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Kategorie 1 – NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 
 

101 Bäumelt Tomáš, 27 let, TJ Turnov, oddíl volejbalu    
Tomáš se po svém příchodu do Turnova postupně vypracoval v oporu prvoligového týmu a stal se lídrem 

družstva na smečařském postu. Výborně mu vyšlo především play – off, kde spolu s univerzálem Vencovským 

útočně táhli turnovský tým k historickém úspěchu turnovského volejbalového oddílu – zisku titulu v 1. 

volejbalové lize mužů. Mezi jeho přednosti patří především tvrdé smečované podání a razantní útok.  

Trenéři: Petr Konečný, Pavel Starý, Jan Šimůnek  

102 Červenka Pavel, 31 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj   
Úspěšný musher získal v roce 2017 cenné kovy na všech významných akcích. Druhý skončil v kategorii Canicross  

(běžec s jedním psem) na Mistrovství ČR. Na Mistrovství Evropy ECF v Itálii přidal k bronzové medaili z kategorie 

Canicross také stříbrný kov ze závodu štafet. Úspěšný rok následně Pavel korunoval na Mistrovství světa IFSS 

v Polsku, kde rovněž v kategorii Canicross získal bronzovou medaili. 

Trenéři: Ivo Vacke 

103 Egrt Josef, 20 let, AC Turnov 
Pepa byl v roce 2017 prvním rokem v kategorii dospělých a hned se zařadil mezi nejlepší české borce v hodu 

kladivem.  Na Mistrovství ČR do 22. let vybojoval 3. místo a na MČR dospělých skončil 6. Osobní rekord posunul 

už na 63,42 m. Je tahounem druholigového družstva mužů AC Turnov, kde závodí ve všech vrhačských 

disciplínách. 

Trenér: Vladimír Maška  

104 Erlebachová Ilona, 41 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Zkušená musherka se prosadila především na Mistrovství světa IFSS v Polsku. Zde získala titul mistryně světa 

v kategorii Bikejöring, ve které závodí cyklistka s jedním psem. 

Trenér: Ivo Vacke 

105 Kazda Jan, 42 let, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Zkušený reprezentant se v roce 2017 účastnil MS v Kickboxu konaném v Irském Kerry, kde jako nejzkušenější 

reprezentant České republiky vybojoval 3. místo ve váze +90kg v kategorii fullcontact  a 2.místo v kategorii +90 

Kicklight.  

106 Kazda Petr, 42 let, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Jako nejzkušenější reprezentant České republiky se v roce 2017 účastnil MS v Kickboxu konaném v Irském Kerry. 

Zde Petr vybojoval 3. místo ve váze -85kg v kategorii full contact a 3.misto ve váze -85kg v kategorii kick light.  

107 Klár Martin, 31 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
V roce 2017 se Martin stal mistrem ČR v kategorii Bikejöring (cyklista se psem). Svoji formu si společně se svým 

čtyřnohým kolegou přenesl také na Mistrovství Evropy ECF, které se konalo v italském Santa Maria Maggiore a 

odkud si přivezl cenný kov v podobě stříbrné medaile v kategorii Bikejöring (cyklista s jedním psem).   

Trenér: Ivo Vacke 
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108 Knébl Ladislav, 25 let, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Jako první svěřenec bratrů Kazdových získal Láďa pro turnovský oddíl titul MČR ve váze do 81 kg ve fullcontaktu. 

Povedený rok korunoval turnovský kickboxer na Christmas cupu, kde obsadil druhé a třetí místo ve váze do 86 

Kg. 

Trenéři: Jan Kazda, Petr Kazda 

109 Lamač Petr,  KLoM CZ – 351 Turnov, p.s. 
Petr Lamač je členem Klubu lodních modelářů CZ – 351 Turnov, který byl v roce 1959 jedním ze 4 zakládajících 

klubů v České republice. Jako první senior v historii naší republiky se stal v srpnu mistrem světa NAVIGA v 

kategorii FSR V. Náš závodník soutěží v kategorii FSR V 35 ccm, spalovací benzinový motor – skupinový závod 12 

modelů na 30 minut. V seriálu MiČR 2017 v kategorii FSR V 35 obsadil 2. místo. Rovněž se stal vítězem v iMBRA 

LEAGUE 2017 – východní Evropa v kategorii 35 ccm Endurance. 

Trenér: Jaroslav Fabšo 

110 Matěcha Štěpán, 25 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Jako kapitán dovedl v sezóně 2016/2017 tým mužů k druhému místu v základní části Národní ligy a k postupu do 

následného semifinále play off. K tomu přispěl celkem 68 kanadskými body za 39 branek a 29 asistencí. Štěpán 

tak skončil druhý v kanadském bodování celé soutěže. Bývalý extraligový hráč a turnovský odchovanec si již 

několik sezón drží stabilní formu a také v letošní sezóně patří k pilířům týmu. Štěpán je lídrem na hřišti i mimo 

mantinely. 

Trenér: Jaroslav Marks     

111 Miller Jan st., 49 let, TJ Turnov, oddíl kanoistiky 
Mnohonásobný mistr ČR ve vodním slalomu v kategorii C1 ve věkové třídě masters. V roce 2017 sice na 

mistrovství ČR (USD Roztoky u Křivoklátu) obsadil „až“ 4. místo, podával však velmi dobré a vyrovnané výkony v 

průběhu celé sezony, což mu zajistilo 1. místo v českém oblastním žebříčku v příslušné věkové třídě a 5. místo v 

jeho celkovém pořadí. Vybojoval několik medailových umístění (v celkovém pořadí) na jednotlivých postupových 

závodech. 

Trenér: sám sobě trenérem  

112 Navrátilová Veronika, 29 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Podobně jako její kolegové získala také Veronika v roce 2017 řadu cenných kovů. Na domácím šampionátu 

získala druhé místo v kategorii SC2 (koloběžka se dvěma psy). Na Mistrovství Evropy ECF se následně mohla 

radovat z titulu evropské šampionky v kategorii Scooter (koloběžka s jedním psem). V Polsku, které hostilo 

Mistrovství světa IFSS, pak získala dvě stříbrné medaile v kategoriích SC2 (koloběžka se dvěma psy) a SC1 

(koloběžka s jedním psem).  

Trenér: Ivo Vacke 
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113 Oma Jakub, 37 let, TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 
Vrcholem sezony se pro rádiové orientační běžce stalo Mistrovství Evropy, konané v Litvě. Jakub ani letos 

nenechal nikoho na pochybách, že patří mezi opravdové hvězdy rádiového orientačního běhu, když dokázal čtyři 

své starty v hlavní mužské kategorii přetavit ve tři individuální medaile, jednu zlatou a dvě bronzové. Mistr České 

republiky v klasickém orientačním běhu v kategorii nejmladších veteránů společně s dalšími turnovskými kolegy 

– bývalými rádiovými orientačními běžci – Martinem Baierem a Petrem Fodorem. 

114 Omová Michaela, 36 let, TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu 
Miška i letos patřila k hlavní medailové opoře českého týmu. V rychlých litevských terénech letošního mistrovství 

Evropy dokázala v každém závodě, ve kterém startovala, vyběhnout jednou z medailí. Stala se tak dvojnásobnou 

evropskou šampionkou na klasických tratích, ke dvěma zlatým navíc přidala dvě stříbrné medaile ze závodů ze 

sprintu a foxoringu. V roce 2017 se úspěšná turnovská reprezentantka věnovala také klasickému orientačnímu 

běhu. Michaela sice ukončila úspěšnou reprezentační kariéru v orientačním běhu (vrátila s k ROB), ale stále patří 

k absolutní české špičce. Dokazují to umístění na MČR v hlavní ženské kategorii: klasická trať – 5. místo, sprint – 

8. místo, krátká trať 11. místo. Ve štafetách dotáhla ženskou štafetu na krásné 5. místo a byla členkou družstva 

dospělých – 6. místo MČR.  

115 Tassler Lukáš, 35 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Na Mistrovství Evropy ECF v italském městě Santa Maria Maggiore získal Lukáš druhé místo v závodě štafet 

v kategorii Canicroos (bežec se psem). Následně se společně se svým čtyřnohým parťákem stal vítězem závodu 

Tropheé des Montagnes, jednoho z nejtěžších canicrossových závodů, který zahrnuje 10 etap v Savojských 

Alpách. 

Trenér: Ivo Vacke 

116 Tobiášek Michal, 42 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj   
V kategorii veteránů získal Michal stříbrnou medaili v kategorii Scooter (koloběžka s jedním psem) na Mistrovství 

Evropy ECF v Itálii. Na domácím šampionátu pak společně se svými psy slavil zisk třetího místa, tentokrát 

v kategorii SC2 (koloběžka se dvěma psy).  

Trenér: Ivo Vacke  

117 Vančura Václav, 28 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Z domácího mistrovství si přivezl hned dvě medailová umístění. V kategorii Bikejöring (cyklista s jedním psem) 

skončil druhý a v kategorii SC1 (koloběžka s jedním psem) slavil zisk domácího titulu. V Itálii pak dosáhl až na titul 

mistra Evropy ECF v kategorii Scooter (koloběžka s jedním psem). 

Trenér: Ivo Vacke 

118 Vencovský Jakub, 32 let, TJ Turnov, oddíl volejbalu 
Jakub se stal jednoznačným lídrem a nejvíce bodujícím hráčem sestavy turnovských volejbalistů v jejich třetí 

sezóně v 1. lize - druhé nejvyšší soutěži ve volejbale mužů v ČR. Univerzál turnovského týmu se významnou 

měrou podílel na historickém úspěchu turnovského volejbalového oddílu – zisku titulu v 1. volejbalové lize 

mužů. V následující sezóně 2017/18 se tým v tabulce aktuálně nachází na 2. pozici a připravuje se na boje v play 

– off. Jakub je vůdčí osobností úspěšného turnovského týmu, kde se snaží předat své mnohaleté zkušenosti 

mladším spoluhráčům.  V 1. lize patří mezi trojici nejlepších univerzálů.  

Trenéři: Petr Konečný, Pavel Starý, Jan Šimůnek 
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119 Víla Ladislav, 22 let, AC Turnov 
Láďa se v roce 2017 opět zlepšil a začal běhat 100 m pravidelně pod 11 s! Vrcholem pro něj bylo M ČR mužů do 
22 let, kde vybojoval pěkné 5. místo v osobním rekordu 10,83! Je tahounem druholigového družstva mužů AC 
Turnov, kde závodí ve všech sprinterských disciplínách.   

 
Trenér: Tomáš Krištof 

120 Wolf Filip, 20 let, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Filip zakončil poslední juniorskou sezónu velmi důstojně. Na MČR na KT mu těsně unikla medaile a skončil na 4. 
místě. Na klasické trati obsadil místo 7. Byl i finišmanem družstva dospělých na MČR družstvech v hlavní kategorii 
– 6. místo ze 44 družstev. 
   
Trenér: Filip Stárek 

Kategorie 2A – NEJLEPŠÍ KOLEKTIV MLÁDEŽE 
 

201  AC Turnov, družstvo starších žáků 
Po několika letech se dala dohromady parta žáků, které se podařilo postoupit až do finále Mistrovství ČR 

družstev! Kluci nejdříve vybojovali stříbrné medaile v krajském přeboru a poté senzačně skončili 3. v semifinále 

MČR a tím si vybojovali start v celostátním finále, kde skončili na 10. místě. Opory týmu – Matěj Ponocný, Michal 

Hanyk, Cyril Žerava a Jakub Šafář. 

Trenér: Tomáš Krištof 

202  HC Turnov 1931, družstvo přípravky 
Ročník 2009, Krajská liga přípravek v minihokeji (3. třída), další progresivně vyvíjející se kolektiv mládeže (1. 

místo na domácím turnaji Krajské ligy přípravek, 1. místo na turnaji Krajské ligy přípravek v Lomnici, 6. místo v 

silné konkurenci zvučných týmů na Memoriálu Ludvíka Koška 2017, 3. místo na Vánočním turnaji ve Slaném, 3. 

místo na STOON CUPu v Jičíně). 

Trenéři: Luboš Řehoř, Martin Randák, Martin Volf, Mikuláš Pitel  

203 ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo starších žáků 
Družstvo žáků obsadilo v KP žákovských družstev 3. místo a reprezentuje Turnov i v krajské soutěži dospělých. 

Probojovalo se na MČR družstev starších žáků. Členové družstva dosahují velmi dobrých výsledků i v soutěží 

jednotlivců v rámci Libereckého kraje, kde patří mezi nejlepší. K nejlepším turnovským žákům patří Daniel Jodas, 

Jaroslav Porš,  Alan Novák, Roman Grešl, Štěpán Koreň , Hana Čapková a Veronika Drahoňovská. 

Trenér: Roman Soběslavský 

204 TJ Turnov, oddíl házené, družstvo starších žákyň 
V červnu 2017 tvořily hráčky turnovského oddílu ročníku 2002 - 2005 základ týmu bojujícího na Olympiádě dětí a 

mládeže v Brně za Liberecký kraj. Tým byl nejmladší ze všech krajů, když v něm hrálo 5 mladších žákyň. I přes 

tento handicap se podařilo alespoň 1x vyhrát, což je lepší výsledek oproti předcházející olympiádě, ale 

zaostávající za úspěšnou olympiádu v roce 2007. Získané zkušenosti již od podzimu některé hráčky zúročují v 

družstvu druholigových mladších dorostenek.   

Trenéři: Lenka Víšková, Marian Hanuš, Petr Hataš  
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205 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo dorostenek 
Florbalové dorostenky si již řadu let drží výbornou výkonnost a ročník 2016/2017 zakončily na 3. místě ligové 

tabulky. V řadě druhý postup do celostátního play off jim tak tentokrát jen těsně unikl díky horšímu skóre. Řadě 

hráček úspěšného týmu se podařilo probojovat se do závěrečné nominace krajského výběru této kategorie. 

Kalendářní rok 2017 zakončily dorostenky na druhém místě tabulky 1. ligy.   

Trenér: Marcela Urbanová 

206 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, družstvo dorostenců 
Štafeta kluků ve složení Tomáš Thoř, Kryštof Karatsiolis a Petr Synek měla vzrůstající výkonnost a na podzim se 

kluci dokázali v závodě Českého poháru štafet umístit na 2. místě (ze 40 štafet!) a na MČR pak na 6. místě (z 35 

možných nominovaných). Všichni byli zároveň členy 8. družstva na MČR klubů v kategorii dorostu. 

Trenér: Filip Stárek 

207 TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo starších žákyň  
Starší žákyně volejbalového oddílu TJ Turnov jsou nadějnou tréninkovou skupinou, která je vedena Pavlem 

Starým a Janem Mlejnkem. Část skupiny patří svým věkem ještě do mladších žákyň a v této kategorii jim patří 

průběžné 2. místo v krajském přeboru. V okresním přeboru staršího žactva jim patří průběžné 1. místo. Cílem 

sezóny je probojovat se minimálně do kvalifikace na mistrovství republiky a výrazně tak přispět k zviditelnění 

turnovského mládežnického volejbalu.  

Trenéři: Pavel Starý, Jan Mlejnek  

208 TSC Turnov, oddíl judo, družstvo starších žákyň a dorostenek 
Dívky TSC JUDO Turnov získaly BRONZ na MČR družstev v kategorii starších žákyň i dorostenek. Domácí prostředí 

jim nepřineslo štěstí v podobě obhajoby loňského titulu ze starších žákyň, za to přinesla naději v kategorii 

dorostenecké, protože většina týmu byla věkem ještě starší žákyně a v dorostu tak mohou startovat ještě příští 3 

roky. Dívky TSC JUDO Turnov se staly nejúspěšnějším družstev celkem na 5 závodech Českého Poháru, kde 

skončily jednou druhé a jednou třetí  

Trenér: Mgr. Jakub Mareš  
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Kategorie 2B – NEJLEPŠÍ KOLEKTIV 
 

251 AC Turnov, družstvo mužů  
Družstvo mužů v roce 2017 opět startovalo v 2. Národní lize. Zde skončilo na pěkném 3. místě. Poděkování patří 

nejen oporám družstva Pepovi Egrtovi, Láďovi Vílovi a Luboši Gaislovi, ale i všem ostatním za příkladnou 

bojovnost. V další sezoně bude cílem minimálně 2. místo v této soutěži.    

Trenéři: Jaromír Dědeček a Tomáš Krištof 

252 HC Turnov 1931, družstvo mužů „A“ 
Turnovští hokejisté se v roce 2017 mohli radovat z vítězství ve finálovém turnaji Amatérského mistrovství ČR, 

které se v květnu konalo v Berouně. Ještě před tím se svěřencům trenérů Slabého a Šlechty podařilo ovládnout 

základní části KLM Libereckého kraje 2016/2017. 

Trenéři: Jiří Slabý, Libor Šlechta 

253 ŠK ZIKUDA Turnov, družstvo „A“ 
Šachisté ŠK Zikuda Turnov mají za sebou další úspěšný rok, ověnčený hned několika prvními místy: 1. místo  MČR 

blesková hra v šachu – čtyřčlenná družstva – Liberec  ( 26 družstev). 1. místo  MČR klasický šach – čtyřčlenná 

družstva - Pardubice (131 družstev). 1. místo Pohár ČR 2017 – čtyřčlenná družstva - Liberec (40 družstev). 5. 

místo extraliga 2017/2018 osmičlenná družstva (současný stav). Družstvo „A“ patří k nejvýznamnějším 

družstvům z celé ČR a dosaženými výsledky se zasloužilo o nejúspěšnější sezonu v historii klubu. Sestava: 

Šimáček Pavel, Vlasák Lukáš, Vykouk Jan, Studnička Tomáš, Čech Pavel. 

Kapitán: Pavel Šimáček 

254 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo juniorek 
Turnovské juniorky se postaraly o tučný zápis do historie turnovského florbalu. V základní části soutěže poznaly 

pouze jednou hořkost porážky a zaslouženě tak obsadily první místo, zaručující postup do celostátního play off.  

Až za nimi zůstaly týmy extraligových klubů jako Vinohrady nebo Jičín. Formu si juniorky ze základní části 

přenesly také do osmifinálové skupiny, kde si poradily se všemi soupeři a po právu tak mohly slavit postup mezi 

nejlepší osmičku týmů z celé ČR. Ve čtvrtfinálové sérii už sice turnovské juniorky na domácí palubovce nestačily 

na Olomouc, ale konečným pátým místem ze zasloužily o velký úspěch dívčího florbalu TJ Turnov.  

Trenéři: Marcela Urbanová, Radim Kolomazník 

255 TJ Turnov, oddíl florbalu, družstvo mužů 
Základní část Národní ligy v sezóně 2016/17 zakončili turnovští florbalisté na druhém místě a do play off tak 

vstupovali z výhodné pozice. V prvním kole play off však museli svěřenci Jaroslava Markse otáčet nepříznivý 

vývoj série s Českými Budějovicemi. Za nepříznivého stavu 0:2 předvedl turnovský tým velké odhodlání a sérii 

dotáhl ke konečnému vítezství 3:2 na zápasy. Na semifinále s Chomutovem už však moc sil nezbylo a proto 

zůstala brána finále Národní ligy minimálně na další rok uzavřená. Oporami týmu byli kapitán Štěpán Matěcha a 

Pavel Sekyra. 

Trenér: Jaroslav Marks 
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256 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, štafeta mužů  
Vrcholem domácí sezóny orientačních běžců je říjnové Mistrovství České republiky štafet a klubů. Tradičním 

adeptem na umístění v TOP desítce bývá i turnovský manšaft. V letošním roce je však umístění Turnováků o to 

cennější, že byl prvním týmem v pořadí, ve kterém nefiguruje žádný ze současných členů reprezentačního 

družstva dospělých. Navíc v letošním roce zůstalo mnoho turnovských opor ze zdravotních důvodů mimo první 

tým a nemohly tak svými výkony družstvo posunout na přednější umístění.  Co však dělá tento výkon družstva 

opravdu mimořádným je fakt, že všichni členové tohoto družstva předvedli na svých úsecích téměř své 

maximum. Umístění na 6. místě a na tzv. velké bedně je tak zcela určitě překvapením a obrovským úspěchem. 

Družstvo běželo ve složení: Dlabaja, Rufferová, Oma, Krafková, Luštický, Omová, Wolf F (TUR2 16. místo, TUR3 

32. místo). Na startu bylo celkem 44 družstev. 

Vedoucí družstva: Michaela Omová, Tomáš Dlabaja   

257 TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů „A“ 
Družstvo po dvouletém působení ve 2. lize hraje již čtvrtou sezónu druhou nejvyšší soutěž v ČR - 1. ligu. V sezoně 

2016/2017 se týmu podařilo dosáhnout historického úspěchu v dějinách turnovského volejbalového oddílu – 

zisku titulu v 1. volejbalové lize mužů. V sezoně letošní 2017/2018 se tým v tabulce aktuálně nachází 4 kola před 

koncem základní části na 2. pozici a připravuje se na boje v play – off.  

Trenéři: Petr Konečný, Pavel Starý, Jan Šimůnek 

Kategorie 3A – SPORTOVNÍ NADĚJE DO 14 LET 
 

301 Brož Kryštof, 12 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Věkem ještě mladší žák si nevede špatně ani mezi dospělými. Pravidelně se účastní krajských a okresních 

bodovacích turnajů. Též se účastnil třech turnajů v rámci ČR. Na okresních přeborech získal celkem 7 medailí. V 

létě se zúčastnil týdenního soustředění oddílu. Hraje též fotbal v Sedmihorkách, kde je jeho trenérem otec. 

Trenér: Ing. Jan Varcl  

302 Csizmaziová Jana, 9 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Velmi nadějná stolní tenistka. Pravidelně získává medaile na krajských bodovacích turnajích nejmladšího žactva. 

Medaile získává i na okresních přeborech, kde získala celkem 6 medailí. Na krajských přeborech mladšího žactva 

získala stříbrnou medaili. Zúčastnila se 3 bodovacích turnajů v rámci ČR. Též se zúčastnila krajského soustředění 

pro nejlepší hráče kraje. V létě se zúčastnila oddílové týdenního soustředění. Ještě závodí v atletice, za hasiče a 

hraje fotbal. 

Trenér: Ing. Jan Varcl  

303 Čapková Hana, 12 let, ŠK ZIKUDA Turnov 
Nadějná turnovská šachistka si v roce 2017 připsala řadu úspěchů: 1. místo v KP jednotlivců v kategorii dívek do 

12 let (Česká Lípa),  4.místo v KP jednotlivců v kategorii dívek do 14 let (Turnov), 22.místo na MČR v kategorii 

dívek do 12 let (Most), 3.místo na Olympiádě mládeže družstev (Liberec), 2.místo  v okresním kole školních 

družstev s družstvem Gymnázia a postup do krajského kola. Přes svůj nízký věk je Hanka stabilní hráčkou v 

krajské soutěži dospělých. 

Trenér: Roman Soběslavský 
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304 Drahoňovská Veronika, 12 let, ŠK ZIKUDA Turnov 
V uplynulém roce se Veronika svými výkony hned několikrát vešla na stupně vítězů. Ve zkratce: 3. místo v KP 

jednotlivců v kategorii dívek do 14 let (Turnov), 22. místo na MČR v kategorii dívek do 12 let (Most), účast v 

Poháru ČR družstev, 2.místo  v okr. kole školních družstev s družstvem Gymnázia a postup do krajského kola, 3. 

místo v KP družstev st. žáků do 16 let. Veronika je rovněž stabilní hráčka v krajské soutěži dospělých družstva ŠK 

ZIKUDA Turnov E. 

Trenér: Roman Soběslavský 

305 Hassová Natálie, 13 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Nadějná florbalová brankářka turnovského oddílu pravidelně nastupuje kromě své kategorie také v zápasech se 

staršími hráčkami. Jejího talentu si všimli rovněž trenéři regionálních výběrů talentované mládeže a zahrnuli ji to 

širší nominace. Natálka pomohla v lednu 2017 týmu Liberce k zisku stříbrných medailí na největším 

mládežnickém turnaji  Gothia cup ve Švédsku. 

Trenéři: Vratislav Salaba, Marcela Urbanová 

306 Hatašová Štěpánka, 14 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Štěpánka spadá věkově do kategorie starších žákyň, kde je oporou družstva. V soutěžích patří k nejlepším 

střelkyním – druhá je střelkyní Přeboru středočeského kraje, třetí nejlepší střelkyní je v Přeboru Prahy. Ač 

ročníkově mladší, nastupuje Štěpánka za druholigové družstvo mladších dorostenek, jehož je také oporou. 

Trenéři: Marian Hanuš, Petr Hataš, Marek Novák 

307 Hobelantová Amélie, 13 let, AC Turnov 
Amélie prožila úspěšnou sezónu v kategorii mladších žákyň. Liberecký kraj reprezentovala na LODM v Brně, kde 

získala krásné 6. místo ve skoku vysokém (151 cm) a v hodu kriketovým míčkem 14. místo (14,38 m). Dále se 

také kvalifikovala na MČR ve vícebojích, kde ve své kategorii získala 12. místo z pětiboje (2750 b.). Mimo to 

sbírala medaile z krajského přeboru jako na běžícím páse a byla tahounkou družstva mladších žákyň AC Turnov, 

které vybojovalo 2. místo v KP. Byla také členkou štafety starších žákyň na MČR žactva v Břeclavi. 

Trenér: Tomáš Krištof  

308 Honzáková Bára, 12 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Cílevědomá a pracovitá mladší žákyně se vzornou docházkou, stále se zlepšující, občas hraje o kategorii výše – za 

starší žákyně  

Trenéři: Lenka Víšková, Marian Hanuš 

309 Janoušek Šimon, 13 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Jeden z největších talentů oddílu florbalu, každoročně se účastní výběrů talentované mládeže. V loňské sezóně 

odehrál i několik zápasů za starší kategorii, ani tam se neztratil. Jeho největším přínosem je hlavně velká 

produktivita, vyniká čichem na góly a výběrem místa před brankou soupeře. 

Trenér: František Záleský 
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310 Jansová Michaela, 11 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Přestože hraje pouze rok, již se může porovnávat se soupeřkami hrajícími i několik let. V létě se zúčastnila 

týdenního soustředění oddílu. Na podzim se zúčastnila bodovacího turnaje v rámci ČR. Na okresních přeborech 

vybojovala 6 medailí.  

Trenér: Ing. Jan Varcl 

311 Kosař Václav, 13 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Stále ještě starší žák, přesto hraje soutěže dospělých. Jeho výkonnost vždy kolem vánoc stagnuje. I on se může 

rovnat krajským hráčům. V letošní sezoně spolu s Vondrákem získal bronzovou medaili ve čtyřhře na krajských 

přeborech staršího žactva. V létě se zúčastnil oddílového týdenního soustředění. Zúčastnil se třech bodovacích 

turnajů v rámci ČR.   

Trenér: Ing. Jan Varcl  

312 Landecká Kateřina, 13 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Káťa je narozená v r. 2004, je to srdcařka týmu, výborná obránkyně, rychlá, žádný míč pro ni není ztracený. 

Věkově spadá do kategorie starších žákyň, ale v letošní házenkářské sezóně již několikrát nastoupila v 

druholigovém družstvu mladších dorostenek, kde sbírá další zkušenosti. 

Trenéři: Lenka Víšková, Marian Hanuš, Petr Hataš 

313 Marek Antonín, 7 let, ŠK ZIKUDA Turnov 
Antonín je dalším nadějných šachistou turnovského klubu a v roce 2017 ho úspěšně reprezentoval: 24.místo v 

redut. tabulce M Čech do 8 let (Harrachov), 4.místo v KP jednotlivců do 8 let (Stráž pod Ralskem) a 7.místo v KP 

družstev st. žáků do 16 let za družstvo ŠK ZIKUDA Turnov. 

Trenér: Roman Soběslavský 

314 Mencl Kryštof, 13 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Nejúspěšnější žák našeho oddílu. Pravidelně hraje soutěže dospělých s velmi vysokou úspěšností. Letos získal ve 

dvouhře stříbrnou medaili na krajských přeborech staršího žactva. Pravidelně se zúčastňuje krajských 

bodovacích turnajů, kde získal i medaile. Na okresních přeborech získal celkem 6 medailí. Zúčastnil se 3 

bodovacích turnajů v rámci ČR.  

Trenér: Ing. Jan Varcl  

315 Mocková Hana, 8 let, ŠK ZIKUDA Turnov 
Nadějná turnovská šachistka obsadila v roce 2017 3. místo v KP jednotlivců v kategorii dívek do 10 let (Stráž p. 

Ralskem), 28. místo na MČR v kategorii dívek do 8 let (Malenovice), účastnila se Poháru ČR družstev, skončila 

třetí v okr. kole školních družstev s družstvem ZŠ Skálova a s ním postoupila do krajského kola. Úspěšný rok 

završila 3. místem v KP družstev st. žáků do 16 let. 

Trenér: Roman Soběslavský 
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316 Nechvíl Richard, 9 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu 
Nadějný nejmladší žák. Pravidelně se zúčastňuje krajských bodovacích turnajů, kde získal i 2 medaile.  V létě se 

zúčastnil týdenního soustředění oddílu. Na okresních přeborech získal 2 medaile.  Dále se zúčastnil 3 bodovacích 

turnajů v rámci ČR.  

Trenéři: Ing. Jan Varcl 

317 Novotná Barbora, 13 let, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, oddíl ROB 
Bára na posledním závodě oblastního žebříčku v klasickém orientačním běhu doběhla na 3. místě a celkově v 

podzimním žebříčku skončila na krásném 5. místě. Je členkou oblastního výběru žáků. Na MČR družstev za 

Ještědskou oblast v kategorii mixů žáků doběhl její tým na skvělém 3. místě. Podobně jako její sestra Míša, tak i 

Bára úspěšně kombinuje dvě orientační disciplíny. Další úspěchy si tak připsala v radiovém orientačním běhu: 2. 

místo na MČR v pásmu 3,5MHz kat. D12, čímž si vysloužila zařazení do žákovské reprezentace v ROB pro rok 

2018. 

Trenéři: Mgr. Lucie Krafková OB, Tomáš Novotný ROB 

318 Novotná Michaela, 12 let, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, oddíl ROB 
Míša se v klasickém orientačním běhu pravidelně umisťovala na předních pozicích v závodech oblastního 

žebříčku a díky tomu vyhrála celkový podzimní žebříček ve své kategorii. Získala tím licenci B. V létě vyhrála 

mezinárodní vícedenní závody Bohemia (60 účastnic v její kategorii). Po zásluze se tak Míša dostala do nominace  

A družstva na MČR družstev za Ještědskou oblast, kde skvělým výkonem (2. místo na svém úseku z 50 žákyň) 

pomohla týmu k 5. místu. Nadějná všestranná sportovkyně sbírala úspěchy také v radiovém orientačním běhu, 

kde získala 1. místo na MČR v pásmu 144 MHz a 3. místo v pásmu 3,5 MHz v kat. D12, čímž si vysloužila zařazení 

do žákovské reprezentace v ROB pro rok 2018. 

Trenéři: Mgr. Lucie Krafková OB, Tomáš Novotný ROB 

319 Planíková Markéta, 10 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Ač nesmělé děvče, nebojí se soupeřek i o hlavu vyšších a i o 2 roky starších. Věkem ještě minižákyně hraje již od 

letošní sezóny stabilně v mladších žákyních, je pracovitá s téměř 100% účastí na trénincích. 

Trenéři: Lenka Víšková, Marian Hanuš 

320 Stach Daniel, 7 let, ŠK ZIKUDA Turnov 
Daniel patří k nadějím turnovského šachu a v roce 2017 to svými výsledky dokázal: 12. místo v redut. tabulce M 

Čech do 8 let (Harrachov), 5. místo v KP jednotlivců (Stráž pod Ralskem), 2. místo v okr. kole školních družstev s 

družstvem ZŠ Žižkova a postup do krajského kola. 

Trenér: Roman Soběslavský 

321 Steiner Jan, 12 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Honza je velkým příslibem turnovského florbalu. Ke svému talentu přidává také velkou tréninkovou píli a 

pokoru. Pravidelně nastupuje za starší kategorii, kde je rovněž platným členem týmu a střílí hodně branek. Jeho 

talentu si všimli také trenéři regionálních výběrů talentované mládeže a zařadili ho do širší nominace pro vrchol 

sezóny. Honza je žákem sportovní třídy při ZŠ Skálova se zaměřením na florbal. 

Trenér: Jaroslav Marks 
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322 Šafář Jakub, 13 let, AC Turnov 
Kuba se díky svědomitému tréninku vypracoval mezi nejlepší mladší žáky. Na MČR skončil 2. v pětiboji! Na 

celostátní Letní olympiádě dětí a mládeže vybojoval ve skoku dalekém stříbrnou medaili kvalitním výkonem 539 

cm a ještě zde přidal 5. místo v běhu na 60 m překážek. Byl oporou družstev mladších i starších žáků. Kuba 

navštěvuje sportovní přípravu na ZŠ Skálova. 

Trenér: Miroslav Reichl  

323 Šmída Ondřej, 13 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Dlouhodobě patří k tahounům a nejlepším hráčům svého ročníku. V minulé sezóně byl v závěrečné nominaci 

výběrů Libereckého kraje a v rámci oddílu pravidelně nastupoval i za starší kategorii, kde patřil k 

nejproduktivnějším hráčům. Vyniká hlavně v technice hole a střelbě. 

Trenér: František Záleský 

324 Vertéši Filip, 13 let, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
V roce 2017 se Filip účastnil MČR kde získal krásné 6. místo v kategorii mladších žáků do 38kg. Na tradičním 

předvánočním Christmas cupu obsadil 2. místo v kicklightu a 3 místo v lightcontaktu, rovněž v kategorii mladších 

žáků. 

Trenéři: Jan Kazda, Petr Kazda 

325 Zárybnická Julie, 14 let, TSC Turnov, oddíl judo 
Julie zažila opět vynikající sezonu. Obhájila titul mistryně ČR v kategorii starších žákyň ve váze -57kg a přidala 

bronz z MČR v kategorii dorostu. Zároveň získala bronz z MČR družstev ve starších žákyních i dorostu. Bronz z 

MČR dorostu získala ještě jako třináctiletá. Je vítězkou českého rankingu v U15 a 2. v dorostu; členka českého 

reprezentačního výběru U15 i dorostu; V závodech Českého poháru letos získala v U15 – 3x zlato a 2x stříbro a v 

dorostu – 2x zlato a 1x stříbro; v Evropě brala v U15 – 1x zlato (Bánská Bystrica), 3x stříbro (Pezinok, Budapešť, 

Györ) a v dorostu – 3x stříbro (Olomouc, Pezinok, Koroška) a 1x bronz (Bánská Bystrica). 

Trenér:  Mgr. Jakub Mareš 

326 Zárybnická Lucie, 14 let, TSC Turnov, oddíl judo 
Lucie zažila zatím svou nejúspěšnější sezonu. Stala se mistryní ČR v kategorii starších žákyň ve váze -52kg a 

stejného úspěchu dosáhla i v kategorii dorostu, kde se rovněž stala mistryní ČR. Zároveň si připsala bronz z MČR 

družstev v starších žákyních i dorostu. Mistryní ČR dorostu se stala ještě jako třináctiletá; je vítězkou českého 

rankingu v U15 i dorostu; členkou českého reprezentačního výběru U15 i dorostu; V závodech Českého poháru 

brala letos v U15 – 4x zlato a 1x stříbro; v dorostu – 1x zlato a 3x bronz; v Evropě získala v U15 – 2x zlato 

(Pezinok, Bottrop), 2x stříbro (Györ, Varšava) a 2x bronz (Budapešť, Bánská Bystrica); v dorostu – 2x stříbro 

(Olomouc, Pezinok) a 2x bronz (Budapešť, Bánská Bystrica). 

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 
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Kategorie 3B – SPORTOVNÍ NADĚJE DO 18 LET 
 

 

351 Brenner Matěj, 16 let, TJ Sokol Turnov, oddíl stolního tenisu  
Velice poctivý v tréninku, který navštěvuje 2-3x týdně. Druhým rokem hraje soutěž dospělých a nevede si 

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

turnajů, průběžně obsazuje 29. místo. Na okresních přeborech dorostu získal 3 medaile.  

Trenér: Ing. Jan Varcl 

352 Hanyk Michal, 15 let, AC Turnov 
Michal se v roce 2017 stal mistrem ČR v běhu na 1500 m překážek v kategorii starších žáků. K tomu přidal na 

MČR 3 x 2. místo - 1500 m (hala), 1500 m LODM, 3000 m a 2 x bronz – přespolní běh, 3000 m v hale. Je i velmi 

dobrým triatlonistou. Stal se mistrem ČR v terénním triatlonu, skončil 2. na MČR v aquatlonu a zvítězil v Českém 

poháru v aquatlonu. Byl oporou úspěšného družstva starších žáků. 

Trenér: Miroslav Reichl 

353 Hejduk Emil, 15 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Každým rokem se zlepšuje a pracuje na sobě. Svým obrovským tréninkovým nasazením je vzorem pro všechny 

spoluhráče. Je na něm vidět velká touha to dotáhnout co nejdál, do svého sportu je zapálený. V letošní sezóně 

byl nominován na závěrečný turnaj dorosteneckých výběrů, i přesto, že patří do této kategorie teprve od září. 

Trenér: František Záleský 

354 Chlumská Veronika, 15 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Nadějná musherka slavila v roce 2017, díky své tréninkové píli, zisk 2. místa na Mistrovství ČR v kategorii Scooter 

junioři (koloběžka s jedním psem). 

Trenér: Ivo Vacke 

355 Kučerová Monika, 18 let, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Turnovská kickboxerka má za sebou úspěšný rok, který korunovala ziskem stříbrné juniorské medaile na MČR v 

kategorii -65kg lightcontakt. K tomu přidala také 1. místo mezi juniorkami na Christmas cupu – 65kg kicklight. 

Trenéři: Jan Kazda, Petr Kazda 

356 Marko Marie Anna, 16 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Máří přestoupila do turnovského družstva druholigových mladších dorostenek z Liberce. Občas se sice nechá na 

tréninku „stáhnout k šizení“, ale její nasazení do zápasu a bojovnost jsou příkladné pro všechny spoluhráčky. 

Hraje na postu „pivota“, kde se při většině příležitostí v útoku dokáže prosadit. V obraně dost často na poslední 

chvíli zaskakuje za ostatní svoje spoluhráčky, a tak je ve své soutěži nejtrestanější hráčka.    

Trenéři: Marek Novák, Vlaďka Ševrová 
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357 Martínková Eliška, 15 let, AC Turnov 
Eliška je velmi dobrou běžkyní na střední tratě. Letos zkusila i chůzi a hned se v ní stala mistryní ČR v kategorii 

starších žákyň. 3 km ušla za velmi kvalitních 15:35 min. Vybojovala 2. místo na mezistátním utkání žactva. Byla 

oporou družstva starších žákyň. 

Trenér: Kateřina Čermáková 

358 Palounková Žaneta, 17 let, TJ Turnov, oddíl házené 
Žaneta spadá věkově do kategorie starších dorostenek. Protože však turnovská házená tuto kategorii nemá, je 

Žaneta hráčkou druholigového družstva žen, kde patří k oporám a velkým bojovnicím. Je obětavá, skromná, s 

výbornou tréninkovou i zápasovou morálkou, v kolektivu je oblíbená.  

Trenéři: Marek Novák, Vladimíra Ševrová  

359 Pekařová Jana, 15 let, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Jana Pekařová dosáhla na MČR ve sprintu na 5. místo v D16 a byla členem 8. družstva dorostu na MČR. Jana se 

nominovala na Středoevropském utkání mládeže v OB (GER, HUN, POL, SVK) ve štafetách získala 3. místo a v 

individuálním závodě na Krátké trati obsadila pěkné 5. místo. Úspěšně se věnuje krosům, atletice i florbalu. 

Trenér: Mgr. Lucie Krafková  

360 Šrůtková Adéla, 18 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj   
Největší úspěch talentované musherky přišel na Mistrovství ČR, mezi juniorkami získala  v kategorii Canicross 

(běžec s jedním psem) bronzovou medaili. 

Trenér: Ivo Vacke 

361 Švecová Adriana, 17 let, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj  
Mezi juniorkami získala Adriana v roce 2017 titul mistryně ČR v kategorii Scooter (koloběžka s jedním psem). 

Dařilo se ji rovněž na evropském šampionátu v Itálii, odkud si přivezla stříbrnou medaili v kategorii Canicross  

(běžec s jedním psem). 

Trenér: Ivo Vacke 

362 Švitorka Lukáš, 17 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Lídr týmu dorostenců a jeden z top hráčů svého ročníku. Těží ze své rozvinuté muskulatury a výborné fyzické 

kondice, kterou dokáže spojit s dobrou technikou. Pravidelně nastupuje i za tým juniorů, kde patří k nejlepším 

hráčům. Pokud mu vydrží tréninková píle a nasazení, tak ho bezesporu uvidíme v nejbližší době i v mužském A-

týmu. 

Trenér: František Záleský 

363 Thoř Tomáš, 15 let, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Tomáš Thoř dosáhl na MČR ve sprintu na 10. místo v H18, byl členem stříbrné štafety ze závodu ČPŠ, 6. štafety 

na MČR štafet a 8. družstva na MČR.  

Trenér: Filip Stárek  
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364 Turchich Jan, 15 let, TSC Turnov, oddíl judo 
Honza zaznamenal řadu bodovaných umístění v závodech Českého poháru. Skvěle však načasoval formu 

zejména k listopadovému Mistrovství ČR dorostu, kde získal BRONZOVOU medaili. Tento výsledek mu vynesl i 

pozvánku na sraz dorostenecké reprezentace v prosinci 2017.  

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 

365 Vacíková Kateřina, 18 let, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Velmi talentovaná florbalistka, která sportu obětuje hodně času i úsilí, se neustále zlepšuje a opět tak patří 

k oporám týmu juniorek i týmu žen. V loňské úspěšné sezóně 2016/17 pomohla juniorkám k pátému místu 

v celostátním play off, kdy ve 24 zápasech základní části dokázala nasbírat 57 kanadských bodů za 35 branek a 

22 asistencí. I přes nabídky z okolních klubů zůstává její florbalové srdce nadále věrné turnovskému dresu.  

Trenér: Marcela Urbanová 

366 Velíšková Barbora, 15 let, AC Turnov 
Bára v roce 2017 výborně závodila ve vrhačských disciplínách. Ve vrhu koulí vybojovala krásné 2. místo na Letní 
olympiádě dětí a mládeže. Na zářijovém MČR skončila 6. Je univerzální atletkou a proto i oporou družstva 
starších žákyň.   
 

Trenéři: Miroslav Reichl a Kamila Kolníková 
 

367 Volfová Klára, 15 let, TSC Turnov, oddíl judo 
Klára letos začala sezonu plnou očekávání výborně. Stala se vítězkou Českého Poháru v Jablonci n. N., přivezla 
bronz z MT v Bánské Bystrici a Budapešti a stříbro z MT v Pezinoku. Vrcholem jara pro ni bylo 9. místo na 
Evropském poháru v Teplicích. I přes následné vleklé zdravotní problémy dokázala v listopadu na domácím 
Mistrovství České republiky vybojovat BRONZ. 
 

Trenér: Mgr. Jakub Mareš 
 

368 Zikmundová Jana, 15 let, AC Turnov 
Jana se specializuje na sportovní chůzi. V roce 2017 vybojovala 2 x stříbrnou medaili na M ČR v chůzi na 3000m 

(venku i v hale). Na mezistátním utkání si došla pro 6. místo. Byla oporou družstva starších žákyň. 

Trenér: David Šnajdr 
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Kategorie 4 – NEJLEPŠÍ TRENÉR 
 

401 Kazda Jan, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Jan Kazda je trenérem třetí třídy, v Turnově trénuje box a kickbox již od roku 2005. Společně se svým bratrem a 

trenérským kolegou vychovali desítky členů, kteří úspěšně reprezentují Turnovský oddíl v čele s Kudrnovským, 

Knéblem, Brožovou a Kučerovou. 

402 Kazda Petr, TJ IMPACT Turnov kicboxing 
Společně se svým bratrem Janem trénuje turnovské kickboxery od roku 2005. Za tu dobu vychoval desítky 

sportovců, kteří úspěšně reprezentují Turnovský oddíl v čele s Kudrnovským, Knéblem, Brožovou a Kučerovou. 

Petr je rovněž trenérem třetí třídy. 

403 Konečný Petr, TJ Turnov, oddíl volejbalu 
Se svými kolegy Pavlem Starým a Janem Šimůnkem vytvořili úspěšný trenérský triumvirát, který dovedl tým 

mužů turnovského volejbalového oddílu k historickému úspěchu, když dokázal v sezóně 2016/2017 přetavit 2. 

místo po základní části v zisk titulu v 1. volejbalové lize mužů. V letošní sezoně (2017/2018) se tým v tabulce 

aktuálně nachází 4 kola před koncem základní části na 2. pozici a připravuje se na boje v play – off. 

404 Kopecký Radek, HC Turnov 1931 
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 Královéhradeckého kraje. V současné době trénuje 

turnovské mladší žáky (ročníky 2005 a 2006). Mezi jeho aktuální úspěchy patří 1. místo na turnaji Krajské ligy 

přípravek roč. 2008, 2. místo na celorepublikovém turnaji v Kutné Hoře. Patrný je rovněž výkonnostní vzestup a 

úspěšný přechod ke hře na celé hřiště. 

405 Krafková Lucie, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Lucka trénuje více než 30 ti člennou skupinu žáků a předává své bohaté závodní zkušenosti. Během roku 

připravuje několik soustředění v různých terénech, které jsou základem rozvoje orientačních běžců. Je trenérkou 

Míši a Báry Novotných. 

406 Krištof Tomáš, AC Turnov 
Obětavý trenér mládeže, i dospělých atletů. Nyní pracuje na pozici šéftrenéra atletického klubu. Své znalosti si 

zdokonaluje studiem na FTVS. Je účastníkem mnoha seminářů o trenérské činnosti. Zakládá atletické kroužky 

např. v Přepeřích a Lomnici n/Pop., kam pravidelně dojíždí. Dále je vedoucím družstev mládeže v krajském 

přeboru, ze kterých pravidelně vozí medaile. Jeho svěřenci pravidelně závodí na MČR, Letní olympiádě mládeže, 

Krajských přeborech, atd. Mezi jeho svěřence patří např. Ladislav Víla -5. místo MČR - sprint 100m za 10.83 ! (po 

dlouhé době sprinter pod 11s) dále Matěj Ponocný a Amélie Hobelantová, kteří reprezentovali LB kraj na Letní 

olympiádě mládeže (Matěj 4. místo - 60m, Amélie 6. místo - výška) a další a další závodníci. Přes velké časové 

vytížení je i nadále aktivním závodníkem a platným členem družstva mužů AC Turnov v II.NL. 
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407 Mareš Jakub, TSC Turnov, oddíl judo 
Jakub díky své neutuchající aktivitě dokáže dokonale připravit své svěřence a vštěpovat jim vše, co je k úspěchu 

potřeba. Výsledkem jeho vedení je bronz z MČR družstev U15 i dorostu; mistrovský titul Lucie Zárybnické – 

mistryně ČR v U15 i dorostu; mistrovský titul Julie Zárybnické z U15 a bronz z MČR dorostu; bronz Kláry Volfové 

a Honzy Turchicha z MČR dorostu. Jeho svěřenci získali navíc celkem 18 medailí na závodech Českého poháru. Z 

velkých evropských turnajů přivezli jeho svěřenci rovněž celkem 18 cenných kovů. Starší žákyně a dorostenky 

byly pod jeho vedením nejúspěšnějším českým týmem celkem na 5 závodech Českého poháru. V letošním roce 

působil i jako asistent reprezentačního týmu U15.  

 

408 Marks Jaroslav, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Trenér s mezinárodními zkušenostmi v loňském roce převzal v oddílu florbalu roli šéftrenéra mládeže a dohlíží 

tak na celý výchovný proces při práci s mladými florbalisty. Zároveň vedl tým mužů v Národní lize, který obsadil 

po základní části druhé místo. V play off jeho svěřenci přešli v napínavé čtvrtfinálové sérii přes České Budějovice. 

V následném semifinále se však už radoval Chomutov a Turnov tak zakončil sezónu znovu těsně před branami 

finále. Jaroslav Marks tak úspěšně navázal na práci svých předchůdců a tým mužů znovu dovedl až do semifinále. 

Svůj čas věnuje také mládeži a vede tým mladších žáků, kde se řadě jeho svěřenců podařilo probojovat se do 

regionálního výběru talentované mládeže. Kromě práce na klubové úrovni vede Jaroslav Marks také Slovenský 

reprezentační tým juniorek, se kterým ho v roce 2018 čeká MS ve Švýcarsku. 

 

409 Pavlovcová Petra, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Petra trénuje více než 30 člennou skupinu dětí ve věku od 0 do 8 let. Cílem skupiny je všeobecný sportovní 

rozvoj, základní nauka s mapou, ale především vztah k přírodě i k druhým. V této skupině se nehodnotí výkony 

ani výsledky. Nejlepší odměnou za skvělé vedení je stále se rozrůstající počet dětí i rodičů, kteří 

vybíhají/vycházejí zažít si své dobrodružství s mapou a buzolou.  

 

410 Reichl Miroslav, AC Turnov 
Zkušený trenér žactva a našich přípravek. Mezi nejlepší borce z jeho početné skupiny patří Michal Hanyk, Jakub 

Šafář či Bára Velíšková. Pomáhá snad u všech mládežnických družstev. Je platným členem výkonného výboru AC 

Turnov. 

 

411 Soběslavský Roman, ŠK Zikuda Turnov 
Roman Soběslavský patří mezi nejobětavější trenéry mládeže a výuce šachu věnuje většinu svého času.  V 18 

kroužcích týdně vyučuje téměř 150 dětí, převážně mladších žáků. V roce 2017 se navíc zúčastnil s dětmi 36 

turnajů v rámci Turnova, Libereckého kraje a MČR. Během roku tak dokázal připravit mladé šachisty na úroveň 

klubů, jako je Liberec a Česká Lípa. V kategorii dívek dosáhl na tituly v KP D10,D12,D14 a vybojoval jejich účast 

na MČR. Nejlepší mladí šachisté reprezentují Turnov v kategorii družstev v KP a KS mládeže i v družstvu 

dospělých. Jeho zásluhou je družstvo dětí největší a nejaktivnější žákovské družstvo v Libereckém kraji. 
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412 Stárek Filip, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu 
Filip je dlouholetý trenér dorostu. Některé jeho závodníky provázela zranění či zdravotní potíže. I tak řada členů 

jeho tréninkové skupiny získala cenná umístění na MČR do 10. místa, zisk A licencí pro rok 2018 či velmi pěkné 6. 

místo dorostenecké štafety na MČR štafet a 8 místo družstva dorostu na MČR družstev. 

413 Urbanová Marcela, TJ Turnov, oddíl florbalu 
Trenérka dívčí složky florbalového oddílu a studentka trenérské B licence má za sebou úspěšnou sezónu. 

S týmem dorostenek obsadila konečné třetí místo, kterému tak jen těsně unikl postup do celostátního play off. 

Drobné zklamání si Marcela vynahradila s družstvem juniorek, které ovládly základní část soutěže a 

v celostátním play off obsadily konečné páté místo v ČR. Řada jejích svěřenkyň se zároveň dostala do 

regionálních výběrů talentované mládeže. 

 

Kategorie 5 – NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ AKCE ROKU 
 

501 44. ročník silničního běhu Hruštice, AC Turnov  
Silniční běh Hruštice se běžel již po 44. První listopadovou neděli se na start postavilo 104 běžců (z toho 28 žen). 

Nejrychlejším mužem byl Maročan Abdelkabir Saji, který trať s obrátkou na Malé Skále zvládl za velmi kvalitních 

48:06 min. Mezi ženami běžela nejrychleji Táňa Metelková (57:57 min.). Poprvé byly výkony měřeny kvalitní 

čipovou časomírou. Akce byla podpořena ze sportovního fondu města Turnov. 

Vedoucí akce: Aleš Drahoňovský   

502 Atletický 3boj všestrannosti s Adamem, OR AŠSK Semily, OSTS Semily, SVČ Turnov 
12. ročník atletické soutěže pro žáky 1. až 5. třídy základních škol se stal opět nejvýznamnější sportovní soutěží, 

které v loňské sezoně Okresní rada AŠSK ve spolupráci se dalšími organizacemi pořádala. Čtyřem postupovým 

kolům - 5 x okrskové, okresní a krajské finále, předcházela celoroční aktivita ve třídách. To je největší přínos 

celého projektu – snaha zapojit celou třídu do 3boje!  V letošním roce to bylo zatím rekordních 154 tříd v celém 

Libereckém kraji. Patronát nad soutěží opět převzal Adam Sebastián Helcelet, olympionik z Ria -  český 

reprezentant v desetiboji, vzor pro naši sportující mládež, který se aktivně zúčastnil krajského kola v červnu v  

Turnově. Celkem se zúčastnilo čtyř dobře zorganizovaných postupových závodů na stadionu L. Daňka v Turnově 

více než 620 závodníků. Akce byla podpořena ze sportovního fondu Města Turnova.  

Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl 

503 Běh olympijského dne v Turnově 2017 – 22. ročník, OR AŠSK Semily, SVČ Turnov 
Pořadateli této tradiční vzpomínkové akce na založení Mezinárodního olympijského výboru v r. 1886, který byl 

pořádán celosvětově ve 31. ročníku a v Turnově ve 22. ročníku, jsou Okresní rada AŠSK ČR okresu Semily, se 

sídlem v Turnově, ve spolupráci se SVČ Žlutá ponorka a s AC Turnov, který poskytl rozhodčí.  Nejpočetnější část 

se konala na dráze Městského stadionu L. Daňka, kde startovali žáci turnovských škol a pořadatelé nakonec 

zvládli více než 30 běhů na tratích 200 a 300 m. Celkem se této akce zúčastnilo 1080 závodníků. Byla to třetí 

největší účast v rámci celé ČR Olympijská trička, která věnoval Český olympijský výbor a T-mobil, byla tradiční 

cenou pro nejlepší v rozbězích.      

Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl  
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504 Dětské olympijské hry v atletice žactva, 17. ročník, OR AŠSK Semily a SVČ Turnov 
17. Dětské olympijské hry v atletice žactva ZŠ okresu Semily se konaly v červnu na Městském atletickém 

stadionu L. Daňka v Turnově za účasti 15 škol a 390 závodníků. Dohromady bylo ve výsledcích registrováno více 

než 600 startů ve 32 disciplínách ve 4 kategorií mladšího a staršího žactva, chlapců a dívek.  

Vedoucí akce: Mgr. Karel Štrincl 

505 MČR v bleskovém šachu družstev 2017 a Pohár ČR v rapid šachu družstev 2017, ŠK Zikuda 
Turnov  
ŠK ZIKUDA Turnov byl šachovým svazem ČR pověřen uspořádáním výše uvedených mistrovství. Turnajů se v 

obou dnech zúčastnilo přes 300 šachistů z celé ČR a proto bylo rozhodnuto, z kapacitních důvodů (stravování, 

ubytování, hrací prostory apod.), o uspořádání těchto mistrovství v EXPO sálu Centra BABYLON v Liberci. Záštitu 

nad mistrovstvím převzal náměstek hejtmana Petr Tulpa  a mělo vysokou sportovní a společenskou úroveň. 

Organizaci a hladký průběh turnaje zabezpečovala trojice osvědčených domácích pořadatelů Z. Maršálek, T. 

Ďúran a F. Zikuda.  

Vedoucí akce: Ing. Zdenek Maršálek  

506 Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov  
23. května 2017 se uskutečnil již 18. ročník tohoto mezinárodního mítinku a patřil mezi nejkvalitnější v jeho 

historii. Padlo 8 rekordů mítinku. Jmenujme např. 87,80 m Jakuba Vadlejcha v oštěpu, 21,17 m Tomáše Staňka v 

kouli, 10,37 s Jana Veleby na 100m. V hodu diskem zvítězil Němec Martin Wierig (64,73m). Vrcholem však byl 

ČESKÝ REKORD ve skoku dalekém. Radek Juška doslova doletěl do vzdálenosti 8,29 m!!!  

Vedoucí akce: František Svoboda 

507 Memoriál Ludvíka Koška, HC Turnov 1931  
Druhý ročník znovuobnoveného Memoriálu Ludvíka Koška se konal na zimním stadionu 25. a 26. března 2017 ve 

spolupráci HC Turnov 1931, PonyExpres a Prohockeytraining. Turnaj v minihokeji pro 8 mládežnických týmů (HC 

Rytíři Kladno, HC Kometa Brno, BP Letci Trenčín, HC Sparta Praha, HC Mountfield Hradec Králové, HC Bílí Tygři 

Liberec, HC Česká Lípa a domácí HC Turnov 1931) jako pocta turnovskému hokejistovi a válečnému hrdinovi 

pilotovi 311. čs. bombardovací perutě RAF Ludvíku Koškovi.  

Vedoucí akce: Vladimír Jágr, Pavel Mlejnek  

508 Mistrovství ČR družstev, TSC Turnov, oddíl judo 
Druhý květnový víkend roku 2017 oživila Zimní stadion Ludvíka Koška akce národního významu. Konalo se zde 

Mistrovství České republiky družstev žen, dorostenek a staršího žactva v JUDO. Pod záštitou náměstka hejtmana 

Mgr. Petra Tulpy získalo domácí turnovské družstvo mistrovský BRONZ v kategorii dorostenek i starších žákyň. 

Pořadatelem byl domácí klub TSC JUDO Turnov. V rámci skvělé spolupráce s Městskou sportovní a za fantastické 

podpory fanclubu turnovského Gymnázia, se otevřel nový rozměr možnosti využití tohoto areálu.   

Vedoucí akce: Ing. Jan Zárybnický  
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509 Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu  
26. ročník závodu Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji, se uskutečnil v termínu 25. - 27. 8. 2017 

v lokalitě Hrubá Skála – Rokytnice. Pořadatelé z turnovského oddílu zvolili jako centrum závodu louku nacházející 

se mezi jednotlivými lesními celky, takže závodníci se během všech tří etap mohli na start dostat bez použití 

automobilů či jiných dopravních prostředků. Poprvé v historii se běželo na severním svahu hradu Trosky, kde 

byla připravena nová mapa. Bohatý doprovodný program, hezké terény, nasazení organizátorů a nakonec i 

hezké letní počasí v součtu vytvořili další podařený ročník a v neděli tak odjíždělo domů 1300 spokojených 

závodníků všech věkových kategorií. Celkové vítězství v elitních kategoriích získali Kamila Gregorová z SK OB 

Chotěboř a Matouš Fürst z Loko Liberec. Závody by neproběhly bez podpory a souhlasu těchto subjektů - obce 

Hrubá Skála, Ktová, Rovensko pod Troskami a Troskovice; Lesy ČR a.s., ZEA Sedmihorky, KÚ Libereckého kraje a 

CHKO Český ráj. 

Vedoucí akce: Martin Baier, Veronika Horáková  

510 Silvestrovský běh Maškovou zahradou v Turnově – 44. ročník, OR  AŠSK Semily, AC Turnov, 

MS Turnov s. r. o. 
Již podruhé se závod konal ve sportovním areálu v Maškově zahradě na in-line okruhu. Tratě byly vypsány pro 

předškoláky a žáky, až po dospělé i veteránské závodníky. Hlavní závod se běžel na 7 okruhů v celkové délce 

4500 m. Závodu, který založil v r. 1974 p. Fr. Matějec v bývalé TJ Loko Turnov, se zúčastnilo 94 závodníků. V hl. 

závodě zvítězil J. Čivrný ze Semil v novém rekordu trati ( 14:54,7 min.). Nejrychlejší ženou byla Čermáková Jitka v 

čase v čase 18:21,3min.   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 

511 Sportovní příměstský tábor, TJ Turnov  
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 pátý ročník ve dvou turnusech, kterého se ve druhé polovině července 

zúčastnilo na sto dětí z Turnova a okolí, které si vyzkoušely sporty od raftů, plavání, juda a bowlingu po florbal, 

squash, stolní tenis a další míčové a 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 

512 Turnovská halovka, Ing. Vladislav Plichta  
Jedná se o indoor závod leteckých modelů, který v roce 2017 proběhl u nás již po jedenácté. Závod je součástí 

otevřeného Mistrovství České republiky daného roku, a to ve třech kategoriích. Na rozdíl od mnoha jiných 

závodů se z jednodenní akce stalo setkání na 3 dny, které do Turnova přivedlo 30 závodníků, některé s rodinami, 

všechny s doprovodnými týmy. Akce dosáhla obrovské oblíbenosti u všech účastníků, především díky vysokému 

organizačnímu nasazení ing. Plichty a jeho týmu. Tím získala akce prestiž, která přitáhla špičku všech kategorií v 

ČR a nejbližším zahraničí, zejména Slovensku a Polsku. Organizátoři věnují přípravě a propagaci mnoho času a 

fyzické i finanční nasazení. Ohlas na Turnovskou halovku je velký v tuzemsku i v zahraničí.  

Vedoucí akce: Ing. Vladislav Plichta 
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513 Vernisáž sportovních fotografií, TJ Turnov  
Dne 11. 10. 2017 se po ročních přípravách v prostorách haly TJ Turnov uskutečnila ojedinělá vernisáž 

velkoformátových fotografií Jana Staňka jako pocta významným a často velmi skromným sportovním 

osobnostem z Turnova. Vernisáž i výstava měly velmi pozitivní ohlas a fotografie jsou stále k vidění v prostorách 

Sportcentra TJ Turnov.  

Vedoucí akce: Jan Staněk, Ondřej Staněk, Filip Stárek 

 


