
Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 3/2015 
 
Datum konání:   11.3.2015 

Místo konání:    zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast:                dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Jan Fiedler   

Program jednání:  I. Návrh na ocenění nejlepších sportovců za rok 2014 
 II. Různé 
                        
 
Ad I. 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 (viz příloha): 
 
1) Mládež do 15 let (9 návrhů – 5 oceněných) 

Bambušek Vojtěch – alpské lyžování 
Borák Vojtěch – biatlon  
Janošcová Veronika – jezdectví, parkur  
Kovařík David – tenis  
Krupová Lucie – biatlon  
 

2) Dorostenci a junioři (3 návrhy – 1 oceněný) 
Jurčíčková Taťána - sportovní kickboxing  
 

3) Senioři (5 návrhů – 3 ocenění) 
Kohutová Veronika – sportovní kickboxing 
Solanská Kateřina – skoky na trampolíně 
Sült Adam - skoky na trampolíně 
 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (1 návrh – 1 oceněný kolektiv) 
družstvo starších žáků RTK – tenis  
 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (4 návrhy – 2 oceněné kolektivy) 
HC Rožnov, mladší dorost - hokej 
TJ Rožnov, oddíl házené - družstvo starších dorostenců 
 

6) Seniorské kolektivy (1 návrh – 1 oceněný kolektiv) 
1. florbalový klub Rožnov pod Radhoštěm - družstvo mužů 
 

7) Trenér, cvičitel (11 návrhů – 5 oceněných) 
Dvořáková Dita – házená 
Holiš Martin – biatlon  
Marek Dalibor – skoky na lyžích  
Mrlík Jaromír – tenis  
Pokorný Petr – alpské lyžování 

 



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

2014, 
2) starší žáky RTK tenis nejlepším sportovním kolektivem města Rožnov pod 

Radhoštěm za rok 2014, 
3) Pokorného Petra nejlepším sportovním trenérem města Rožnov pod Radhoštěm za 

rok 2014. 
 
Sportovní komise dále souhlasila s navržením pana Jaromíra Mrlíka st. na Cenu starosty 
města za celoživotní aktivitu v oblasti rozvoje tenisu na Rožnovsku.  
 
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. Jindřiška Komárková – ASPV  
Anna Trčková – ASPV  
Jaroslav Horák – alpské lyžování 
Jaroslav Hanák – házená 
Miroslav Horut – házená  
Ing. Zdeněk Štěpánek – ASPV 
Jaroslav Mičola – stolní tenis 
Jaroslav Ryboň – stolní tenis 
 
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm proběhne dne 
1.4.2015  v kinosále kina Panorama v 15:00 hod. 
Sportovní komise doporučuje, aby součástí slavnostního ceremoniálu bylo představení 
oceněných sportovců formou krátkých video nebo fotoreportáží. 
 
ad II. Účastníci se dohodli, že další jednání sportovní komise proběhne dne 8.4.2015 od 16:00 
hod. Předmětem jednání bude návrh na rozdělení programové podpory sportovním 
neziskovým organizacím v rámci programu I – granty.  
    
 
 
V Rožnově dne 11.3. 2015                                
 
 
zapsal: Ing. Dušan Vrážel – tajemník komise 

          


	Zápis z jednání komise pro tělovýchovu a sport č. 3/2015

