
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 2/2017 
 

Datum konání:   8. 3. 2017 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek  

Program jednání:  1) Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2016 

 2) Různé 

                        

Úvod:  

Představení a přivítání nového člena komise pro tělovýchovu a sport – pana Pavla Drozda. 

 

Ad 1)     Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2016 
 

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 (6 návrhů) 

 

Krupová Vendula – Karate-Kobudo (tradiční karate) 

Křenková Tereza – tenis 

Giebelová Nikola – skoky na trampolíně 

Janošková Karin – běh na lyžích, biatlon 

Škarka Daniel – severská kombinace 

Hoffmann Jan – sportovní kickboxing 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byla členy sportovní komise navržena 

Vendula Krupová (karate-kobudo). 

  

 

2) Dorostenci a junioři (6 návrhů) 

 

Mynářová Natálie Laura – biatlon, běh na lyžích 

Krupová Lucie – běh na lyžích, horská kola 

Šupola Robert – skoky na lyžích 

Kuběna Lukáš – skoky na lyžích 

Polášková Lucie – sportovní kickboxing 

Hermanová Veronika - biatlon 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byla členy sportovní komise navržena Lucie 

Krupová (běh na lyžích, horská kola). 

 

 



3) Senioři  (2 návrhy) 

 

Sült Adam – skoky na trampolíně 

Grigorescu Lubor - cyklistika 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen Adam 

Sült (skoky na trampolíně). 

 

 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (4 návrhy) 

 

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

Gepardi TJ Rožnov pod Radhoštěm - oddíl basketbalu (dívky) 

TJ Rožnov p. R. - skoky na lyžích a severská kombinace 

TJ Rožnov p. R. - Synchronní pár ve skocích na trampolíně 

 

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

družstvo Gepardi TJ Rožnov pod Radhoštěm - oddíl basketbalu (dívky). 

 

 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (1 návrh, 1 oceněný kolektiv) 

 

družstvo starších dorostenců – Házená -  TJ Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

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

 

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

 

 

7) Trenér, cvičitel (7 návrhů) 

 

Vychodil Robert - Karate-Kobudo (tradiční karate) 

Trčková Anna – SPV 

Zlámal Stanislav – basketbal 

Vaculínová Hana – tenis 

Tobola Zdeněk, Ing. – sportovní kickboxing 

Náměstek Milan – fotbal 

Pavlica Jan – skoky na lyžích a severská kombinace 

 

Za nejlepšího trenéra byl členy sportovní komise navržen Jan Pavlica (skoky na 

lyžích a severská kombinace). 

 

 

 

 

 



Z uvedených navržených nejlepších sportovců podle jednotlivých kategorií doporučuje 

sportovní komise vyhlásit Adama Sűlta za nejlepšího sportovce města Rožnov pod 

Radhoštěm za rok 2016. 

 

Sportovní komise dále navrhuje radě města pana Mgr. Jana Pargače na Cenu starosty 

města (in memoriam) za celoživotní aktivitu v oblasti rozvoje sportu na území města Rožnov 

pod Radhoštěm a za dlouhodobou činnost ve vedení TJ Rožnov.  

 

Členové sportovní komise dále doporučují vyhlásit osobnostmi rožnovského sportu 

následující zasloužilé sportovce, trenéry, organizátory a funkcionáře, kteří se svou celoživotní 

prací zasloužili o rozvoj sportu v Rožnově pod Radhoštěm: 

Michael Neuwirth - plavání 

Oldřich Nosek - lyžování 

Pavel Sehnal - lyžování 

Zdeněk Frištenský - fotbal  

Pavel Drozd - fotbal 

Bohumír Koryčanský - cyklistika 

Pavel Navařík - SVČ 

 

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: 6 - 0 - 0   

 

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm proběhne dne 

11.4.2017 v kině Panorama od 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 
 

Sportovní komise setrvává na svém usnesení 5/2015 ze dne 3.11.2015, ve kterém doporučuje 

radě města u příležitosti 100. výročí narození pana Jaroslava Dvořáčka odhalit mu pamětní 

desku a umístit ji na letním koupališti, případně u Krytého bazénu. 

Tajemník komise zajistí zveřejnění chybějících zápisů z jednání sportovní komise na 

webových stránkách města.  

Odbor školství a sportu doplní zpracovaný přehled o oceněných sportovcích za roky 2008–

2016, který bude přílohou tohoto zápisu. 

Odbor školství a sportu zpracuje přehled o výši pronájmu v tělocvičnách a sportovních halách 

na území města, který předloží na další jednání sportovní komise.  



Sportovní komise doporučuje pro následné období zvážit možnost programové podpory 

sportu kromě dětí a mládeže také u dospělých sportovců (kritéria, podmínky, výše finanční 

podpory a další). K tomuto tématu se sportovní komise vrátí na některém svém dalším 

zasedání.  

Příprava revize vybraných bodů programové podpory a platných "Zásad pro poskytování 

dotací".  Mimo jiné - např. Program IV – tabulka – počet registrovaných členů. Na žádost 

předsedy sportovní komise ověřit možnost provedení analýzy na rožnovských základních 

školách o „Sportování dětí v jednotlivých sportovních klubech na území města“ a to pro 

potřeby sportovní komise.  

  

 

V Rožnově dne 10. 3. 2017                                

zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          


