
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 4/2018 
 

Datum konání:   14.3.2018 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek  

Program jednání:  1) Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2017 

 2) Různé 

                        

Úvod:  

Sportovní komise projednala dodatečnou nominaci Svatopluka Božáka – cyklistika na 

ocenění sportovce roku v kategorii „Senioři“, kterou ústně podal Ing. Radim Holiš. 

 

Usnesení č. 1/2018 – Sportovní komise souhlasí s dodatečnou nominaci Svatopluka Božáka – 

cyklistika na ocenění sportovce roku v kategorii „Senioři“. 

 

Hlasování 8 – 0 - 0 

 

Ad 1)     Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2017 
 

Na jednání se přítomní členové sportovní komise dohodli, že na slavnostní vyhlášení 

nejlepších sportovců převezmou na pódiu ocenění všichni nominování sportovci, trenéři a 

činovníci. Cena pak bude předána jen vítězům podle jednotlivých kategorií. Členové 

sportovní komise pak podle jednotlivých kategorií nominovali každý za sebe z doručených 

návrhů nejlepší sportovce, kolektivy, trenéry a činovníky. Nominováni, kteří získali nejvíce 

hlasů od členů sportovní komise, jsou pak navržení sportovní komisí k ocenění nejlepší 

sportovec podle jednotlivých kategorií. 

 

1) Mládež do 15 let (10 návrhů) 

 

Vzhledem k počtu nominací rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou vítězné 

ceny navrženy samostatně zvlášť pro chlapce a dívky a dále rozhodla vzhledem věku nad 

15 let o přeřazení nominace Pokorného Martina do kategorie „Dorostenci a junioři“. 

 

Furášková Nela – biatlon 

Hegerová Kristýna – biatlon 

Juřičková Michaela – gymnastika, skoky na trampolíně 

Krupová Vendula – tradiční karate 

Lušovský Jan – biatlon 

Lušovská Nela – biatlon 

Pelc Alexandr – sportovní gymnastika 

Pelc Viktor – sportovní gymnastika 

Řepák Ota – 3D lukostřelba 

Škarka Daniel – skoky na lyžích, severská kombinace 

 

Za nejlepší sportovce v této kategorii byly členy sportovní komise navrženy 

Juřičková Michaela (skoky na trampolíně) a Ota Řepák (3D lukostřelba). 

  



 

2) Dorostenci a junioři (5 návrhů) 

 

Fryšera Štěpán – lední hokej 

Kozlovský Vladimír – běh na lyžích 

Nováková Barbora – alpské lyžování 

Holub Vojtěch – stolní fotbal 

Pokorný Martin – alpské disciplíny 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen 

Kozlovský Vladimír (běh na lyžích). 

 

3) Senioři (3 návrhy) 

 

Palacká Naďa – skoky na trampolíně 

Šlachta Petr – házená 

Božák Svatopluk - cyklistika 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen 

Svatopluk Božák (cyklistika). 

 

 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (3 návrhy) 

 

Klub Biatlonu Rožnov p. R. – letní biatlon – kategorie žákyně A 

TJ Rožnov p. R. – oddíl házené – starší žáci  

TJ Rožnov p. R. – oddíl Skoky na lyžích a severské kombinace – družstvo žáků, 

kategorie 11 – 12 let. 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii bylo členy sportovní komise navrženo 

družstvo žáků TJ Rožnov pod Radhoštěm - oddíl Skoky na lyžích a severské 

kombinace). 

 

 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (2 návrhy) 

 

družstvo starších dorostenců – házená -  TJ Rožnov pod Radhoštěm 

juniorské družstvo ve stolním fotbale – FoosForLife Team z.s. 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii bylo členy sportovní komise navrženo 

družstvo starších dorostenců TJ Rožnov pod Radhoštěm - oddíl házené ). 

 

6) Seniorské kolektivy (1 návrh, 1 oceněný kolektiv) 

 

TJ Rožnov p. R. – Skoky na trampolíně (družstvo žen) 

 

 

7) Trenér, cvičitel (5 návrhů) 

 

Bitala Michal – biatlon 



Holišová Zdeňka – biatlon 

Lušovský Luboš – biatlon 

Pavlica Jan -  skoky na lyžích a severská kombinace 

Adéla Zedníčková – sportovní gymnastika 

 

Za nejlepšího trenéra byl členy sportovní komise navržen Lušovský Luboš (biatlon). 

 

Z uvedených navržených nejlepších sportovců podle jednotlivých kategorií 

doporučuje sportovní komise vyhlásit Svatopluka Božáka za nejlepšího sportovce 

města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017. 

 

Sportovní komise dále navrhuje radě města pana Daniela Mičolu - několikanásobného 

mistra světa v disciplíně spočívající v počtu uběhnutých maratonů a ultra maratonů za rok 

v různých zemích světa na Cenu starosty města za příkladnou reprezentaci města 

Rožnova pod Radhoštěm. 

  

Členové sportovní komise dále doporučují vyhlásit osobnostmi rožnovského sportu 

následující zasloužilé sportovce, trenéry, organizátory, činovníky a funkcionáře, kteří se 

svou celoživotní prací zasloužili o rozvoj sportu v Rožnově pod Radhoštěm: 

Ing. Arnošt Boršek – KČT 

RNDr. Danuše Boršková – KČT 

Marta Kubáčková – KČT 

Marie Vaňurová – KČT 

Miroslav Klimeš – basketbal 

Lubomír Poruba – lední hokej 

Smočková Jaroslava - SPV 

 

Usnesení č. 2/2017 k bodu Ad 1): 

 

Členové sportovní komise doporučují radě města Rožnov pod Radhoštěm schválit nominaci 

nejlepších sportovců dle návrhu předloženého sportovní komisí. 

Hlasování: 8 - 0 - 0   

 

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm proběhne v kině 

Panorama dne 17. dubna 2017od 17:00 hod.  Scénářem a zajištěním vyhlášení nejlepších 

sportovců je pověřen T klub – kulturní agentura.   

 

Sportovní komise doporučuje, aby součástí slavnostního ceremoniálu bylo představení všech 

nominovaných sportovců, trenérů, kolektivů v jednotlivých kategoriích, doplněné 

fotoreportáží, případně video smyčkou.  

 

 

Ad 2)    Různé 
 

Tajemník sportovní komise ing. Dušan Vrážel informoval o dalším ročníku T-mobil 

Olympijského běhu, jehož spolupořadatelem je také město Rožnov pod Radhoštěm, který se 

uskuteční dne 20. června 2018 v prostorách městského parku a na cyklostezce Bečva. Dále 

upozornil, že registrace účastníků je možná jen on-line prostřednictvím webu hlavního 



pořadatele Českého olympijského výboru na adrese www.olympijskybeh.cz, a to do 11. 

června 2018.  Registrace na místě jako v minulém roce již nebude možná.  

  

 

V Rožnově dne 16. 3. 2018                                

zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          

http://www.olympijskybeh.cz/

