
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 2/2016 
 
Datum konání:   10. 2. 2016 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler   

Program jednání:  1) Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2015 
 2) Různé 
                        
 
Ad 1) 
Na jednání stanovili přítomní členové sportovní komise podle jednotlivých kategorií nejprve 
počet oceňovaných sportovců, trenérů a kolektivu a poté nominovali každý za sebe 
z doručených návrhů nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry. Nejvíce nominací podle 
jednotlivých členů sportovní komise získali následující individuální sportovci, kolektivy a 
trenéři (seřazeno abecedně): 
 
1) Mládež do 15 let (9 návrhů – 5 oceněných) 

Hoffman Jan – sportovní kickboxing  
Jurajda Adam - tenis  
Mynářová Natálie Laura – biatlon a běh na lyžích  
Slezáková Lenka – sportovní lezení  
Škarka Daniel – severská kombinace a skoky na lyžích  
 

2) Dorostenci a junioři (6 návrhů – 3 ocenění) 
Jurčíčková Taťána - sportovní kickboxing  
Kuběna Lukáš – severská kombinace a skoky na lyžích 
Krupová Lucie – běh na lyžích 
 

3) Senioři (6 návrhů – 3 ocenění) 
Dianová Natálie – moderní pětiboj 
Kohutová Veronika – sportovní kickboxing 
Sült Adam - skoky na trampolíně 
 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (1 návrh – 1 oceněný kolektiv) 
družstvo starších žáků  – Házená - TJ Rožnov pod Radhoštěm   
 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (2 návrhy – 1 oceněný kolektiv) 
družstvo starších dorostenců – Házená -  TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 

6) Seniorské kolektivy (1 návrh – 1 oceněný kolektiv) 
synchron  žen (Palacká, Solanská) – skoky na trampolíně – TJ Rožnov pod Radhoštěm 
 
 

7) Trenér, cvičitel (5 návrhů – 2 oceněni) 
Poruba Lubomír – lední hokej 
Tobola Zdeněk – sportovní kickboxing  

 



Z uvedených navržených sportovců doporučuje sportovní komise vyhlásit: 
1) Dianovou Natálii nejlepším sportovcem města Rožnov pod Radhoštěm za rok 

2015, 
2) starší žáky házené nejlepším sportovním kolektivem města Rožnov pod 

Radhoštěm za rok 2015, 
3) Porubu Lubomíra nejlepším sportovním trenérem města Rožnov pod Radhoštěm 

za rok 2015. 
 
Sportovní komise dále souhlasila s navržením pana Jindřicha Kozubka na Cenu starosty 
města za celoživotní aktivitu v oblasti rozvoje sportovní gymnastiky – skoků na trampolíně 
na Rožnovsku a v ČR.  
 
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:  

 
Ing. Hronek Václav – KČT, Camping club Rožnov pod Radhoštěm 
Ing. Palas Jan - KČT, Camping club Rožnov pod Radhoštěm 
Mgr. Kantorková Jana – ASPV 
Mgr. Petříčková Malvína – ASPV 
Kubiš Svatopluk – Lyžování , SK,SL 
RNDr. Mikušek Václav – Alpské lyžování 
manželé Fassmanovi - KČT 
 
Usnesení 2/2016 6 – 0 - 0 
 
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm proběhne do 
poloviny března 2016  (termín bude upřesněn).  Scénářem a zajištěním vyhlášení nejlepších 
sportovců je pověřen T klub – kulturní agentura.   
(Vyhlášení  nejlepších sportovců okresu Vsetín je 9.3.2016 v KD ve Vsetíně). 
 
Sportovní komise doporučuje, aby součástí slavnostního ceremoniálu bylo představení všech 
nominovaných sportovců, trenérů, kolektivů v jednotlivých kategoriích, doplněné 
fotoreportáží, případně video smyčkou.  
 
Sportovní komise doporučuje pro následné období: 

a) rozšířit vyhlašování nejlepších sportovců o kategorii „masters“ 
b) vyzvat sportovní kluby působící na území města k dodání informací o nejlepších 

dosažených sportovních výsledcích (družstev i jednotlivců) za uplynulé soutěžní 
období  

 
AD 2) 
Mgr. Jan Pargač předal informace o mimořádném úspěchu Klubu českých turistů. Dne 28. 
března 2015 uvedl Klub českých turistů do Síně slávy české turistiky  - KČT, 
Camping club Rožnov pod Radhoštěm. (viz příloha zápisu) 
 
Další jednání sportovní komise proběhne dne 24. 2. 2016 od 16:00 hod. Předmětem 
jednání bude návrh na rozdělení programové podpory.  
    
 



V Rožnově dne 10. 2. 2016                                
zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise          
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