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Poděkovat chceme především všem podporovatelům 

a spolupracujícím organizacím:

~ Členům oddílů a klubů za poslané nominace a ochotu při 

poskytnutí foto a video materiálů

~ Všem členům poroty za nesnadné hodnocení jednotlivých nominací

~ Městské sportovní s.r.o., KC Turnov s.r.o. a TJ Turnov

~ Květerie – květinový a zahradní ateliér za květinové dekorace a dary

~ Pracovníkům KCT za organizační pomoc



Vážení přátelé,

opět tu máme možnost se ohlédnout za definitivně ukončeným 

sportovním rokem 2018 na Turnovsku. Myslím, že ze samotného 

vyhlášení ankety se stala slavnostní událost, na kterou se příjemně 

vzpomíná. Město Turnov, které skrze sportovní komisi vyhlašuje 

Anketu o nejlepšího sportovce, chce ukázat, že si cení všech, kteří 

v uplynulé sezóně něco dokázali. Bez finanční podpory by nebyla 

představitelná nejen široká nabídka aktivit pro veřejnost, ale také 

reprezentativní akce nebo skvělé výkony. Proto patří velký dík i těm 

štědrým sponzorům, kteří sport loni podpořili a dlouhodobě 

podporují. 

Smyslem sportovního snažení je kromě sebeuspokojení i hrdost na 

klub, město, případně zemi odkud pocházíme. Pokud bulletin, který 

držíte v ruce, přispěje k této zdravé hrdosti, splní svůj účel. 

Chci poděkovat všem, kteří do bulletinu přispěli nominací.

Nakonec zde ale zmíním ještě druhý, o dost hlubší smysl sportovního 

úsilí, který není přítomen na každém zápase, nelze ho vyčíst z výsledko-

vé listiny, ale vzniká časem. V řadě případů se totiž vedoucí, trenéři či 

kapitáni družstev stávají průvodci životem svým svěřencům nebo 

mladším kolegům v klubu. Kolik z nás prošlo celkem hladce pubertou 

právě díky dobrým sportovním vzorům, které jsme každý týden vídali?  

Přál bych nám všem, abychom v Turnově o dobré vzory neměli nouzi 

ani v dalších letech.

Tomáš Zakouřil
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Jakub Oma - TJ Turnov, oddíl ROB...............................................

Josef Egrt - AC Turnov.......................................................................

Jan Kazda - TJ Turnov, IMPACT KICKBOXING...........................

Veronika Navrátilová - TJ Turnov, Musher club Český ráj..

Štěpán Matěcha - TJ Turnov, oddíl florbalu..............................

Michaela Omová - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu.......

Jakub Vencovský - TJ Turnov, oddíl volejbalu.........................

Petr Kazda - ......................... TJ Turnov, IMPACT KICKBOXING

Ladislav Knébl - .................TJ Turnov, IMPACT KICKBOXING

Ladislav Víla - AC Turnov..................................................................

Markéta Brožová - TJ IMPACT Turnov kickboxing..................

Markéta Thořová - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu.......

Jan Miller st. - TJ Turnov, oddíl kanoistiky.................................

Ilona Erlebachová - TJ Turnov, Musher club Český ráj..........

Lucie Ševrová - TJ Turnov, oddíl házené......................................

Soňa Klikarová - TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj.....

Martin Klár - TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj.............
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Jakub Oma
TJ Turnov, oddíl ROB
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Jan Kazda
TJ Turnov, IMPACT KICKBOXING

Josef Egrt
AC Turnov

Štěpán Matěcha
TJ Turnov, oddíl florbalu

Veronika Navrátilová
TJ Turnov, Musher club Český ráj



Přehled nominovaných

2. kategorie DRUŽSTVA A - mládež žactvo a dorost
družstvo dorostenek - AC Turnov 

družstvo nejmladších žákyň - AC Turnov

družstvo orientačních běžců - Gymnázium Turnov

tým ročníků 2010 - HC Turnov 1931

družstvo starších žáků - ŠK ZIKUDA Turnov

štafeta dorostenek - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

družstvo starších žákyň a kadetek - TJ Turnov, oddíl volejbalu

6

Přehled nominovaných

3. kategorie SPORTOVNÍ NADĚJE A do 14 let
Brož Kryštof - TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Burešová Kateřina - TSC Turnov, oddíl judo

Csizmaziová Jana - TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Hanyk Roman - AC Turnov

Hyka Matěj -TSC Turnov, oddíl judo

Kazda Tommy - TJ IMPACT Turnov kickboxing

Kysela Radim - AC Turnov

Mencl Kryštof - TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Nechvíl Richard - TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Novotná Barbora - TJ Turnov, oddíl ROB

Novotná Michaela - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, oddíl ROB

Reiniš Petr - TSC Turnov, oddíl judo

Sochor Antonín - ŠK ZIKUDA Turnov

Stará Kateřina - TJ Turnov, oddíl volejbalu

Stará Tereza - TJ Turnov, oddíl volejbalu

Šafář Jakub - AC Turnov

Šebková Sára - TJ Turnov, oddíl volejbalu
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družstvo mužů A
TJ Turnov, oddíl volejbalu

družstvo mužů A 
ŠK ZIKUDA Turnov

družstvo mužů
TJ Turnov, oddíl florbalu

družstvo mužů A - TJ Turnov, oddíl volejbalu..........................................   

 - ŠK ZIKUDA Turnov........................................................družstvo mužů A

- TJ Turnov, oddíl florbalu..................................................družstvo mužů 

družstvo mužů A- HC Turnov 1931...............................................................

družstvo žen - TJ Turnov, oddíl florbalu........................................................

družstvo mužů - AC Turnov...............................................................................

tým MČR HROB - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu...........................

štafeta žen - TJ Turnov, oddíl orientačního běhu.......................................

družstvo žen - AC Turnov...................................................................................

družstvo žen - TJ Turnov, oddíl volejbalu......................................................



body3. kategorie SPORTOVNÍ NADĚJE B do 18 let
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Hanyk Michal
AC Turnov

Hanyk Michal - AC Turnov

 Zárybnická Julie - TSC Turnov, oddíl judo

 Martínková Eliška - AC Turnov
Brenner Matěj, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Chlumská Veronika, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj

Kosař Václav, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Krupařová Jana, TJ Turnov, oddíl volejbalu

Mertlík Jakub, TJ Turnov, oddíl ROB

Nováková Kateřina, TJ Turnov, oddíl házené

Pekařová Jana, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

Švecová Adriana, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj

Turchich Jan, TSC Turnov, oddíl judo

Vertéši Filip, TJ IMPACT Turnov kickboxing

Vondráčková Lucie, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Zárybnická Lucie, TSC Turnov, oddíl judo

Zikmundová Jana, AC Turnov

Zárybnická Julie
TSC Turnov, oddíl judo

Martínková Eliška
AC Turnov
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4. kategorie TRENÉR body
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Mareš Jakub - TSC Turnov, oddíl judo

 Urbanová Marcela - TJ Turnov, oddíl florbalu

 Reichl Miroslav - AC Turnov
Čermáková Kateřina, AC Turnov

Klejch Martin, Tělocvičná jednota Sokol Turnov

Kopecký Radek, HC Turnov 1931

Mareš Jakub 
TSC Turnov, oddíl judo

Urbanová Marcela
TJ Turnov, oddíl florbalu

Reichl Miroslav
AC Turnov
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5. kategorie SPORTOVNÍ AKCE ROKU
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Krajský všesokolský slet - TJ Sokol Turnov..............................................

Závod světového poháru v OB - TJ Turnov, oddíl OB.........................

Memoriál Ludvíka Daňka - AC Turnov........................................................

Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu...............

Memoriál Ludvíka Koška, HC Turnov 1931........................................................................................

Český pohár družstev staršího žactva, TSC Turnov, oddíl judo....................................

Atletický 3boj všestrannosti s Adamem, OR AŠSK a OSTS Semily, SVČ Turnov

Závody pramic a paddelboardů pro veřejnost, TJ Turnov, oddíl kanoistiky

Silvestrovský běh Maškovou zahradou, OR  AŠSK Semily, AC Tur., MS Tur. s.r.o.

Běh olympijského dne 2018, OR AŠSK Semily, SVČ Turnov.......................................................

Sportovní příměstský tábor, TJ Turnov...............................................................................................

45. ročník silničního běhu Hruštice, AC Turnov......................................................................

Dětské olympijské hry v atletice žactva, OR AŠSK Semily.............................................

Krajský všesokolský slet - TJ Sokol Turnov
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Memoriál Ludvíka Daňka
AC Turnov

Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji
TJ Turnov, oddíl OB

Světový pohár OB
TJ Turnov, oddíl OB a ČSOS
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Zápis do 

ZLATÉ KNIHY TURNOVSKÉHO SPORTU

Marie Folprechtová (1942)
Marie je nejstarší aktivní členkou v oddíle OB TJ Turnov. Aktivní je 

nejen pořadatelsky, ale i závodně. V zatím poslední sezóně 2018 

se zúčastnila celkem 9 oblastních závodů. Někdy je již v kategorii 

sama, někdy soupeří s ostatními. V tomto věku už ale o medaile 

nejde :).

Marie se celoživotně věnuje aktivnímu sportování i organizaci 

zázemí. Její doménou byla především kuchyně. Provozovala 

celou řadu sportů a to především turistiku, lyžování na běžkách 

i na sjezdovkách, jízdu na kole, lezení, sokolský závod branné 

zdatnosti a orientační běh od roku 1960 dodnes. 

rodinné štafety - Marie, Eda a děti Jarča, Hanka, Eda
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Zápis do 

ZLATÉ KNIHY TURNOVSKÉHO SPORTU

Eduard Foplrecht (1943)
Eda je druhý nejstarší aktivní člen v oddíle OB TJ Turnov. Aktivní je 

jako pořadatel, ale i jako závodník. V zatím poslední sezóně 2018 

se zúčastnil celkem 10 oblastních závodů. V jeho kategorii H75 

(starší 75 let) je na oblastních závodech i 10 konkurentů a Eda 

dokáže soupeře porazit rozdílem třídy. Občas běhá i s mladšími 

sedmdesátníky.

Eda se mimo orientačního běhu, který dělá od roku 1960, věnoval 

a věnuje i běžeckému lyžování. Pravidelně jezdil JIZ 50, orienťák 

na kole a nevynechal ani vysokohorskou turistiku.

Dohromady tvoří nerozlučný sportovní pár. Ke sportování vedli 

nejen svoje děti, ale i široké okolí. Oba jsou pro nás obrovským 

příkladem a motivací. Važme si takovýchto lidí. Díky za vše a těším 

se na setkání v sezóně 2019.

za oddíl OB TJ Turnov, Jindřich Kořínek, předseda oddílu



NOMINACE 1. kategorie JEDNOTLIVCI - NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

Nejlepší závodnice oddílu kickboxu získala dvě stříbrné medaile na mistrovství ČR a na zlatou 

medaili dosáhla na Christmas cupu v kategorii do 65 kg. 

Brožová Markéta, TJ IMPACT Turnov kickboxing 101 

Josef Egrt získal v roce 2018 bronzovou medaili na MČR do 22 let v hodu kladivem výkonem 

55,38 metrů. Na stejném šampionátu se také umístil na desátém místě ve vrhu koulí. Student 

pedagogické fakulty TU v Liberci byl největší vrhačskou oporou družstva mužů AC Turnov, 

které postoupilo, pro příští sezónu, do I. národní ligy. Pepa zde startoval ve všech vrhačských 

disciplínách.

102  Egrt Josef, AC Turnov

 Úspěšná veteránka Musher clubu získala v roce 2018 dvě druhá místa na mistrovství světa ICF. 

První cenný kov brala v kategorii Bikejöring, tedy v jízdě na kole se psem. Druhou stříbrnou 

medaili pak česká reprezentantka přidala v kategorii Scooter, ve které kolo vyměnila za 

koloběžku. Trenér: Ivo Vacke

 Erlebachová Ilona, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 103   

V roce 2018 se mistrovství světa asociace WKU konalo v Aténách, zde několikanásobný český 

reprezentant startoval v kategorii nad 90 kg ve full-contactu a kick-light.  V obou disciplínách se 

Janu Kazdovi podařilo probojovat do finále a z Řecka si tak odvezl dvě stříbrné medaile.

104    Kazda  Jan, TJ IMPACT Turnov kickboxing

Svoji medailovou sbírku rozšířil Petr Kazda v roce 2018 na 24 cenných kovů. To se mu povedlo 

díky úspěšnému mistrovství světa asociace WKU v Řecku. Zde Petr startoval ve full-contactu 

a kick-light v kategorii do 85 kg a v obou případech se mu podařilo probojovat se na stupně 

vítězů. Ve full-contactu získal bronzovou medaili, v kick-light se stal vicemistrem světa 

a vybojoval medaili stříbrnou.

105    Kazda  Petr, TJ IMPACT Turnov kickboxing 

V roce 2018 se Martin účastnil mistrovství Evropy IFSS, kde v kategorii Bikejöring získal mezi 

elitními závodníky bronzovou medaili. Trenér: Ivo Vacke

106   Klár Martin, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 

1414

Česká veteránská reprezentantka získala 3. místo na mistrovství světa ICF v kategorii Bikejöring. 

Trenér: Ivo Vacke 

  Klikarová Soňa, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 107  

Láďa v roce 2018 obhájil titul mistra ČR ve váze do 81 kg a svoji úspěšnou sezónu korunoval na 

Christmas cupu, kde získal dvě první místa v kategorii do 86 kg. 

108  Knébl Ladislav, TJ IMPACT Turnov kickboxing 



Mnohonásobný mistr ČR ve vodním slalomu v kategorii C1 ve věkové třídě masters. V roce 

2018 sice na mistrovství ČR (USD České Vrbné) na medaili nedosáhl, podával však velmi dobré 

a vyrovnané výkony v průběhu celé sezóny, což mu zajistilo 1. místo v Českém poháru veteránů 

(nová soutěž seriálového typu). V českém oblastním žebříčku obsadil ve své věkové třídě 3. 

místo, v celkovém pořadí skončil na 11. místě. Vybojoval několik medailových umístění 

(v celkovém pořadí) na jednotlivých postupových závodech. Trenér: sám sobě trenérem

110   Miller Jan st., TJ Turnov, oddíl kanoistiky 

Další úspěšná závodnice Musher clubu Český ráj si v roce 2018 podmanila všechny tři 

nejvýznamnější akce. Stala se mistryní světa v kategorii Scooter elite, ovládla Mistrovství 

Evropy IFSS, kategorie Scooter se dvěma psy a stříbrnou medaili si odvezla z Mistrovství České 

republiky, rovněž v kategorii Scooter se dvěma psy. Trenér: Ivo Vacke

111    Navrátilová Veronika, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 

 Na MS v Jižní Koreji v atypických terénech prokázal, že stále patří ke světové špičce, když 

vybojoval titul mistra světa v klasickém závodě v pásmu 3,5 MHz a v dalších třech závodech 

šampionátu skončil jen těsně za medailovými pozicemi – čtvrtý v klasickém závodě v pásmu 

144 MHz a ve foxoringu a pátý ve sprintu. K tomu získal s kolegy z mužského družstva zlato 

a bronz v soutěži družstev. Na domácí scéně se i přes omezený počet startů stal nejúspěšnějším 

závodníkem domácích šampionátů, když tři ze čtyř startů proměnil ve zlatou medaili.  

112     Oma Jakub, TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu

15

 Kapitán turnovského týmu, hrajícího Národní ligu, má za sebou individuálně nejúspěšnější 

sezónu. Ročník 2017/2018 zakončil po 22 zápasech s celkem 64 kanadskými body, za 37 branek 

a 14 asistencí. Stabilní formu si Štěpán drží také v probíhající sezóně. Díky jeho 38 kanadským 

bodům, v dosavadních 15 zápasech, se tým Turnova vrátil zpět na přední pozice. Výraznou 

měrou se také podepsal pod úspěšné tažení svého týmu Pohárem České pojišťovny, kde 27 

body pomohl k postupu do osmifinále. Trenér:  Jaroslav Marks

109   Matěcha Štěpán, TJ Turnov, oddíl florbalu 

Po ukončení reprezentační kariéry se Mišce podařil skvělý úspěch, když na MČR na krátké trati 

získala v hlavní kategorii stříbrnou medaili! Navíc byla oporou štafety na Tiomile i v Českém 

poháru štafet. V Českém poháru jednotlivců se umístila na konečném skvělém 5. místě (53 

bodujících). V Českém rankingu se umístila na konečném 8. místě (866 bodujících).

  Omová Michaela, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu113  
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Nadějná juniorka si v roce 2018 doběhla pro 4. místo na MČR na krátké trati. V Českém poháru 

juniorek získala v konečném účtování deváté místo a byla výraznou posilou ženské štafety.

  Thořová Markéta, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu115  

Kapitán volejbalového družstva mužů A, které v sezóně 2017/2018 navázalo na předchozí 

úspěchy v 1. lize a obsadilo 3. místo. Jakub je kapitánem také současného týmu, kterému patří 

průběžné 3. místo ve 2. lize mužů. Trenér: Ing. Michal Folprecht 

  Vencovský Jakub, TJ Turnov, oddíl volejbalu116  

Ladislav Víla si v roce 2018 opět posunul osobní rekord na všech sprinterských distancích. Jeho 

osobní rekord na 100 m má hodnotu 10,70 s a na 200 m 21,91 s. V nabité sprinterské konkurenci 

z celé republiky jen těsně nepronikl do finále na MČR dospělých v Kladně. Na 100 m i 200 m 

obsadil první nepostupové místo a skončil devátý. Stal se také nejvíce bodujícím závodníkem 

družstva mužů AC Turnov, kterému pomohl k postupu do 1. národní ligy. Trenér: Tomáš Krištof

  Víla Ladislav, AC Turnov117  

NOMINACE 2. kategorie DRUŽSTVA A - mládež žactvo a dorost

Družstvo dorostenek AC Turnov díky skvělému druhému místu v krajském přeboru družstev 

postoupilo do semifinále ČR, které se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou. V tomto semifinále 

skončily turnovské dorostenky v polovině startovního pole, na pěkném 7. místě. Základ tohoto 

týmu také pomohl družstvu žen do 2. národní ligy. Oporami týmu byly: Velíšková, Zikmundová, 

Stuchlíková, Vinšová, Roztočilová a Vundererová. Trenér: Kamila Kolníková

201  družstvo dorostenek, AC Turnov 

Lucie již několik let patří k oporám týmu žen, soupeřky překvapí svým pohybem, nečekanou 

střelou či přihrávkou. Je svědomitá, pracovitá, je stmelujícím článkem nejen družstva žen, ale 

v rámci tréninků se snaží svými radami pomáhat i mladším spoluhráčkám. Je střelkyní týmu 

a díky své výborné orientaci na hřišti patří i k častým nahrávačkám do gólových situací svých 

spoluhráček. Lucie se, kromě své sportovní aktivity, snaží vypomáhat i s organizací či pomocí 

při turnajích a utkáních mladších kategorií. V loňské sezóně 2017/18 skončila v tabulce 

druholigových střelkyň na pěkném třetím místě v proměňování trestných hodů. I v polovině 

soutěžního ročníku 2018/19 je na předních příčkách – konkrétně 1. Trenér: Marek Novák

  Ševrová Lucie, TJ Turnov, oddíl házené114  

Družstvo nejmladších žákyň AC Turnov pod vedením Radky Macháčkové a Jana Balcara 

vybojovalo vítězství v krajském přeboru družstev. Vynikající práce s těmi nejmenšími se 

vyplatila a přinesla titul krajského přeborníka pro nejmladší žákyně, jenž všechny navštěvují 

atletické přípravky AC Turnov. Trenéři: Radka Macháčková a Jan Balcar 

202  družstvo nejmladších žákyň, AC Turnov
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Trio turnovských běžkyň ve složení Eliška Kosíková, Jana Pekařová a Tereza Chrástová obsadilo 

3. místo v závodě Českého poháru štafet a 8. místo na MČR štafet. Trenér: Filip Stárek

206  štafeta dorostenek, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

Družstvo žáků obsadilo v KP ŠSLK 3. místo, vyhrálo okresní přebor škol a má velmi dobré 

výsledky i v soutěžích dospělých. Členové družstva dosahují velmi pěkných výsledků 

i v kategoriích jednotlivců. Družstvo hraje ve složení Jaroslav Porš, Daniel Jodas, Alan Novák,  

Hana Čapková, Štěpán Koreň, Václav Táborský. Trenér: Petr Tománek

205  družstvo starších žáků, ŠK ZIKUDA Turnov

Mladé hokejové naděje ročníku 2010 jsou progresivně se rozvíjející mládežnický kolektiv HC 

Turnov 1931. Trenéři: Jan Mikule, Martin Mikule 

204  ročník 2010, HC Turnov 1931 

Z krajského kola v Jablonci nad Nisou postoupil středoškolský tým turnovského gymnázia do 

celorepublikového finále, které hostily Pardubice. Pořadatelé vybrali pro závod velmi atraktivní 

místo dostihového závodiště. Na chlapce čekalo 24 kontrol a zhruba 6 km, dívky se mohly těšit 

na 23 kontrol a 5 km běhu v rovinatém terénu s různorodým povrchem, dostihovými 

překážkami a lesíkem. Vzhledem k velkému horku, které ten den panovalo, to nebyl vůbec 

lehký závod ani pro velmi dobře trénované závodníky. I v takto náročných podmínkách se 

turnovskému družstvu podařilo uspět a kategorii středních škol ovládl. Orientační běžci 

z „GyTu“ opět potvrdili fakt, že ve svých mateřských oddílech jsou výborně připravováni. 

Družstvo startovalo ve složení: Markéta Thořová, Jana Pekařová, Iva Paříková, Tomáš Thoř, 

Vojtěch Zabořil. Vedoucí družstva: Mgr. Daniel Strnad 

203  družstvo orientačních běžců, Gymnázium Turnov

Tato skupina neustále zvyšuje svou herní výkonnost a působí v celé řadě soutěží. Jako mladší 

žákyně skončily minulý rok na druhém místě v krajském přeboru a jen těsně jim v kvalifikaci 

o jeden set unikl postup na mistrovství republiky. V současnosti se perou o přední příčky 

v krajském přeboru starších žákyň a získávají cenné zkušenosti v Českém poháru. Stále více 

hráček se začíná prosazovat v krajských výběrech a s ním i získávat úspěchy v celorepubliko-

vých srovnávacích turnajích. Trenéři: Pavel Starý, Jan Mlejnek 

207  družstvo starších žákyň a kadetek, TJ Turnov, oddíl volejbalu

Družstvo mužů AC Turnov bylo suverénní v tažení za postupem do 1. národní ligy, když ve 2. 

lize skupiny A vyhrálo tři kola ze čtyř a kvalifikovalo se tak do baráže o 1. ligu. V baráži značně 

oslabený tým pod vedením Jaromíra Dědečka obsadil postupové třetí místo, což znamená 

postup do 1. národní ligy. Lídry týmu byly Ladislav Víla, Josef Egrt, Luboš Gaisl, Petr Stehlík 

a Michal Hanyk. Trenér: Jaromír Dědeček st.

NOMINACE 2. kategorie DRUŽSTVA B - junioři a dospělí

251  družstvo mužů, AC Turnov  
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Turnovští hokejisté dosáhli na jaře roku 2018 na titul vítěze Krajské ligy mužů Libereckého 

kraje 2017-2018. Trenéři: Jiří Slabý, Libor Šlechta 

253  družstvo mužů „A“, HC Turnov 1931

Přes léto nově vybudovaný a omlazený tým turnovských florbalistů má za sebou nejúspěšnější 

cestu Pohárem České pojišťovny. V úvodních kolech porazili svěřenci trenérů Matěchy 

a Palatína všechny své soupeře, aby ve čtvrtém kole změřili své síly se superligovou Českou 

Lípou (nejvyšší soutěž v ČR). V dramatickém utkání se zrodilo velké překvapení a turnovští po 

výhře 6:5 v prodloužení postoupili dále. Následně se jim podařilo historický milník posunout 

znovu výhrou nad Florbalem Kobylisy, která znamenala postup do osmifinále. V něm Turnov 

narazil na dalšího zástupce superligy. Severočeské derby s FBC Liberec si však favorit nenechal 

utéct. Přes porážku 8:6 však Turnov zanechal v pohárové soutěži výraznou stopu a stal se 

nejlepším týmem mimo elitní soutěže. Dobré výkony si tým přenesl také do Národní ligy, ve 

které zakončil rok 2018 za průběžném 4. místě. Trenéři: Štěpán Matěcha, Antonín Palatínus

Družstvo šachistů si již řadu let drží vysokou výkonnost a ani rok 2018 nebyl výjimkou. 

Důkazem je 3. místo v Extralize v ročníku 2017/2018, 2. místo na MČR družstev v rapid šachu, 

5. místo na MČR družstev v bleskovém šachu a rovněž 5. místo na MČR čtyřčlenných družstev. 

Turnovští šachisté tak právem nadále patří mezi nejlepší družstva v ČR. Trenér: Ing. Zdeněk 

Maršálek 

254  družstvo mužů „A“, ŠK ZIKUDA Turnov 

255  družstvo mužů, TJ Turnov, oddíl florbalu  

Družstvo žen AC Turnov ovládlo krajský přebor družstev, když zvítězilo ve všech pěti kolech. 

Vítězství v krajském přeboru znamenalo postup do baráže o 2. národní ligu, která se 

uskutečnila v západočeském Stříbře. Zde turnovské atletky skončily těsně na druhém místě, 

což znamenalo postup do 2. národní ligy, ve které se turnovské ženy objevily znovu po více jak 

deseti letech. Tým byl složený pouze z odchovankyň turnovské atletiky. Trenéři: Karel Tulach 

a Kateřina Čermáková  

252  družstvo žen, AC Turnov

Několik let budovaný tým žen má za sebou nejúspěšnější sezónu své historie. Na jaře 2018 se 

svěřenkyním Marcely Urbanové podařilo ovládnout 2. ligu žen s bilancí patnácti výher, jedné 

remízy a pouhých dvou porážek. Zároveň tak mohl tým žen slavit svůj postup do 1. ligy, ve které 

mu na konci roku 2018 patřila šestá příčka s dostatečným počtem bodů pro následný postup 

do play off. Trenérka: Marcela Urbanová 

256  družstvo žen, TJ Turnov, oddíl florbalu
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Malý tým, který umí velké věci. Martin Luštický s Pavlem Hradcem dokázali v náročném 

horském terénu porazit všech 56 dvojic v hlavní kategorii mužů. Opět tak potvrdili své mapové 

a především vytrvalostní kvality a získali titul mistrů ČR v horském orientačním běhu. 

K nejcennější medaili vedla dvoudenní cesta s parametry: sobota 33 km a 1800m převýšení 

a neděle 32 km a 1500m převýšení. Zajímavost: v oddílových barvách Martin reprezentoval 

v roce 2018 i na JIZ 50, kde dokázal zajet čas 2:38:53!

257  tým MČR HROB, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu  

Štafeta žen ve složení Nikola Kochová, Lucie Krafková, Michaela Omová, Patricia Nieke a Iva 

Rufferová se zúčastnila legendárních švédských štafet, kde startovaly za OOB TJ Turnov. 

Všechny ženy jsou kmenovými závodnicemi turnovské oddílu. Z nabitého startovního pole, 

které čítalo přes 330 pětičlenných štafet, dokázaly být turnovské ženy do elitního 50. místa 

a skončily 48! Za severské týmy běhají reprezentantky z celého světa, a tak je tento výsledek 

opravdu skvělý. Turnovská štafeta byla nejlepší neseverská (mimo NOR, SWE, FIN)!

Vedoucí: Iva Rufferová 

258  štafeta žen, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

Turnovští volejbalisté navázali na předchozí úspěchy a obsadili 3. místo v 1. lize. V probíhající 

sezóně 2018/2019, ve které tým startuje ve 2. lize, patří svěřencům Michala Folprechta 

průběžné 3. místo. Trenér: Ing. Michal Folprecht  

259  družstvo mužů „A“, TJ Turnov, oddíl volejbalu 

Družstvo žen dobře reprezentuje vzestup turnovského ženského a dívčího volejbalu. V minulé 

sezóně ženy obsadily 3. místo v krajském přeboru. Aby se tým posunul dál a našel nové cíle 

a motivaci, tak využil příležitosti a v letošní sezóně startuje ve 2. lize, kde zaznamenává cenná 

vítězství a prokazuje oprávněnou příslušnost ve třetí nejvyšší soutěži v ČR. Trenéři: Pavel Starý, 

Jan Mlejnek 

260  družstvo žen, TJ Turnov, oddíl volejbalu 

Prvním rokem starší žák si mezi dospělými nevede špatně. Pravidelně hraje OP 2. třídy 

dospělých a zúčastňuje se krajských bodovacích turnajů (v současné době je na 24. místě) 

a okresních bodovacích turnajů. Zúčastnil se také turnaje v rámci ČR. Na okresních přeborech 

dorostu získal dvě stříbrné medaile. Další dvě druhá místa získal na přeborech staršího žactva. 

Trenér: Ing. Jan Varcl 

Brož Kryštof, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu301  

NOMINACE 3. kategorie SPORTOVNÍ NADĚJE A do 14 let

Talentovaná judistka získala 4. místo na Přeboru České Republiky starších žákyň, 2. místo na 

Českém poháru v Teplicích a 5. místo na Českém poháru v Ostravě. Kateřina je zároveň 

několikanásobná medailistka Velkých cen např. Mělník a Hradec Králové. 

Trenér: David Koreček

302  Burešová Kateřina, TSC Turnov, oddíl judo
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Velmi nadějná stolní tenistka. Pravidelně vyhrává krajské bodovací turnaje nejmladšího žactva 

a je v žebříčku průběžně na 1. místě. Okresní i krajské přebory mladšího žactva se budou teprve 

konat. Zúčastňuje se turnajů v rámci ČR, kde dvakrát obsadila 5-8. místo ve dvouhře a ve 

čtyřhře získala jednu bronzovou medaili. Byla pozvána na republikové soustředění, které se 

konalo na konci prázdnin. Pravidelně hraje divizi žen, kde si nevede špatně. Ještě závodí 

v atletice, za hasiče a hraje fotbal. Trenér: Ing. Jan Varcl 

303  Csizmaziová Jana, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Roman se, stejně jako jeho starší bratr, začal specializovat na vytrvalecké disciplíny. V roce 2018 

se umístil na 4. místě v chůzi na 3000 metrů na halovém MČR žactva v pražské Stromovce. Při 

venkovním MČR žactva v Jablonci nad Nisou obsadil Roman krásné 5. místo, i když závodil 

s o rok staršími soupeři. Roman je významnou oporou družstva žáků AC Turnov. Trenéři: David 

Šnadjr, Miroslav Reichl 

304  Hanyk Roman, AC Turnov 

V roce 2018 obsadil Matěj 5. místo na Přeboru České republiky mladšího žactva, 2. místo 

v závodě Českého poháru v Brně a 5. místo v závodě Českého poháru Teplicích. Získal také 

několik medailí z Velkých cen např. v Pardubicích a České Kamenici. Trenér: David Koreček 

305  Hyka Matěj, TSC Turnov, oddíl judo

Syn úspěšného reprezentanta Petra Kazdy vyhrál v roce 2018 svůj první turnaj. Ve svých šesti 

letech se radoval z prvenství na Christmas cupu. Tommy je velkou nadějí oddílu do dalších let. 

Trenér: Petr Kazda

306  Kazda Tommy, TJ IMPACT Turnov kickboxing

Radim Kysela je mladší žák AC Turnov, který navštěvuje sportovní přípravku na ZŠ Skálova 

Turnov. V roce 2018 měl Radim vynikající výsledky v pětiboji mladšího žactva, které ho 

posunuly až ke 12. místu na MČR ve vícebojích. Svěřenec Víta Bílka startoval také v dresu 

Libereckého kraje na mezikrajovém utkání mladšího žactva 2018. Trenér: Vít Bílek

307  Kysela Radim, AC Turnov

Jeden z mála hráčů, který je schopen konkurovat libereckým hráčům. Pravidelně hraje soutěž 

dospělých (OP1), kde patří mezi nejlepší hráče. Zúčastňuje se krajských bodovacích turnajů, 

kde je průběžně na 8. místě. Zúčastnil se republikového bodovacího turnaje. V průběhu sezóny 

dojíždí na tréninky do Liberce, což má pozitivní vliv na jeho výkonnost. Na okresních přeborech 

dorostu získal 2 zlaté medaile, na přeboru staršího žactva 3 zlaté medaile. Trenér: Ing. Jan Varcl 

308  Mencl Kryštof, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Nadějný nejmladší žák. Pravidelně se zúčastňuje krajských bodovacích turnajů, kde získal 

i medaile. V průběžném hodnocení je zatím na 8. místě. V této sezóně hraje za dospělé OP2. 

Dále se zúčastnil 3 bodovacích turnajů v rámci ČR. Na okresních přeborech staršího žactva 

získal 2 bronzové medaile. Trenér: Ing. Jan Varcl

309  Nechvíl Richard, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu
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Bára si i po přestupu do vyšší kategorie D14 přivezla medaili z MČR, kde získala 3. místo 

v pásmu 144 MHz. Svými výkony v národním žebříčku (např. 2. místo v pásmu 144 MHz 

z Mezinárodní mistrovské soutěže I. stupně v ROB) si vysloužila zařazení do žákovské 

reprezentace v ROB i pro rok 2019. Trenér: Tomáš Novotný 

310  Novotná Barbora, TJ Turnov, oddíl ROB

Míša v roce 2018 zažila svoji nejúspěšnější sezónu v ROB. Na MČR získala v kategorii D14 

1. místo v pásmu 3,5 MHz, 2. místo v pásmu 144 MHz a 3. místo ve sprintu. Svými výkony 

v národním žebříčku se nominovala na MS žáků a dorostu, kde se stala nejúspěšnější českou 

závodnicí. Z MS si přivezla titul Mistryně světa v pásmu 3,5 MHz a 2. místa v pásmu 144 MHz 

a ve sprintu. Dále si přivezla dvě 1. místa ze závodů družstev. I pro rok 2019 je zařazena do 

žákovské reprezentace v ROB. V klasickém orientačním běhu se Míša stala nejlepší běžkyní 

Ještědské oblasti v kat. D14, když s převahou vyhrála celkový žebříček. Nominovala se do 

oblastního výběru na MČR družstev a svým skvělým výkonem pomohla týmu ke stříbrné 

medaili. Trenéři: Mgr. Lucie Krafková OB, Tomáš Novotný ROB

311  Novotná Michaela, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, oddíl ROB

Nadějný judista byl v uplynulém roce nominován na Přebor staršího žactva do Ostravy. 

Úspěšný rok Petr korunoval ziskem 1. místa v Krajském přeboru. První skončil také na 

Regionálním poháru v Hradci Králové a na nejvyšší stupeň vystoupal také na Polabské lize 

v Kolíně. K tomu přidal 2. místo v Českém poháru smíšených družstev za družstvo Libereckého 

Kraje.Trenér: David Koreček  

312  Reiniš Petr, TSC Turnov, oddíl judo

Na MČR jednotlivců v rapid šachu v kategorii H8 obsadil Antonín 11. - 20. místo. Nadějný 

šachista patří k největším talentům turnovského šachu, je velice pečlivý v přípravě a na turnajích 

dosahuje výborných výsledků. Trenér: Milan Tománek

Sochor Antonín, ŠK ZIKUDA Turnov313  

314  Stará Kateřina, TJ Turnov, oddíl volejbalu

Volejbalová univerzálka je oporou družstva starších žákyň. Kateřina se díky svým výkonům 

prosazuje i v krajském výběru. Trenéři: Pavel Starý, Jan Mlejnek

Tereza je výbornou smečařkou a oporou volejbalového družstva starších žákyň, která se 

prosazuje i v krajském výběru. Trenéři: Pavel Starý, Jan Mlejnek 

315  Stará Tereza, TJ Turnov, oddíl volejbalu

Jakub Šafář je velmi talentovaný žák sportovní přípravky ZŠ Skálova Turnov. Jeho předností je 

především všestrannost, proto se věnuje víceboji, ve kterém v minulé sezóně skončil 8. v hale 

a 7. venku na MČR ve vícebojích žactva. Na MČR žactva si ve skoku o tyči doskočil pro 

bronzovou medaili, když překonal 385 cm. Je také několikanásobným krajským přeborníkem 

napříč atletickými disciplínami. Trenér: Miroslav Reichl 

316  Šafář Jakub, AC Turnov
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Nahrávačka družstva starších žákyň, která hraje volejbal necelé dva roky a velkou pílí 

a pracovitostí brzy dohnala ostatní hráčky a stala se oporou týmu. Trenéři: Pavel Starý, Jan 

Mlejnek

317  Šebková Sára, TJ Turnov, oddíl volejbalu

NOMINACE 3. kategorie SPORTOVNÍ NADĚJE B do 18 let

Velice poctivý v tréninku, který navštěvuje 2-3x týdně. Třetím rokem hraje soutěž dospělých 

a nevede si špatně. V nové sezóně hraje v soutěži dospělých o soutěžní třídu výš. Proti 

loňskému roku je vidět posun ve výkonnosti. Pravidelně se zúčastňuje krajských bodovacích 

turnajů, průběžně mu patří 17. místo, což je oproti loňské sezóně o 12 míst výše. Na okresních 

přeborech dorostu získal 2 medaile. Trenér: Ing. Jan Varcl

351  Brenner Matěj, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Pro Michala Hanyka byla sezóna 2018 náročná, protože startoval s o rok staršími soupeři. 

I přesto se dokázal prosadit na medaili na MČR dorostu. Na halovém MČR bral Michal čtvrtou 

příčku v běhu na 3000 metrů. Při MČR dorostu na dráze si však medaili už vzít nenechal a bral 

stříbro na trati 2000 m překážek vynikajícím výkonem 6:07,16 min, kterým zaostal pouze o pár 

sekund za limitem ME v atletice do 17 let. I přes svůj mladý věk byl jednou z hlavních opor 

družstva mužů AC Turnov při postupu do 1. národní ligy. Trenér: Miroslav Reichl

Hanyk Michal, AC Turnov352  

Veronika se v roce 2018 stala společně se svým čtyřnohým přítelem juniorskou mistryní světa 

v kategorii Scooter. Trenér: Ivo Vacke

353  Chlumská Veronika, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 

Prvním rokem již dorostenec. V současné době hraje soutěže dospělých, kde si nevede vůbec 

špatně. I on se může rovnat krajským hráčům. Zúčastňuje se krajských bodovacích turnajů, kde 

zatím obsazuje 20. místo. Na okresních přeborech dorostu získal 2 medaile. 

Trenér: Ing. Jan Varcl

354  Kosař Václav, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Smečařka, která i přes svůj juniorský věk patří k oporám ženského týmu v 2. lize. 

Trenéři: Pavel Starý, Jan Mlejnek 

355  Krupařová Jana, TJ Turnov, oddíl volejbalu

Eliška Martínková v letošním roce získala celkem dvě zlaté medaile na MČR. Na MČR 

dorostenek v hale vyhrála v chůzi na 3000 m výkonem 16:09,84 min. Své prvenství dokázala 

obhájit také venku, tentokrát již v chůzi na 5000 m. Svým výkonem nebyla daleko ani od účasti 

na ME do 17 let. Eliška byla letos dorostenkou teprve prvním rokem, tudíž se těšíme na její 

výkony v sezóně 2019. Trenérka: Kateřina Čermáková

356  Martínková Eliška, AC Turnov
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Kačka je svědomitá a svým přístupem a tréninkovou morálkou jde příkladem svým 

spoluhráčkám. Je pracovitá se srdcem na pravém místě – „srdcařka týmu“. Je stmelovacím 

tahounem. I když není nejlepší střelkyní družstva, góly sází v pravý čas a vytváří mnoho 

příležitostí pro spoluhráčky. Velkou oporou je v obraně, kde přes ni málokterá soupeřka projde. 

Trenéři: Hanuš Marian, Hataš Petr 

358  Nováková Kateřina, TJ Turnov, oddíl házené 

Kubova výkonnost během sezóny 2018 zaznamenala stále se zlepšující tendenci. Vrcholem 

bylo MČR, ve kterém získal v kategorii M16 3. místo v pásmu 3,5 MHz a v pásmu 144 MHz mu 

medaile jen těsně unikla. Za své výkony v národním žebříčku byl pro rok 2019 nominován do 

dorostenecké reprezentace v ROB. Trenér: Tomáš Novotný

357  Mertlík Jakub, TJ Turnov, oddíl ROB 

Na MČR v kategorii D16 obsadila Jana 6. místo ve sprintu, celkově ji patřilo 10. místo v Českém 

poháru. V pohárovém závodu skočila na 3. místě ve štafetě.  Díky svým výkonům byla zařazena 

do reprezentace ČR v orientačním běhu. Janča se úspěšně účastní také atletických závodů (7. 

a 9. místo na MČR), veřejných závodů, krosů apod. Zde jsou její umístění na stupních téměř 

nespočetná.

359  Pekařová Jana, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu

Adriana získala titul juniorské mistryně světa ICF v kategorii Canicross, tedy v běhu se psem. 

K tomu na stejném podniku přidala 3. místo v kategorii Scooter. Trenér: Ivo Vacke

360  Švecová Adriana, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj 

Honza je reprezentantem České republiky v kategorii kadetů do 55 kg. V roce 2018 obsadil 

2. místo na MČR juniorů, 2. místo na MČR kadetů, 2. místo na Mezinárodním turnaji ve Varšavě, 

1. místo na Českém poháru v Jablonci nad Nisou, 2. místo na Českém poháru v Ostravě a v Brně 

a 1. místo na Poháru nadějí v Olomouci. Honza je členem družstva JC Liberec v dorostenecké 

lize. Trenér: Mgr. Jakub Mareš

361  Turchich Jan, TSC Turnov, oddíl judo

Dlouhodobě patří Filip k velkým talentům oddílu kickboxu a v roce 2018 to potvrdil na 

Mistrovství ČR, kde skončil na 5. a 6. místě v kategorii do 45 kg. Ještě lépe si Filip vedl na 

Christmas cupu, kde ve stejné váhové kategorii obsadil dvě 3. místa. 

362  Vertéši Filip, TJ IMPACT Turnov kickboxing

Lucie se pravidelně zúčastňuje krajských bodovacích turnajů. V celkovém pořadí včetně 

dorostenců je zatím na 26. místě. Jeden krajský turnaj v kategorii dorostenek vyhrála. Stala se 

i přebornicí okresu ve dvouhře dorostu a skočila ve smíšené čtyřhře na 3-4. místě. Její 

výkonnost stále roste. Hraje divizi žen, ve které dosahuje dobrých výsledků. 

Trenér: Ing. Jan Varcl

363  Vondráčková Lucie, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu
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Julie je reprezentantkou České republiky v kategorii kadetek do 57 kg, v roce 2018 dosáhla na 

historický úspěch turnovského juda, když se dokázala kvalifikovat na ME kadetů v Sarajevu. Ve 

druhé polovině roku, byla bohužel dlouhodobě zraněná. Do té doby získala 3. místo na 

Evropském poháru v Tule, 2x 5. místo na Evropském poháru v Záhřebu a v Kluži, 1. místo na 

Českém Poháru v Ostravě a 2. místo na Poháru nadějí v Olomouci. Julie je členkou družstva 

kadetek SKKP Brno, které obsadilo 2. místo na MČR. Trenér:  Mgr. Jakub Mareš

364  Zárybnická Julie, TSC Turnov, oddíl judo

Lucie je členkou dorostenecké reprezentace České republiky v kategorii do 57kg. Lucie v roce 

2018 dosáhla těchto výsledků: 3. místo na MČR dorostenek, 2. místo na Mezinárodním turnaji 

ve Varšavě, 1. místo na Českém poháru v Teplicích, 2. místo na ČP v Ostravě, 3. místo na ČP 

v Jablonci nad Nisou a 3. místo v Poháru nadějí v Olomouci. Členka družstva 1. JCBO Ostrava, se 

kterým obsadila 4. místo na MČR družstev dorostenek. Trenér:  Mgr. Jakub Mareš

365  Zárybnická Lucie, TSC Turnov, oddíl judo

Jana Zikmundová se po smolné halové sezóně, kdy skončila čtvrtá v chůzi na 3000 m na MČR 

dorostu dokázala výborně připravit na venkovní sezónu. Na jaře reprezentovala Českou 

republiku na mezistátním utkání v chůzi na 10 km v Poděbradech. Na MČR dorostenek skončila 

na 5000 m chůze druhá, a to ji v této kategorii uvidíme i v příštím roce. Jana byla oporou 

postupujícího družstva žen i u skvělé sezóny dorostenek AC Turnov. Trenér: David Šnajdr

366  Zikmundová Jana, AC Turnov

NOMINACE 4. kategorie TRENÉR ROKU 

Kateřina Čermáková se v Turnově věnuje především mladým atletkám a vytrvaleckým 

disciplínám. Její svěřenkyní je dvojnásobná mistryně republiky Eliška Martínková, kterou 

připravuje pro příští sezónu k limitu na MS do 17 let. Kateřina také jako vedoucí družstva žen 

dovedla turnovské atletky, po více jak 10 letech, z krajského přeboru opět do 2. národní ligy 

a bude u družstva pokračovat jako vedoucí i jako závodnice v příští sezóně.  

401  Čermáková Kateřina, AC Turnov

Celý rok věnoval svůj čas tréninkům gymnastiky dětí, dorostu i dospělých. Díky jeho skvělému 

přístupu k dětem a záživným tréninkům násobně narostl počet dětských a mládežnických 

členů Tělocvičné jednoty Sokol Turnov. Do sokolovny se vrátila náročná gymnastika jako 

potřebný základ pro vývoj mladých sportovců v navazujících sportech. Martin ve výročním 

sokolském roce velmi pomáhal organizovat mnoho celokrajských sokolských akcí. Kromě 

trenérské činnosti pro Sokol Turnov působí také jako starosta Tělocvičné jednoty Sokol Liberec. 

Sám je skvělým gymnastou a účastníkem vrcholných soutěží ve šplhu na laně.  

402  Klejch Martin, Tělocvičná jednota Sokol Turnov



25

Jakub Mareš je trenérem juda dorostenecké kategorie v Turnově. Mezi jeho svěřence patří Julie 

a Lucie Zárybnická a Jan Turchich. Julie Zárybnická zaznamenala v roce 2018 historický úspěch, 

když se nominovala na Mistrovství Evropy v Sarajevu. Jeho svěřenci získali řadu medailí na 

Mistrovství České Republiky a na mezinárodních turnajích. Zároveň působí jako asistent 

trenéra reprezentace České Republiky U15 a dorostenců a dorostenek. Trenér smíšeného 

Krajského družstva starších žákyň a žáků.

404  Mareš Jakub, TSC Turnov, oddíl judo

Radek Kopecký je dlouholetým trenérem a činovníkem turnovského hokejového oddílu. Spolu 

s Jaroslavem Chramostou a Stanislavem Šaškem byl v roce 2006 u vzniku úspěšného týmu 

přípravek, který v sezóně 2008/2009 zvítězil v Krajském přeboru přípravek 3. tříd Králové-

hradeckého kraje. V současné době trénuje kategorii mladších žáků. Působí rovněž jako 

nejzkušenější hlasatel při utkáních KLM turnovského „A“ týmu.

403  Kopecký Radek, HC Turnov 1931

Miroslav Reichl je velmi zkušený a ostřílený trenér AC Turnov, v oddíle se věnuje nejen velmi 

úspěšným dorostencům a žákům, ale v rámci přípravek i těm úplně nejmenším. Hvězdami jeho 

týmu jsou Michal Hanyk – stříbrný na MČR dorostu na 2000 m př. a také Jakub Šafář, který získal 

bronzovou medaili ve skoku o tyči na MČR žactva. S Michalem Hanykem by se příští rok rádi 

kvalifikovali na MS do 17 let. 

405  Reichl Miroslav, AC Turnov

406  Urbanová Marcela, TJ Turnov, oddíl florbalu

Odměnou, za několik let trvající koncepční práci v dívčí složce oddílu florbalu, bylo na jaře 2018 

vítězství ve 2. lize žen a následný postup do 1. ligy. K vítězství ženského týmu přidala Marcela 

také 3. místo s týmem juniorek a s tím spojený postup do celorepublikového play off. 

V probíhající sezóně patří ženám, pod jejím vedením, průběžná 6. příčka v 1. lize. V mládež-

nických kategoriích se Marcela v letošním ročníku věnuje dorostenkám, které zakončily rok 

2018 na 1. místě prvoligové tabulky a zároveň působí jako trenérka krajského výběru žákyň.
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13. ročník atletické soutěže pro žáky 1. až 5. tříd ZŠ se stal opět nejvýznamnější sportovní 

soutěží, kterou Okresní rada AŠSK ve spolupráci s dalšími organizacemi realizovala. Čtyřem 

postupovým kolům (5x okrskové, okresní a krajské finále) předcházela celoroční aktivita ve 

třídách. Každoročně je největší přínos celého projektu – snaha zapojit celou třídu do 3boje!  

V letošním roce akce se zúčastnilo 128 tříd v celém Libereckém kraji. Patronát nad soutěží opět 

převzal Adam Sebastián Helcelet, český reprezentant v desetiboji, který se aktivně zúčastnil 

krajského kola v červnu v  Turnově. Celkem se zúčastnilo čtyř dobře zorganizovaných postupo-

vých závodů na stadionu L. Daňka v Turnově více než 600 závodníků. Akce byla podpořena ze 

sportovního fondu Města Turnova a jako akce veřejně prospěšná byla nositelem dotace z Kraj. 

úřadu Libereckého kraje. Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl

502  Atletický 3boj všestrannosti s Adamem, OR AŠSK Semily, OSTS Semily, SVČ Turnov

NOMINACE 5. kategorie SPORTOVNÍ AKCE ROKU

V neděli 4. listopadu vyběhlo 96 vytrvalců na již 45. ročník silničního běhu Hruštice. Tradičně se 

běžela trať z Hruštice na Malou Skálu a zpět, která čítá celkem 15 km. V hlavních kategoriích 

zvítězili Kamil Krunka a Táňa Metelková. Vedoucí akce: Aleš Drahoňovský  

501  45. ročník silničního běhu Hruštice, AC Turnov

Pořadateli této tradiční vzpomínkové akce na založení Mezinárodního olympijského výboru 

v r. 1886, který byl pořádán celosvětově ve 32. ročníku a v Turnově ve 23. ročníku, jsou Okresní 

rada AŠSK ČR okresu Semily, ve spolupráci se SVČ Žlutá ponorka Turnov a s AC Turnov, který 

poskytl rozhodčí. Nejpočetnější část se konala na dráze Městského stadionu L. Daňka, kde 

startovali žáci turnovských škol a pořadatelé zvládli více než 30 běhů na tratích 200 a 300 m. 

Celkem se této akce zúčastnilo 780 závodníků a díky tomu se akce zařadila mezi 10 akcí 

s největším počtem účastníků v rámci celé ČR. Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl 

503  Běh olympijského dne v Turnově 2018, 23. ročník, OR AŠSK Semily, SVČ Turnov

Český pohár družstev staršího žactva 2018 v Turnově byl vrcholnou akcí v kategorii staršího 

žactva. Celkem zde startovalo 12 krajských družstev složených z pěti dívek a pěti chlapců. 

Družstvo Libereckého kraje skočilo na výborném 2. místě, družstvo vedl Jakub Mareš a Jakub 

Červinka. Vedoucí akce: Jakub Mareš 

504  Český pohár družstev staršího žactva, TSC Turnov, oddíl judo

18. Dětské olympijské hry v atletice žactva ZŠ okresu Semily se konaly 13. června na Městském 

atletickém stadionu L. Daňka v Turnově za účasti 16 škol a 380 závodníků. Dohromady bylo ve 

výsledcích registrováno více než 600 startů ve 32 disciplínách ve 4 kategoriích mladšího 

a staršího žactva, chlapců a dívek. Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl

505  Dětské olympijské hry v atletice žactva, 18. ročník, OR AŠSK Semily
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V neděli 10. 6. 2018 praskal Městský stadion Ludvíka Daňka ve švech! Odehrál se zde Krajský 

všesokolský slet, který pořádala Tělocvičná jednota Sokol Turnov. Výjimečná dvoudenní akce 

započala už v sobotu společným secvičením skladeb a doprovodným sportovním a spole-

čenským programem na mnoha místech Turnova i v okolí. V neděli sokolové předvedli 

společný nástup na náměstí Českého ráje s oficiálními proslovy a doprovodným programem. 

Poté se všech 1000 cvičenců seřadilo a průvod vyrazil za doprovodu Turnovanky a Broďanky 

k pomníku Dr. Miroslava Tyrše, kde proběhla důstojná pietní vzpomínka na zakladatele 

sokolského hnutí. Po slavnostním zahájení sletu za přítomnosti představitelů města i kraje 

předvedli cvičenci divákům 11 sletových skladeb - od nejmladších dětí s rodiči až po nejstarší 

Věrnou gardu Sokola. Cvičili zde sokolové ze všech koutů Libereckého kraje i hosté – zástupci 

několika středočeských jednot. Skvělá nálada a optimismus cvičenců se přenesly i na diváky 

v přeplněném hledišti. Bylo jich určitě více, jak 2 tisíce! Opticky dokonce daleko více než na 

oblíbeném atletickém mítinku. Pořadatelé skvěle využili krásného počasí, vybaveného 

stadionu i významného sousedství krásné historické sokolovny. Vrcholná sokolská akce opět 

připomněla, že sokol není pouze minulostí, ale také budoucností.

Vedoucí akce: Ing. Milan Hejduk

506  Krajský všesokolský slet, TJ Sokol Turnov 

Dne 29. května 2018 se na městském stadionu v Turnově konal již 19. ročník Memoriálu Ludvíka 

Daňka. Opět jsme byli svědky výkonů na světové úrovni a několika rekordů Memoriálu. 

Startovní listina hlavní disciplíny, hodu diskem, byla opravdu nabitá. Soutěž poprvé opanoval 

Jamajčan Fedrick Dacres, držitel nejlepšího letošního výkonu. Hned čtyři jeho pokusy letěly za 

66 m. Svým nejdelším hodem 68,35 m za sebou nechal Němce Daniela Jasinského (66,59 m) 

i pětinásobného vítěze Memoriálu Piotra Malachowského z Polska (64,84 m). Výbornou 

podívanou byl skok daleký mužů. Náš nejlepší dálkař Radek Juška navázal na výkon z loňského 

roku a výkonem 827 cm zaostal za svým českým rekordem jen o 4 cm. Velkou radost měl ze 

svého výkonu Michal Brož, turnovský odchovanec, který v běhu na 400 m př. splnil A limit na 

mistrovství Evropy v Berlíně časem 50,49 s a závod vyhrál. Událo se toho spoustu a organizátoři 

již nyní chystají jubilejní 20. ročník, který by měl opravdu stát za to. Uskuteční se v úterý 28. 

května 2019. Vedoucí akce: František Svoboda

507  Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov 

Třetí ročník znovuobnoveného Memoriálu Ludvíka Koška se konal na zimním stadionu 30. 3. – 

1. 4. 2018 ve spolupráci s HC Turnov 1931, PonyExpres a Prohockeytraining. Turnaje pro 10 

mládežnických týmů tří věkových kategorií (2008, 2009 a 2010) se účastnili: HC Sršni Kutná 

Hora, HC Jičín, HK Lev Slaný, HC Hvězda Praha, HC Poděbrady, HC Mountfield Hradec Králové, 

HC Sparta Praha, Dukla Jihlava, ProHockey Training a domácí HC Turnov 1931. Hokejový 

memoriál je koncipován jako pocta turnovskému hokejistovi a válečnému hrdinovi, pilotovi 

311. čs. bombardovací perutě RAF Ludvíku Koškovi. Vedoucí akce: Vladimír Jágr, Pavel Mlejnek 

508  Memoriál Ludvíka Koška, HC Turnov 1931 
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V roce 2018 uspořádal oddíl OB TJ Turnov již 27. ročník populárních prázdninových závodů 

v orientačním běhu Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, tentokrát s centrem v Srbsku v Žeh-

rovských lesích. Předposlední srpnový víkend se do Českého ráje sjelo na 1300 orientačních 

běžců všech věkových kategorií z ČR, ale i z dalších zemí, zejména z Německa, Polska či 

Slovenska. Počet závodníků je tradičně limitován správou CHKO Český ráj a v letošním roce 

byla všechna místa ve startovní listině vyprodána již 31 sekund po otevření přihláškového 

systému. I to svědčí o vysoké popularitě turnovských závodů i o kvalitě pořadatelské práce. Na 

závodníky čekaly od pátku do neděle tři etapy v náročných pískovcových terénech, dvě krátké 

tratě a jedna klasická, všechny v pěší vzdálenosti od centra závodů v Srbsku. K tomu bohatý 

doprovodný program, koncert, talk show i tradiční sobotní doprovodný vyřazovací závod na 

paralelní trati v labyrintu s bouřlivou diváckou kulisou. Pěkné prázdniny jsou tradiční oblíbené 

závody pro celé rodiny a co do počtu závodníků každoročně jedna z největších sportovních 

akcí na Turnovsku. Vedoucí akce: Karolína Houžvičková, Ivana Nejezchlebová 

509  Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

Již potřetí se závod konal ve sportovním areálu v Maškově zahradě na in-line okruhu kolem 

koupaliště. Tratě byly vypsány od předškoláků a žáků až po dospělé i veteránské závodníky. 

Hlavní závod se opět běžel na 7 okruhů v celkové délce 4500 m. Závodu, který založil v roce 

1974 p. František Matějec, se zúčastnilo 141 závodníků a to je za poslední ročníky největší účast. 

V hlavním závodě zvítězil turnovský, nadějný dorostenec AC Turnov, Michal Hanyk před 

J. Čivrným ze Semil v čase 15:14,8 min. Nejrychlejší ženou byla dorostenka AC Turnov 

J. Pekařová s časem 17:16,8 min. Závod finančně podpořilo Město Turnov ze sportovního 

fondu města, ceny zajistily MST s.r.o. a prodejna Atom cykles Turnov.    

Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl 

510 Silvestrovský běh Maškovou zahradou, OR  AŠSK Semily, AC Turnov, MS Turnov s.r.o.

Cílem tábora je seznámit děti s širokou nabídkou sportovních aktivit a ještě více tak prohloubit 

jejich vztah ke sportu a aktivnímu způsobu života. Jedná se o atraktivní prázdninový program 

v podobě týdenního kursu s denním docházením pro děti ve věku 7 - 14 let se zaměřením na 

sportovní aktivity. Tábor je zaměřen na všestranné nenáročné seznámení s tradičními sporty 

v Turnově formou výukových bloků vedených zkušenými instruktory. Momentálně byl 

uspořádán 6. ročník ve dvou turnusech, kterého se ve druhé polovině července zúčastnilo na 

sto dětí z Turnova a okolí, které si vyzkoušely sporty od raftingu a  kanoistiky, plavání, florbalu, 

squashe, stolního  tenisu, volejbalu, basketbalu, házenou až  po atletiku, orientační běh, 

bowling  a další míčové či netradiční hry. V Turnově se jedná o unikátní sportovní prázdninový 

projekt pro naši mládež, o který je velký zájem. Vedoucí akce: Filip Stárek, Aleš Krejčík

511 Sportovní příměstský tábor, TJ Turnov 
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V sobotu 6. října 2018 se stal na několik hodin Turnov středobodem světového orientačního 

běhu. Nádvoří hradu Valdštejn hostilo předposlední závod Světového poháru v orientačním 

běhu 2018. Finálové kolo SP hostila Česká republika, dva závody se běžely v Praze, nedělní 

finálový sprint v Mladé Boleslavi a jediný lesní závod finálového kola pak právě v Turnově. Na 

startu se sešla kompletní světová špička a na nádvoří před hradem se mačkalo na 600 fanoušků, 

kteří sledovali závod na velkoplošné obrazovce a vytvořili skvělou atmosféru. Navíc okoře-

něnou vítězstvím domácího Miloše Nykodýma v mužích a dalšími umístěními českých běžců 

a běžkyň v elitní desítce. Závod se vysílal živě na webu ČT sport, LiveOrienteering, na 

skandinávských a švýcarských sportovních kanálech. Sestřih a dokument ze závodu pak na ČT 

sport. Finálový závod v Mladé Boleslavi pak běžel v přímém přenosu na ČT.

Turnovský a Mladoboleslavský závod finálového kola uspořádal Český svaz orientačních 

sportů ve spolupráci s OOB TJ Turnov. Turnovští orientační běžci pomáhali na různých pozicích 

v organizaci celé velké sportovní akce. Daniel Wolf byl sportovním ředitelem celé akce 

a stavitelem tratí sprintu v Mladé Boleslavi, Jindřich Kořínek byl stavitelem krátké trati na 

Valdštejně. Další desítky Turnováků pomáhali s organizací SP i doprovodných oblastních 

závodů na Valdštejně i v Mladé Boleslavi. 

Třešničkou na dortu pak bylo nedávné vítězství krátké trati z Valdštejna z pera Jindry Kořínka 

v prestižní celosvětové anketě portálu WorldofO.com „Trať roku 2018“. Kde právě tento 

turnovský závod SP zvítězil a byl tak orientačními běžci z celého světa vyhodnocen jako závod 

s nejlepší tratí v roce 2018, což je velký úspěch a skvělá reklama pro naše krásné pískovcové 

terény. Vedoucí akce: Daniel Wolf, Jindřich Kořínek

512 Závod světového poháru v OB, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 

Tradiční akce určená široké sportovní veřejnosti se konala 26. 5. 2018 na řece Jizeře v prostoru 

před loděnicí kanoistického oddílu TJ Turnov. Kromě závodu pramic, jehož historie sahá až do 

sedmdesátých let minulého století, byl prezentován i nový „lodní“ sport paddelboarding, který 

získává značnou popularitu. Závodu se zúčastnilo deset čtyřčlenných posádek na pramicích 

a dvacet paddelboardistů. Akce spojená s oslavou šedesáti let existence kanoistického oddílu 

v Turnově měla i charakter společenské události a přihlíželo jí cca šedesát diváků.

Vedoucí akce: Martin Goruk

513 Závody pramic a paddelboardů pro veřejnost, TJ Turnov, oddíl kanoistiky 
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Odborná sportovní porota ankety 

Nejlepší sportovec Turnova roku 2018

Jindřich Brož - TJ Turnov, zakladatel ankety

Kateřina Čermáková - TJ Sokol Turnov

Mgr. Aleš Drahoňovský - AC Turnov, sportovní veřejnost

Ing. Jan Grégr - TJ Turnov, zakladatel ankety

Ing. Milan Hejduk - starosta TJ Sokol Turnov, člen sportovní komise

Ing. Tomáš Hocke - starosta města Turnov 

RNDr. Otto Jarolímek Csc. - TJ Turnov, oddíl kanoistiky, člen SK

Radim Kolomazník - TJ Turnov, oddíl florbalu

Bc. Jindřich Kořínek - SVČ Turnov

Bc. Jan Kovář - SVČ Turnov

Dušan Kudrnovský - TJ Turnov, Impact kickboxing

Mgr. Michal Loukota - ředitel ZŠ Skálova, člen zastupitelstva

Tomáš Mareš - předseda TJ Turnov

Jana Matějková - TJ Turnov, oddíl volejbalu

Mgr. Pavel Mlejnek - HC Turnov 1931

Miloslav Nečas - TJ Turnov, oddíl ROB

Miloš Podzimek - TJ Turnov, sportovní veřejnost

Mgr. Filip Stárek - vedoucí TJ Turnov

Mgr. Jana Svobodová - místostarostka města, AC Turnov

Ing. Miroslav Šmiraus - tajemník Městského úřadu Turnov

Ing. Tomáš Špinka - Městská sportovní Turnov

Mgr. Karel Štrincl - OR AŠSK ČR, člen sportovní komise

Ing. Jan Varcl - TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu

Jiří Vele - člen sportovní komise

Lenka Víšková - TJ Turnov, oddíl házené

Dan Wolf - TJ Turnov, oddíl OB

Mgr. Ing. Tomáš Zakouřil - ředitel Žluté ponorky Turnov, člen SK

František Zikuda - ŠK Zikuda Turnov, člen zastupitelstva a SK

SK = člen sportovní komise
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Slavnostní vyhlášení výsledků ankety v roce 2018



realizovalo

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov 

spolupracovali  

Anketu NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TURNOVA 

pro Město Turnov 
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