
TISKOVÁ ZPRÁVA

Známe jména vyškovských sportovců roku

Vyškov,  22.  ledna  2016  –  Na  včerejším  slavnostním  galavečeru  v Besedním  domě
ve Vyškově byly vyhlášeny výsledky tradiční městské ankety Sportovec Vyškova 2015.
Organizátorem 14.  ročníku ankety  byla opět  Komise pro sport  a tělovýchovu Rady
města Vyškova, která jej letos uspořádala ve spolupráci se společností  Sport Action
s.r.o. 

Vyhlašování ankety probíhalo již tradičně ve dvou kategoriích:  Nejoblíbenější sportovec
Vyškova  2015,  o  které  na  základě  loňských  výkonů  a  úspěchů  jednotlivců  a  kolektivů
rozhodovaly hlasy sportovní veřejnosti, a  Sportovec Vyškova 2015, kde pořadí nejlepších
jednotlivců  a  kolektivů  určovala  odborná  komise.  Nechybělo  ani  tradiční  vyhlášení
zvláštních ocenění, kterými jsou trenér roku a sportovní osobnost Vyškova.

Veřejnost, sportovní oddíly a odborná porota do ankety nominovaly celkem 21 sportovců  
a 13 sportovních kolektivů. Nominováni mohli být pouze sportovci vyškovských sportovních
klubů nebo sportovci s trvalým bydlištěm ve Vyškově. Do veřejného hlasování bylo celkem
započítáno 653 platných hlasovacích lístků. 

Vítězem kategorie  Nejoblíbenější sportovec Vyškova 2015 se stala  atletka Eva Šenková
z klubu AHA Vyškov. Všestranná juniorka v minulém roce vybojovala na Mistrovství ČR
čtvrté  místo  ve  skoku  o  tyči  a  páté  místo  ve  skoku  vysokém.  Výborně  reprezentovala
vyškovskou  atletiku  také  v  národním  programu  Zlaté  tretry  v  Ostravě,  když  ve  skoku
vysokém  skončila  bronzová.  Dočkala  se  i  mistrovského  titulu,  a  to  na  MČR  v  soutěži
družstev  juniorek,  kde  v rámci  hostování  v  dresu  brněnského  Olympu  uplatnila  svoji
všestrannost. 

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Stanislav KOLAŘÍK, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka
tel.: 517 301 205, mobil: 606 749 647, e-mail: s.kolarik@meuvyskov.cz
Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov, www.vyskov-mesto.cz



Na druhém místě se umístil nadějný atlet  Václav Hanulík, člen Orla Vyškov. Třetí místo
obsadil mladý plavec Matěj Golda, soutěžící za Klub plaveckých sportů Vyškov a Zlínský
plavecký klub.

V kategorii kolektivů si vítězství mezi nejoblíbenějšími sportovci odnesli  „A“ muži JIMI
Rugby clubu Vyškov. Skončili na druhém místě v extralize. Po podzimní části soutěže jim
patřilo 3. místo. V družstvu je celkem 8 reprezentantů ČR.

Druhou příčku obsadili starší žáci atletického klubu AHA Vyškov, bronz patří juniorkám
„A“ z klubu Volejbal Vyškov.

V hlavní kategorii Sportovec Vyškova, kterou hodnotí odborná komise, si nejvyšší ocenění
za  jednotlivce  jednoznačně  odnesl  nohejbalista  Martin  Müller,  soutěžící  za  TJ  Sokol
Modřice. V řadě jeho úspěchů nechybí například vítězství na ME ve dvojicích, vítězství na
MČR v extralize  družstev,  první  místo  na  MČR ve trojicích  či  první  místo  na  MČR ve
dvojicích  v kategorii  mužů.  V  anketě  Nohejbalista  roku  2015,  kterou  vyhlašoval  Český
nohejbalový svaz, se umístil na vynikajícím druhém místě.

Rozhodnutím  odborné  poroty  se  na  druhém  místě  v  kategorii  Sportovec  Vyškova  2015
umístil hráč rugby Martin Kovář z klubu JIMI RC Vyškov. Třetí místo patří tanečnímu páru
Tomáš Rada a Žaneta Brizgalová, kteří soutěží za klub Kometa Vyškov.

Nejvýše oceněným  týmem  se stal  i  v kategorii  Sportovec Vyškova 2015 vyhodnocované
odbornou porotou JIMI Rugby club Vyškov – „A“ muži. 

Druhé místo patří „A“ mužstvu Městského fotbalového klubu Vyškov. Na třetím místě se
umístily juniorky „A“ z klubu Volejbal Vyškov.

Také  letos  mohly  kluby  a  oddíly  navíc  nominovat  své  adepty  na  zisk  titulů  Sportovní
osobnost Vyškova, který se uděluje za mimořádný přínos vyškovskému sportu, a  Trenér
roku 2015. 

Ocenění Sportovní osobnost patří Oldřichu Daněčkovi, a to za jeho celoživotní sportovní,
trenérskou  a  funkcionářskou  činnost.  V době  činnosti  tehdy  velmi  známého  lyžařského
běžeckého oddílu ve Vyškově byl Oldřich Daneček jeho aktivním členem, působil zde také
jako vedoucí trenérů a organizační pracovník. Velkou část svého života věnoval lyžování
a atletice. Rozhodčím v atletice je dodnes. V roce 1961 byl zakládajícím členem a dodnes
patří  mezi  organizátory  nejstaršího  lesního  běhu „Pístovickou  rivierou“,  který  v loňském
roce proběhl již po čtyřiapadesáté.
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Titul  Trenér  roku  2015 patří  Pavlu  Palovi  a  Martinu  Hudákovi  z JIMI  Rugby  Clubu
Vyškov,  Valdemaru  Horváthovi  z Městského  fotbalového  klubu  Vyškov  a  Vladimíru
Goldovi z klubu Volejbal Vyškov.

Pavel  Pala  a  Martin  Hudák (JIMI  Rugby  Club  Vyškov)  jsou  hlavními  trenéry
extraligového družstva „A“ mužů. Pod jejich vedením se vloni družstvu podařilo po delší
době dosáhnout velmi ceněného druhého místa v extralize. V sezóně 2015/2016 po odehrané
podzimní části extraligy se mužstvo umístilo na třetím místě.

Valdemar  Horváth je  asistentem  u  „A“  družstva  mužů  Městského  fotbalového  klubu
Vyškov  a  také  hlavním  trenérem  sportovního  střediska  mládeže.   Se  Základní  školou
Vyškov, Purkyňova jako trenér postoupil z druhého místa v rámci celé ČR do superfinále
Coca Cola  cupu,  kde  obsadil  ceněné  třetí  místo.  Dále  jako asistent  trenéra  u  amatérské
reprezentace ČR obsadil spolu se svými svěřenci páté místo na ME v Irsku.

Vladimír Golda je hlavním trenérem úspěšných a v rámci galavečera oceněných juniorek
„A“ družstva Volejbalu Vyškov. Zároveň je i šéftrenérem dívčích mládežnických družstev
oddílu. 

Během večera byla vyhlášena a udělena také  Cena Josefa Masopusta, tu si z galavečera
odnesl  Jan Nedělník z Městského fotbalového klubu Vyškov, dlouholetý hráč, funkcionář
a kronikář fotbalu ve Vyškově, v současné době také nejstarší člen Fotbalové asociace ČR
na okrese  Vyškov.  Jan  Nedělník  je  jedním  z  mála  žijících  hráčů,  kteří  pamatují  divizi
ve Vyškově v roce 1956. 

Vyhodnoceným sportovcům předali představitelé města Vyškova diplomy a věcné ceny. Pět
účastníků  ankety  z  řad  sportovní  veřejnosti  získalo  ve  slosování  hlasovacích  lístků
permanentku pro výhodný vstup do Aquaparku ve Vyškově. Jsou jimi Miroslav Růžička,
Jindřich Weiter, Jitka Šenková, Eva Koutná a Marie Kalábová.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ANKETY
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VÝSLEDKY ANKETY SPORTOVEC VYŠKOVA 2015

I. NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC VYŠKOVA 2015 (hlasování sportovní veřejnosti)
 
JEDNOTLIVCI

1. Eva Šenková (atletika – AHA Vyškov) 340 bodů
- 4. a 5. na MČR ve skoku o tyči a skoku vysokém, 1. a 2. na MMaS ve skoku o tyči a skoku vysokém, 

3. v národním programu Zlaté tretry, 1. na MČR v soutěži družstev v dresu AK Olymp Brno v kat. juniorek

2. Václav Hanulík (atletika – Orel Vyškov) 306 bodů
– 1. ve finále B na European Kids Athletic Games, 5. v národním programu Zlaté tretry v běhu na 200 m, 

1. v běžeckém seriálu OBL v kat. ml. žáků  

3. Matěj Golda (plavání – Klub plaveckých sportů Vyškov a Zlínský plavecký klub) 272 bodů
– 2 x 2. a 3. na MČR,  2 x 3. na Letní olympiádě dětí a mládeže v kat. st. žáků 

4. Martin Müller (nohejbal – TJ Sokol Modřice) 261 bodů
– 1. na ME ve dvojicích, 1. na MČR – v extralize družstev, 1. na MČR  v trojicích a 1. na MČR  ve dvojicích v kat. mužů 

5. Tomáš Rada a Žaneta Brizgalová (taneční sport – DSP Kometa Vyškov) 234 bodů
 – 3. na MČR do 21 let standardních tanců (STT), 2. pár národního reprezentačního týmu do 21 let STT, 

1. na MČR družstev dospělých, 2 x 2. na MČR družstev do 21 let ve SST a Lat

6. Tomáš Vrtílek (cyklistika – VEUS Vyškov) 206 bodů
– 1. na MČR v BMX v kat. 8 let, 3. v Moravské lize a 4. v Českomoravském  poháru

7. Martin Kovář (rugby – JIMI RC Vyškov) 187 bodů
– kapitán extraligového „A“ mužstva, 2. v extralize, reprezentant ČR v kat. mužů

8. Dana Suchomelová (mod. gymnastika – SK Trasko Vyškov) 177 bodů
– 1. na MČR (trojboj náčiní), 1. na MČR ve cvičení s obručí a 3. na MČR ve cvičení s míčem  v kat. dorostenek

9. Filip Prchal (judo – TJ Sokol Dědice) 144 bodů    
– 2. na MČR, medailista mezinárodních turnajů v kat. st. žáci

10. Lukáš Nohýnek (vodácký sport – Neptun Vyškov) 98 bodů 
– 1. na Mezinárodním poháru vodáckého víceboje, 1. na Sit on top Cupu 2015 v kat. žáků

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. JIMI Rugby Club Vyškov – „A“ muži 551 bodů
– 2. v extralize, 3. po podzimní části soutěže, 8 reprezentantů ČR

2. Atletický klub AHA Vyškov – st. žáci 481 bodů       
– 2. v KP Jihomoravského kraje, 5. na MMaS – semifinále MČR

3. Volejbal Vyškov – juniorky A 436 bodů
– 1. ve své skupině po podzimní části 1. ligy juniorek, stejné družstvo hraje i KP II žen - 1. po podzimní části soutěže  

4. SK Trasko Vyškov – estetická skupinová gymnastika – seniorky 304 bodů 
– 3. na MČR ve společných sklabách ve cvičení se 2 obručemi a 3 páry kuželů, 4. na MČR v dvojboji sestav 

(5 stuh a obruče/kužele)

5. Městský fotbalový klub Vyškov – „A“ muži 216 bodů 
– po podzimní části soutěže na 4. místě Moravskoslezské fotbalové ligy
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II. SPORTOVEC VYŠKOVA 2015 (hlavní kategorie, o pořadí rozhodla odborná komise)

JEDNOTLIVCI

1. Martin Müller (nohejbal – TJ Sokol Modřice) 29 bodů

2. Martin Kovář (rugby – JIMI RC Vyškov) 18 bodů 

3. Tomáš Rada a Žaneta Brizgalová (taneční sport – DSP Kometa Vyškov) 6 bodů

SPORTOVNÍ KOLEKTIVY

1. JIMI Rugby Club Vyškov – „A“ muži 18 bodů   

2. Městský fotbalový klub Vyškov - „A“ muži 17 bodů

3. Volejbal Vyškov – juniorky A 14 bodů
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	Vladimír Golda je hlavním trenérem úspěšných a v rámci galavečera oceněných juniorek „A“ družstva Volejbalu Vyškov. Zároveň je i šéftrenérem dívčích mládežnických družstev oddílu.

