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Ing. Martin Veselý
Mgr. Tomáš Hendrych

Udělení sportovních cen města Trutnova za rok 2015
Komise pro sport a využití sportovních zařízení ze dne 14. 03. 2016 navrhuje RM a
ZM udělit sportovní ceny za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

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 2015 dle
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
uděluje
01.01
sportovní ceny města Trutnova za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva: viz. níže
Přílohy:
1. Zápis z jednání komise pro sport a využití sportovních zařízení dne 14. 03. 2016 v Trutnově
2. Seznam navržených kandidátů za rok 2015

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 19, položka 5222, 5494
Datum: 07.04.2016

Podpis předsedy komise Ing. Martin Veselý, v. r.

Nejlepší sportovec města Trutnova:
Elhenická Martina – plavání – TJ Loko FM Servis Trutnov
V roce 2015 byla Martina zařazena do seniorské reprezentace. Na domácím poli vybojovala 4 x titul mistryně
ČR v plavání, 2 x obsadila 2. a 1 x 3. místo. K tomu přidala bronz se štafetou na 4 x 50m VZ a byla členkou
„bramborového“ ligového týmu. Na mezinárodní scéně obsadila 2 x 8. místo na 800m a 1500m VZ ve finále na
světové univerziádě v korejském Gwangju. Na MS v ruské Kazani obsadila 22. místo.
Schváleno:
11 : 0 : 1
Nejlepší mládežnický sportovec města Trutnova do 18 let:
Pejchalová Lada – atletika - skok vysoký – TJ Lokomotiva Trutnov
Lada svým výkonem 196 cm splňuje podmínky pro ME juniorů 2016 a je zařazena v širší olympijské
reprezentaci pro OH v Brazílii.
3. místo - MS do 17 let v Kolumbii

3. místo - Mezinárodní mítink Mladá Evropa
2. místo - Mezinárodní mítink v Turnově
1. místo - ME v hale – Závod Olympijských nadějí
1. místo - MČR do 22 let
3. místo - MČR mužů a žen
2. místo - MČR dorostu
2. místo - MČR dorostu v hale
Schváleno:
12 : 0 : 0
Nejlepší sportovní kolektiv města Trutnova:
Smíšené družstvo OlfinCar Ski Team – běh na lyžích
MČR družstev – 3. místo ve složení Eva Vrabcová-Nývltová, Jana Adámková, Ondřej Horyna, Pavel Vozka,
Martin Švarc, Ondřej Dudek, Matěj Opočenský
Schváleno:
12 : 0 : 0
Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let:
Dorostenecký fotbalový tým U17 – MFK Trutnov
Tento tým dosahuje pod vedením trenérů Rostislava Krause a Jana Sapára dlouhodobě kvalitních výsledků a to
již od žákovských kategorií. Jeho někteří hráči byli a jsou na hostování v prvoligových týmech. Pravidelně
dodává hráče do výběru Královéhradeckého kraje. V letošní sezóně bezpečně vede bez ztráty bodu krajský
přebor mladšího dorostu Královéhradeckého kraje. Tento tým je proto velkou nadějí trutnovské kopané.
Schváleno:
11 : 0 : 1
Nejlepší trenér (cvičitel) města Trutnova:
Dvořák Miloš – fotbal – MFK Trutnov
Pan Dvořák je trutnovský patriot a odchovanec trutnovského fotbalu. V mládežnických kategoriích hrál nejvyšší
dorosteneckou ligu a fotbalovou vojnu strávil v Dukle Čáslav. Ještě jako aktivní hráč se věnoval trénování
trutnovské mládeže. Jako trenér mužů vedl celky Trutnova a Dvora Králové nad Labem. Do Trutnova se vrátil
jako trenér A mužstva v sezóně 2012/2013 v době vzniku MFK Trutnov. Od té doby dokázal s mužstvem
postoupit z krajského přeboru, až do současné hrané divize C. V posledních dvou sezónách útočí s týmem vždy
na nejvyšší příčky (obě sezony přezimoval tým pod jeho vedením na vynikajícím 3. místě tabulky).
Schváleno:
9:0:3
Cena za významný přínos trutnovskému sportu:
Jan Jebavý – fotbal – MFK Trutnov
Trenérskou kariéru začínal v Náchodě, jako hrající asistent. Od roku 1978 se stal trenérem Dvora Králové nad
Labem, se kterým postoupil z 1. B třídy do krajského přeboru. Od roku 1981 trenér Trutnova, který hrál divizi.
Největšího úspěchu se zúčastnil v čs. poháru, kdy tehdy prvoligová Olomouc odešla poražena. Po otevření
hranic odešel do Německa, po návratu do Čech působil jako trenér v Trutnově, Náchodě, České Skalici,
Libčanech, Červeném Kostelci a od roku 2012 zpět v Trutnově jako trenér ligového dorostu a následně od roku
2014 jako trenér brankářů. V současné době trénuje brankáře Trutnova a ligové žáky U 15. Letos se dožívá
významného životního jubilea.
Jan Tuna – atletika – TJ Lokomotiva Trutnov
Již 35 let vykonává funkci trenéra a funkcionáře atletického oddílu. Po celou dobu dopisuje do městského tisku a
stará se o kroniku s nástěnkou v rámci propagace a rozvoje sportu ve městě.
V 70. Letech dosahoval vynikajících výsledků se skupinou atletů z trutnovského Gymnásia – postoupili do II.
ligy. Pravidelně je nominován na kraj do funkce trenéra pro Olympiádu dětí a mládeže a na mezinárodní utkání.
V roce 2010 získal vyznamenání ČUS za dlouholetou práci a přínos sportu. Nyní je vedoucí trenér oddílu a
sportovního střediska mládeže atletiky v Trutnově. Ve své tréninkové skupině má 6 finalistů MČR starších žáků
a Matěj Čivrný získal bronzovou medaili na MČR juniorů. Družstvo starších žáků postoupilo do M – Čech.
Jako vedoucí trenér má velký podíl na bronzové medaili z MS U 17 Lady Pejchalové v Kolumbii.
KPSVSZ se shodla na návrh Bc. Mečíře udělit ceny oběma navrženým kandidátům.
Schváleno:
11 : 0 : 1

