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Sportovec roku 2002

Rada mêsta vyhlásila uæ ¿estÿroçník ankety Sportovec roku.

Oddíly a kluby letos nominovaly 21 jednotlivcû v kategoriích

æactvo, dorost a dospêlí, 7 druæstev, 10trenérû a také osobnosti

trenéry a osobnost sportu ve Svitavách pro rok 2002. Slavnostní

vyhlá¿ení vÿsledkû ankety Sportovec roku 2002 probêhne v pátek
28. února v ob‡adní síni Mêstského ú‡adu ve Svitavách. V¿ichni

sportu.

ocenêní p‡evez mou z rukou starosty mêsta pana Václava Koukala

ny nominace a navrhla radê mêsta vyhlásit sportovce, druæstva,

bêt tradiçní triçko nejlep¿ího sportovce.

Komise protêlovÿchovu a sport rady mêsta vyhodnotila v¿ech-

pamêtní list a drobné dárky, mezi ni miæ samoz‡ej mê nebude chy-

No m
inace oddílû a klubû do ankety Sportovec roku 2002:
Æactvo:

K
liçka Ond‡ej, atletika
trenér Ing. Josef Marek st.

KP 2. místo - 800 m

Hrnçí‡ Luká¿, stolní tenis
trenér A. Uhlí‡ st.

Divize st. æákû, divizejuniorû ( hraje v obou vêkovÿch kategoriích),

vítêz bodovacíhoturnaje ml. æákûokresu SY
, 2. místo v okresní mp‡eboru, úçast v KPjednotlivcû

Kru¿ina Jakub, basketbal
trenér Ing. P
. ¢paçek

Druæstvo st. æákûje p‡eborníkemoblasti, je

ve vÿbêrutalentované mládeæe, je vÿraznou
oporou druæstva

Dvo‡ák Luká¿, plavání
trené‡i Mgr. P
. Ví¿ková, J. Kopeckÿ

MÇR 7. místo - 200 m motÿlek, 5x oblastní

p‡eborník

Zvára Martin, leteckÿ modelá‡
trenér Jind‡ich Samek

Çlen Modelklubu SY od 1999, nositel I., II.,

III. VT, 3x úçast ve SPjuniorû, umístêní: 1., 5.,

9., celkovê 3. místo, vÿçet p‡edníchumístêní

Maçátová K
lára, plavání
trené‡i Mgr. P
. Ví¿ková, J. Kopeckÿ

v OP
, KP
, MÇR v kategoriích házedla, FI H,

to, 4x 3. místo, oblastní p‡ebornice ve v¿ech

nován na MEjuniorû 2003

Pohár ÇRdesetiletÿch 1x 1. místo, 3x 2. mís-

disciplínách, ve kterÿch startovala, dræitelka

II. VT

Chloupková Si mona, sportovní gymnastika ASPV
trenérka Jana ¢rotová

KS 1. místo, republikovásoutêæ 7. místo, oblastní p‡ebor- 5. místo

F2D, F2D combat, Rodeo, nominace na
MSjuniorû- 4. místo (07/2002- SRN), nomi-

Dorost:

Konûpka Moj m
ír, atletika
trenér Ing. J. Marek st.

MÇRdorostu 7. místo, p‡eborník kraje v hodu

diskem

K
louda Radek, kopaná TJ Sy
trenér Martin Andrle

KP st. æáci, vûdçí osobnost druæstva, produktivní hráç, p‡íkladnÿ

p‡ístup ke tréninkûm, je ve vÿbêru Pardubického kraje
Prû¿ková Tereza, volejbal
trené‡i I. ¢paçková, J. Kry¿tûfek

Frÿzová Linda, plavání
trené‡i RNDr. B. Frÿza, J. Kopeckÿ.

kraje, 1. liga kadetek - hraje i vtéto star¿í

to 100 m motÿlek, obl. p‡ebor 4x 1. místo,

KP- druæstvoje p‡eborníkem Pardubického

vêkové kategorii, je ve vÿbêru Pardubického
kraje, nominovaná na Kafkûv memoriál

MÇRdorostu 4. místo 50 m motÿlek, 7. mís-

4x 2. místo
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Ovad Ond‡ej, kopaná
trenér Pavel Danêk

Horskÿ Karel, kopaná TJ Sy
trené‡i Ing. Bedná‡, Hnát.

muæû A- divize, fotbalistas autoritou mezi

kondicí, prosazuje sei mezi mlad¿í mi spoluhráçi, ochotnÿ povzbu-

KPdorostu, nêkolikrát nastoupil i v druæstvu

spoluhráçi, fotbalovÿm my¿lení ma obrovskou vûlí po vítêzství

I. At‡., divize sk. C, disciplinovanÿ sportovec s vÿbornoufyzickou
dit, bojovník

Hrníçko Vladi m
ír, basketbal
trenér Vl. Sáblík.

v sezónê 2001/02 bojoval o postup doIII. ligy,

nejlep¿í st‡elec tÿmu muæû, hostoval také

Bou¿ková Jar m
ila, volejbal
trenér Ji‡í Kry¿tûfek

v druæstvu Sok. Horní Poçernice - postoupili
do III. Ligy

KP - druæstvo je p‡eborníkem kraje, 1. liga

kadetek - kapitánka druæstva, zodpovêdná,

autorita mezi spoluhráçkami

Frantová Petra, kopaná SK Slavoj SY- Lány
trenér Mgr. J. Novotnÿ

II. liga æen, kapitánka, opora druæstva, 5. místo po podzi mní çásti

soutêæe (2002/03), vzornÿ p‡ístup ke tréninku, kreativní  mozek

tÿmu s p‡irozenou autoritou
Musil Luká¿, florbal
trenér René Hnát

1. J ML, v kanadskémbodování - 1. místo (ze

134 hráçû), rozehrávaç, opora druæstva

Koutná Kam
ila, kulturistika
FITJOHSPORT
, trenér J. Hÿbl

MÇR- 2. místo-juniorky, mezinárodní Ami-

nostar cup - 4. místo bez rozdílu kategorií,

MSjuniorek- 2. místo- Portugalsko 11/ 2002,

zlatá medaile v soutêæi národních druæstev

¢plíchal Martin, leteckÿ modelá‡
trenér Jind‡ich Samek

Çlen Modelklubu SYodr. 1999, leteckÿ mo-

delá‡, zúçastnil se 11 soutêæí OP
, KP- p‡ední

umístêní, nositel I., II. III. VT
, MÇR v kat.

Zvára Martin, Modelklub Svitavy
nositel I. VT
, celkovê 26. ve Svêtovémpohá-

ru, na Mistrovství republiky 4. místo v kategorii F2D, je v nominaci na MS

Rodeo - 1. místo, v kat. U¢ - 7. místo

Houser Ladislav, kulturistika
FITJOHSPORT
, trenér J. Hÿbl

MÇR ml. dorostu do 60 kg - absolutní vítêz

v¿ech kategorií, za‡azen do vÿbêrutalentované mládeæe ÇR

Dospêlí:

Valová Daniela, atletika
trenér Ing. J. Marek st. II. liga æen, opora

druæstva, KP- 2x 1. místo, celkem5x medaile

T
rené‡i:

Báçová Anna, atletika
vÿborné vÿsledky v práci s nej men¿í mi atlety,

obêtavá a zodpovêdná trenérka

Josef Kopeckÿ, plavání
svêdomitÿ, zku¿enÿ trenér, svê‡enci dosáhli

vÿbornÿch vÿsledkû- MÇRdorostu 4. místo,
MÇRæactva 5. a 7. místo
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Mgr. Brûna Václav, kopaná TJ Svitavy
trénuje mlad¿í æáky, svê‡enci trvale na p‡ed-

ních místechv soutêæích, pracuje s okresní m

vÿbêrem, autor Fotbalové ¿koliçky

Andrle Martin, kopaná TJ Svitavy
trenérstar¿íchæákû, spolupracujes V
. Brûnou

na koncepci rozvoje fotbalu v TJ, jeho druæ-

stvo postoupilo do KP Pardubického kraje,

kde po podzi mu 2002 vedoutabulku, postoupili do 2. kola Coca Cola Cupu

Ing. Seze mskÿ Petr, volejbal TJ Svitavy
trenér ml. a st. æákû, dræitel licence B, v roce

1999obnovil v oddíle koncepçní práci s chla-
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Hÿbl Josef, kulturistika
FITJ OHSPORT Svitavy, provozovatel Fit

centra v krytém bazénu, trenér L. Housera,
K. Koutné

Osobnost sportu:

Jukl Jind‡ich, fotbal SK Slavoj Sy - Lány
dlouholetÿ çlen SKSlavoje SYLány, vletech

1953- 1971 aktivní hráç, odr. 1971 funkcioná‡ oddílu - çlen vÿboru, p‡edseda oddílu,
nyní hospodá‡ a správce h‡i¿tê, je svêdomitÿ,

obêtavÿ, pro fotbal pracuje 50let

Druæstva:

peckÿmi sloækami, zaloæil æákovské druæstvo
chlapcû- ml. æáci, v sezónê 2001/02- KP1. mís-

to ml. æáci

Uhlí‡ Antonín, stolní tenis TJ Svitavy
trenérlicence B, dlouhodobê vede tréninky æactvai dospêlÿch,

vychoval ‡adu hráçû, kte‡í hráli v rûznÿch oddílechligu- Báça,

Bene¿, Uhlí‡ ml., jeho zásluhou se ve Svitavách hraje divize æákû,

juniorû, 1. t‡. KP muæû

Ing. ¢paçek Pavel, basketbal TJ Svitavy
trenér ml. a st. æákû, obojí vybojovali na

podzi m 2002 postup do celostátních æákov-

skÿch lig, je povê‡en trénování m a vÿbêrem

talentovanÿch hráçû VÇO- roçník 1989

Atletika nej m
lad¿í æaçky
trenérka Anna Báçová

3. místo v krajskémnále Poháru druæstev nej mlad¿ího æactva

Kopaná st. dorostenci
trené‡i Pavel Danêk, Pavel Çíæek

3. místo v KP- po podzi mní çásti soutêæe 2002/03

Kopaná m
l. dorostenci
trené‡i Pavel Danêk, Pavel Çíæek

1. místo v KP- po podzi mní çásti soutêæe 2002/03

Hegr Franti¿ek, hokejbal 1. HBC Svitavy
trenér mládeæe, druæstvoje na p‡ední m místê v NHbL, vychovává

hráçe pro vy¿¿í vêkové kategorie

Samek Jind‡ich, Modelklub SY
instruktor mládeæeI. t‡ídy a mistrovskét‡ídy,

dræitel sportovní licence CZE-29-1, zakládají-

cí çlen Modelklubu SY
, v souçasnosti se vênuje

vÿchovê mladÿch modelá‡û, svê‡enci mají
vÿborné vÿsledky na úrovni okresu, kraje, re-

publiky, organizátor çinnosti Modelklubu SY

Volejbal m
l. æáci
trenér Ing. Petr Sezemskÿ

p‡eborníci kraje v uplynulésezónê, letos úçastníci nálovéskupiny KP
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trenér Jaroslav Doleçek

2. místo v extralize druæstev
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1. HBC Svitavy muæi
trené‡i L. Sedlák, P
. ¢tochl, R. Neubauer

2. místo v NHbL, druæstvo se pravidelnê umísƒuje na p‡edních
místech v 2. NHbL

Stojící zleva: Libor Sedlák - trenér, Petr ¢tochl - vedoucí muæstva,

R. Hrnçí‡, P
. Sterençák, J. ¢vendt, P
. ”íhák, J. Koçvara, R. Neu-

bauer - asistent trenéra.

Kleçící zleva: K. Kinskÿ, P
. Hlou¿ek, R. Janco, J. Crha, R. ¢auer

Vÿsledky ankety

Vyhlá¿ení sportovci, trené‡i
a osobnost roku 2002
ÆACTVO:

Basketbal m
l. æáci
trenér Ing. Pavel ¢paçek

1. místo Obl. p‡ebor st. miniæáci, 2. místo v çeské minibasketbalo-

vélize, 6. místo PÇR, 3. místo na mezinárodní mturnaji v Ostravê,

v sezónê 2002/03 ( podzi m) p‡echod do kategorie ml. æákû a po-

stup do celostátní ligy ml. æákû, 5 hráçûje v krajskémvÿbêru

DVO”ÅK LUKÅ¢, 1991, plavání

PRª¢KOVÅ TEREZA, 1988, volejbal

ZVÅRA MARTIN, 1990, Modelklub SY

DOROST:

BOU¢KOVÅJARMILA, 1985, volejbal
FR¥ZOVÅ LINDA, 1984, plavání

HOUSER LADISLAV, 1987, kulturistika
OVAD OND”EJ, 1984, kopaná TJ SY

DOSPëLï:

KOUTNÅ KAMILA, 1983, kulturistika

KOLEKTIV:

MLAD¢ï ÆÅCI TJ SY, basketbal

TRENÉR:

BRªNA VÅCLAV
, Mgr. , 1958, kopaná TJ SY
SAMEKJIND”ICH, 1942, Modelklub SY

SEZEMSK¥ PETR, Ing., 1974, volejbal TJ Sy
¢PAÇEK PAVEL, Ing., 1965, basketbal TJ Sy

Florbal junio‡i
trenér René Hnát

3. místo v 1. J ML(oblastní soutêæ), postup do vy¿¿í soutêæe, v se-

zónê 2002/03 úçast v celostátní soutêæi 2. florbalováligajuniorû

OSOBNOST SPORTU:

JUKL JIND”ICH, 1937, fotbal, SK Slavoj SY Lány

