 18 let se aktivně věnuje trénování sportovní
gymnastiky a poté TeamGymu. Trénuje děvčata všech věkových kategorií.
Hančinou doménou je v posledních letech tvorba pohybové skladby na závody TeamGym.
Pohybová skladba musí obsahovat jak specifické formace, změnu rytmu hudby, akrobatické,
baletní a další gymnastické prvky. Její tvoření je velice náročné jak časově, tak přizpůsobení
se určité věkové kategorii. Vše samozřejmě na odpovídající hudbu. Díky skvěle složené a
samozřejmě i děvčaty zacvičené pohybové skladbě patří trutnovský TeamGym k absolutní
špičce v naší republice. Kategorie, které závodí – Junior I., II. a III. stojí stále na stupních
vítězů. Junior III pod vedením hlavně Hanky Jarošové a dalších trenérů jsou po několik let
mistryněmi republiky, vítězkami většiny závodů v republice. Ovšem i díky pohybovým
skladbám jsou také nižší kategorii, jako Junior II a I mistryněmi či vicemistryněmi republiky.
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
12 – 0 – 1

Usnesení
KPS 2018-5/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Nejlepší trenér (cvičitel)
města Trutnova za uplynulý rok paní Haně Jarošové.
f) Cena za významný přínos trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí,
funkcionář)
Zdeněk Poul – hokej – prezident hokejového klubu Draci, z.s.
Pan Zdeněk Poul je významnou osobností trutnovského hokeje. V roce 2009 převzal
hokejový klub, který díky němu setrval ve II. hokejové lize ČR. Významnou měrou pak přispěl
k chodu mládežnického klubu HC TRUTNOV, z.s. Je prezidentem hokejového klubu Draci,
z.s., jenž provozuje druholigový klub. Mužstvo slavilo několik historických úspěchů. V roce
2012 to bylo třetí místo v celostátní soutěži ve II. lize ČR. O rok později to bylo druhé místo
v KLM. V roce 2014 to byl dokonce mistrovský titul v KLM, vítězství v Superpoháru a
nakonec se sezóna ozdobila postupem do II. ligy ČR.
Pan Zdeněk Poul se významnou měrou angažuje v trutnovském sportu také jako sponzor a
partner. Spolupracuje nejen s hokejovým klubem, ale také s atletickým oddílem, fotbalovým
klubem a plaveckým oddílem. Jeho práce v oblasti sportu je také v charitativní oblasti, jelikož
je zakladatelem Společnosti DUHA, která pomáhá dětem postiženým mozkovou obrnou.
Tato Nadace je také propojená skrze hokejový klub, který se pravidelně účastní
charitativních akcí.
Jedná se o férového člověka, výborného manažera a podnikatele, který klub vede výborně i
po ekonomické stránce. Během devíti let „u kormidla“ dokázal také pracovat s problémovými
fanoušky trutnovského hokeje a tento vztah se vypracoval do takové míry, že klubu
v současné době fanoušky závidí nejedno mužstvo. Dnes je trutnovský hokej
nejnavštěvovanějším sportem ve městě a patří rozhodně k nejúspěšnějším kolektivním
klubům dospělých ve městě.
Termín:
Hlasování:

12.02.2018
11 – 0 – 2

Usnesení
KPS 2018-6/1 Komise doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii Cena za významný přínos
trutnovskému sportu (trenér, cvičitel, rozhodčí, funkcionář) panu Zdeňku
Poulovi.

4) Základní rozdělení finančních prostředků určených v návrhu rozpočtu města
Trutnova pro poskytnutí dotací v kategorii SPORT v roce 2018
Předseda komise informoval členy komise o celkové výši finančních prostředků v návrhu
rozpočtu města Trutnova pro poskytnutí dotací v kategorii SPORT v roce 2018.
Návrh rozdělení dotací bude předmětem jednání další komise, která proběhne v březnu.
Předseda informoval komisi o průběhu vypracování návrhů rozdělení prostředků, které má
rozpracované pracovní skupina. Ty budou členům komise poskytnuty nejpozději do dalšího
jednání komise.

Čas konce jednání: 16.40 h
V Trutnově dne 16.02.2018

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 2017
Příloha č. 2 – Přehled udělených sportovních cen 2003-2016

Příloha č. 1

Návrhy „Sportovních cen města Trutnova“ za rok 2017
Nejlepší sportovec města Trutnova
Elhenická Martina – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Martina v roce 2017 reprezentovala město Trutnov v domácích i zahraničních bazénech.
Dosáhla následujících výsledků:
1. 18. místo 1500 m VZ na MS dospělých v Budapešti,
2. 9. místo štafeta na Světové Univerziádě v Tai-pei,
3. 4 zlaté, 2 stříbrné, 1 bronzová medaile na MČR,
4. vytvořila rekord ČR na 1500 m VZ,
5. byla členkou reprezentačního družstva ČR a resortního centra MŠMT.
Teichmannová Klára – bezmotorové létání
Klára je členkou ženského a juniorského reprezentačního družstva České republiky a v roce
2017 reprezentovala Českou republiku v těchto kategoriích na MS. Na 9. ženském
šampionátu ve Zbraslavicích skončila ve třídě klub na 16. místě z 23 závodnic a v družstvech
se podílela na získání bronzové medaile pro ČR. Na MČR 2017 v třídě klub skončila na 9.
místě z 25 závodníků, jako druhá žena se stala Vicemistryní ČR v bezmotorovém létání –
klubové třídě. V Celostátní plachtařské soutěži skončila v ženách na 5. místě a v juniorech
na 6. místě.
Klauda Jakub – HIGHLANDERS Muay-Thai – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Je reprezentantem ČR a řádným členem svazu C.M.T.A. ve váhové kategorii - 91 kg.
Pravidelně se účastní vrcholných mezinárodních i národních soutěží. Je zároveň trenérem
III. třídy a rozhodčím III. třídy. Za rok 2017 patří mezi jeho úspěchy:
2. místo na MS v Minsku,
3. místo na World Games (Světové hry jsou druhou největší multi-sportovní akcí na světě po
letních olympijských hrách) ve Wroclawi,
1. místo na ME v Paříži (obhajoba titulu).
Nývltová Vrabcová Eva – běh – Olfin Car Ski team z.s.
Eva se umístila na 14. místě na MS v maratonu v Londýně a na 7. místě v maratonu v New
Yorku.

Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let
Klára Šimánová – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
19. místo 200 m motýlek na MS juniorů,
14. místo 200 m motýlek (semifinále) na ME juniorů,
1 x 1. místo, 2 x 3. místo na MČR dospělých,
7 x 1. místo, 3 x 2. místo na MČR dorostu,
členka juniorské reprezentace, účastnice mezinárodních utkání a závodů.
Korbelář Jaroslav – běžecké lyžování – Olfin Car Ski team z.s.
Zisk 2 x 1. místa na MČR v závodě na 10 km klasickou technikou a ve štafetě dvojic 2x3x2
km klasicky.

Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova
Štafeta žen 4x50 m VZ – plavání – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
Štafeta žen, ve složení Martina Elhenická, Kateřina Holubová, Klára Šimánová, Aneta
Pechancová, vybojovala 3. místo v závodě na 4x50 m volný způsob na Mistrovství ČR
dospělých. Všechny závodnice velmi dobře reprezentovaly i v individuálních závodech a byly
oporami ligového družstva žen (4.místo).
Oddíl Powerlifting Trutnov – silové sporty – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Klub je zaměřený na silové sporty z oblasti silového trojboje. Na Trutnovsku působí již od
roku 2008, takže letos oslaví kulaté 10leté výročí své bohaté činnosti.
Oddíl je členem Federace českého silového trojboje (FČST) a na mezinárodní úrovni působí
pod Global Powerlifting Committee (GPC). Od roku 2008 se členská základna rozrostla ze 6
členů na současných 56. Členové klubu se každoročně účastní jak národních, tak
mezinárodních soutěží, kde dosahují medailových umístění. V hodnocení klubů se na MČR
již řadu let vždy umístí na 1. až 3. místě. V oblasti organizace pořádá oddíl v Trutnově každý
rok významné mezinárodní i národní soutěže, kde se vrcholem stalo MS GPC 2017.
Díky soustavné dobré práci klubu se stal Trutnov jedním z nejvýznamnějších měst
powerliftingu a to jak na národní, tak světové úrovni. O významné pozici oddílu na národní i
mezinárodní úrovni hovoří i skutečnost, že Libor Hurdálek byl za světovou federaci GPC
zvolen na pozici viceprezidenta pro Evropu, v národní federaci FČST byl pak zvolen
prezidentem FČST a Martin Hurdálek viceprezidentem FČST. 3 členové klubu byli
akreditováni na národního rozhodčího a 2 zastávají funkci mezinárodního rozhodčího.
Družstvo Junior III – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Družstvo ve složení Nikola Ježková, Kateřina Bydžovská, Kamila Krejčová, Eliška Slavková,
Eliška Krejčí, Tereza Svobodová, Michaela Bachtíková, Veronika Krejčí závodí již třetím
rokem za kategorii Junior III v Teamgymu a v roce 2017 se mohou pyšnit titulem mistryň
republiky, mistryň Prospekt-cupu, což je součet všech nejvyšších pohárových závodů
pořádaných v naší republice.

Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let
Družstvo Junior II – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Družstvo ve složení Pavlína Hellingerová, Karolína Slavíková, Barbora Oravcová, Alena
Hauptová, Natálie Kolínová, Adéla Seifertová a Sabina Chaloupková. Jsou vicemistryněmi
ČR v TeamGymu a pohárových závodech a mistryněmi v soutěži International Cup.
V loňském roce se probojovaly přes oblastní, okresní a krajské kolo do finále celostátní
prestižní soutěže Zlatý oříšek 2017, která vyhledává talentované děti z celé republiky a
zúčastnily se natáčení finále v brněnském studiu ČT.

Štafeta dvojic 2x3x2 km klasickou technikou – běžecké lyžování – Olfin Car Ski team
z.s.
Dvojice Jaroslav Korbelář a Mike Ophoff získali titul mistři ČR ve štafetě dvojic 2x3x2 km
klasickou technikou.

Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova
Jarošová Hana – sportovní gymnastika – SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Hanka je trenérkou, cvičitelkou a rozhodčí sportovní gymnastiky a TeamGymu. Sama
s gymnastikou začínala jako malá a aktivně s ní do dnešního dne neskončila, i když se dnes
účastní hlavně závodů veteránek. Od 18 let se aktivně věnuje trénování sportovní
gymnastiky a poté TeamGymu. Trénuje děvčata všech věkových kategorií.
Hančinou doménou je v posledních letech tvorba pohybové skladby na závody TeamGym.
Pohybová skladba musí obsahovat jak specifické formace, změnu rytmu hudby, akrobatické,
baletní a další gymnastické prvky. Její tvoření je velice náročné jak časově, tak přizpůsobení
se určité věkové kategorii. Vše samozřejmě na odpovídající hudbu. Díky skvěle složené a
samozřejmě i děvčaty zacvičené pohybové skladbě patří trutnovský TeamGym k absolutní
špičce v naší republice. Kategorie, které závodí – Junior I., II. a III. stojí stále na stupních
vítězů. Junior III pod vedením hlavně Hanky Jarošové a dalších trenérů jsou po několik let
mistryněmi republiky, vítězkami většiny závodů v republice. Ovšem i díky pohybovým
skladbám jsou také nižší kategorii, jako Junior II a I mistryněmi či vicemistryněmi republiky.

Cena za významný přínos trutnovskému sportu
Zdeněk Poul – hokej – prezident hokejového klubu Draci, z.s.
Pan Zdeněk Poul je významnou osobností trutnovského hokeje. V roce 2009 převzal
hokejový klub, který díky němu setrval ve II. hokejové lize ČR. Významnou měrou pak přispěl
k chodu mládežnického klubu HC TRUTNOV, z.s. Je prezidentem hokejového klubu Draci,
z.s., jenž provozuje druholigový klub. Mužstvo slavilo několik historických úspěchů. V roce
2012 to bylo třetí místo v celostátní soutěži ve II. lize ČR. O rok později to bylo druhé místo
v KLM. V roce 2014 to byl dokonce mistrovský titul v KLM, vítězství v Superpoháru a
nakonec se sezóna ozdobila postupem do II. ligy ČR.
Pan Zdeněk Poul se významnou měrou angažuje v trutnovském sportu také jako sponzor a
partner. Spolupracuje nejen s hokejovým klubem, ale také s atletickým oddílem, fotbalovým
klubem a plaveckým oddílem. Jeho práce v oblasti sportu je také v charitativní oblasti, jelikož
je zakladatelem Společnosti DUHA, která pomáhá dětem postiženým mozkovou obrnou.
Tato Nadace je také propojená skrze hokejový klub, který se pravidelně účastní
charitativních akcí.
Jedná se o férového člověka, výborného manažera a podnikatele, který klub vede výborně i
po ekonomické stránce. Během devíti let „u kormidla“ dokázal také pracovat s problémovými
fanoušky trutnovského hokeje a tento vztah se vypracoval do takové míry, že klubu
v současné době fanoušky závidí nejedno mužstvo. Dnes je trutnovský hokej
nejnavštěvovanějším sportem ve městě a patří rozhodně k nejúspěšnějším kolektivním
klubům dospělých ve městě.

Příloha č. 2

Přehled o udělování sportovních cen v Trutnově :
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
Jakub Klauda

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
Tereza Karlecová

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
Mažoretkový soubor NEMESIS
TRUTNOV

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
družstvo kadetek – softball – SK HSM

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

2008
2009
2010

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

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
Jaroslav Langer – fotbal SK HSM
Bohuslav jeřábek – rozhodčí
Renata Hammová

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2011

Martin Petrovický
Petr Holý – kuželky

2012

Pavel Pokorný – plavání

2013
2014
2015

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

2016

Miloš Havelka – atletika

Jiří Hradecký
Milan Groh
Jaromír Seidl – softball
Pavel Sobotka
Karel Vašíček
Mgr. Zdeněk Plecháč
Jan Jebavý – fotbal
Jan Tuna – atletika
Ing. Václav Hejzák – sportovní gymnastika

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
2016

Václav Šejbl – atletika – veterán kategorie 60 let, Mistr ČR 2006
Šárka Musilová – lukostřelba – 3. místo na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro

MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Zápis číslo 2/2018 o elektronickém hlasování
Datum hlasování:
Způsob hlasování:

13.02.2018 09.07 h – 19.02.2018 08.00 h
elektronicky emailem

Elektronické hlasování
1) Schválení usnesení o udělení sportovní ceny města Trutnova v kategorii
Nejlepší sportovec
Členové komise pro sport a využití sportovních zařízení (dále jen „komise“) hlasovali
elektronicky prostřednictvím emailu v období od 13.02.2018 09.07 h – 19.02.2018 08.00 h o
usnesení o udělení sportovní ceny města Trutnova v kategorii Nejlepší sportovec.
Hlasováno bylo o navrženém sportovci v kategorii Nejlepší sportovec, který obdržel
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V této kategorii nepřijala komise na svém
jednání 12.02.2018 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 toho důvodu, aby bylo přijato usnesení komise jako poradního orgánu rady města,
proběhlo na základě rozhodnutí předsedy komise ještě jedno kolo hlasování (elektronické) o
návrhu kandidáta, jež obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na jednání
komise 12.02.2018. Tohoto hlasování se mohli zúčastnit všichni členové komise.
Usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Komise pro sport a využití sportovních zařízení doporučuje RM a ZM udělit cenu
v kategorii Nejlepší sportovec města Trutnova za rok 2017 Jakubu Klaudovi.

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

Výsledek hlasování
Komise pro sport a využití sportovních zařízení doporučuje RM a ZM udělit cenu v kategorii
Nejlepší sportovec města Trutnova za rok 2017 Jakubu Klaudovi.
Hlasování:

9–4-0

Protinávrh
Vrabcová Nývltová Eva – atletika – Olfin Car Ski team z.s.
Hlasování:

4–0–0

Usnesení
KPS 2018-1/2 Komise pro sport a využití sportovních zařízení doporučuje RM a ZM udělit
cenu v kategorii Nejlepší sportovec města Trutnova za rok 2017 Jakubu
Klaudovi.
Hlasování:

9–4-0

V Trutnově dne 19.02.2018

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

Ověřil: Mgr. Pavel Káňa, předseda komise

Přílohy:
Příloha č. 1 – Elektronické hlasování členů komise

