
JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ
• Adéla Balůsková (SK Přerov, atle-
tika) – 1. místo na mistrovství Moravy 
a Slezska v sedmiboji, překonala hra-
nici 4000 bodů jako první Přerovanka 
v historii a vylepšila tak 15 let starý 
přerovský rekord. Na Akademickém 
mistrovství ČR vybojovala zlatou 
medaili se štafetou na 4x200 metrů 
a bronzovou medaili ve skoku do výšky.

• Marek Bartl (KBC Přerov, kickbox) 
– 2. místo na mezinárodním mistrov-
ství republiky Českého svazu full-con-
tactu a ostatních bojových umění v K-1 
do 81 kilogramů.

• Richard Biolek (Dlažka Přerov, 
šachy) – 2. místo na mistrovství re-
publiky.

• Blanka Bořutová (TJ Spartak Pře-
rov, moderní gymnastika) – 1. místo 
na mistrovství republiky žen, v mezi-
národním závodu v Mariboru obsadila 
1. místo ve společných skladbách, 
dále je vítězkou Třebovického čertíka, 
Přerovské stuhy, oblastního přeboru 
žen, Velikonočního perníčku a Závodu 
ke dni dětí v Praze.

• Lenka Červená Bořutová (Fitness 
AVE Přerov, fitness) – 6. místo 
na mistrovství Evropy ve Španělsku.

• Ladislav Hanák (Autoklub Přerov, 
autokros) – v uplynulém roce byl 
členem autokrosové reprezentace ČR 
a stal se druhým vicemistrem Evropy 
v divizi Super buggy.

• Jan Kratochvíl (HRT Motorsport, 
závody automobilů do vrchu) 
– 2. místo v mezinárodních závodech 
automobilů do vrchu Maverick Rescue 
Euro Cup 2014.

• Pernilla Mendesová (TK Precheza 
Přerov, tenis) – 2. místo na halovém 
mistrovství republiky žen ve dvouhře, 
čtyři vítězství na mezinárodních tur-
najích ITF s dotací 10 000 USD, skok 
na světovém žebříčku WTA o 249 míst 
do první třístovky. Je členkou smíšené-
ho družstva dospělých, které vybojova-
lo druhé místo v extralize. 

• Jan Páleníček (Fitness AVE Přerov, 
kulturistika) – 3. místo na mistrov-
ství Moravy, 5. místo na mistrovství 
republiky.

• Adam Procházka (ÚAMK-AMK 
Biketrial Přerov, biketrial) – 4. místo 
na mistrovství Evropy, 8. místo v se-
riálu mistrovství světa - kategoriích 
Senior.

• Pavel Procházka (ÚAMK-AMK 
Biketrial Přerov, biketrial) – 3. místo 
na mistrovství Evropy, 11. místo v se-
riálu mistrovství světa - kategoriích 
Senior. Bohužel skvěle rozjetý světový 
šampionát mu pokazilo zranění ve dru-
hém závodě.

• Jiří Tkadlčík (powerlifting, stron-
gman) – Powerlifting (silový trojboj), 
kategorie do 110 kg: 3 tituly mistra ČR 
(různé asociace), titul mistra Českoslo-
venska, 3. místo na mistrovství Evropy. 
Strongman: vítěz Českého poháru 
amatérů (první muž s vahou okolo 
100 kg, vyhrál bez rozdílu vah), vítěz 
London Strongest Man Under 105 kg 

(kvalifikace na mistrovství Evropy), 
2. místo na saském poháru strongma-
nů do 105 kg, 2. místo v poháru národů 
v týmech v Hniezdném.

• Helena Tomková (SK Přerov, atleti-
ka) – 1. místo na halovém mistrovství 
Moravy a Slezska v běhu na 60 metrů 
překážek, 2. místo v disciplíně 100 me-
trů překážek žen do 23 let a 3. místo 
na 100 metrů překážek v kategorii žen 
na mistrovství ČR. 

• Renata Voráčová (TK Přerov 
Precheza, tenis) – členka smíšeného 
družstva dospělých, se kterým vybojo-
vala 2. místo v extralize družstev, 172. 
hráčka na světovém žebříčku WTA, ví-
tězka turnaje ITF s dotací 25 000 USD 
ve dvouhře, dvakrát finalistka turnaje 
ITF ve dvouhře, vítězka dvou turnajů 
ITF ve čtyřhře s dotací 125 000 USD 
a 100 000 USD.

• Miroslav Zapletal (Offroadsport, 
rallye) – 3. místo na Abu Dhabi Desert 
Challenge, čtyři vítězství na závodech 
v Maďarském šampionátu, 2. místo 
na Baja Carpathia, celkové 4. místo 
ve FIA World Cup For Cross Country 
Rallies (světový pohár v cross country).

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ
• Lukáš Andráši (TJ Spartak Přerov, 
plavání) – 3. místo na 50 metrů kraul 
a čtvrtý skončil na 100 m motýlek 
na mistrovství ČR žactva.

• Filip Cína (Fitness AVE Přerov, 
kulturistika) – 1. místo na dorostenec-
kém mistrovství Moravy, 
2. místo na dorosteneckém mistrovství 
republiky.

• Martin Gremlica (IHC Night Birds 
Přerov, inline hokej) – juniorský repre-
zentant, na mistrovství světa vybojoval 
s týmem ČR bronzovou medaili. 

• Josef Havlík (TJ Spartak Přerov, 
rychlostní kanoistika) – 2. místo 
v Českém poháru v kategorii doros-
tenců, vítěz mistrovství ČR C4 1000 
metrů, 2. místo na mistrovství ČR C2 
s Danielem Zubíkem, 3. místo C1 500 
a 200 m, 2. místo na Olympijských 
nadějích při regatě v Piešťanech, 2. 
místo na mezinárodní regatě juniorů 
v Piešťanech v závodech na 500 
a 1000 m, 3. místo na mistrovství 
republiky v maratonu C1.

• Magdalena Juziková (VK Přerov, 
veslování) – trojnásobná dorostenec-
ká mistryně České republiky.

• Stanislav Kašpárek (HC Zubří, 
házená) – rodák ze Žeravic je vítězem 
ankety o největší talent české házené 
pro rok 2014, momentálně druhý 
nejlepší střelec špičkového týmu muž-
ské extraligy ze Zubří. Důležitý člen 
juniorské reprezentace ČR.

• Lukáš Kolařík (SKC Tufo Prostějov, 
dráhová cyklistika) – suverénním 
způsobem se stal mistrem ČR v kate-
gorii žáků. Zvítězil na ovále v kategorii 
Omnium, kde jde o co největší součet 
bodů z více disciplín.

• Vít Kopřiva (TK Precheza Přerov, 
tenis) – 3. místo na mistrovství repub-
liky dorostenců ve dvouhře, vítěz juni-

orského turnaje ITF 4 v Chorvatsku.

• Veronika Lavrinčíková (Skorpen 
Přerov, ploutvové plavání) – 1. místo 
v celkovém hodnocení Českého poháru 
2014 v kategorii D. 

• Rostislav Mališka (SK Přerov, 
atletika) – 6. místo na mistrovství ČR 
dorostenců na 110 metrů překážek, 
vítěz Olomoucké haly žactva v běhu 
na 60 metrů.

• Eliška Opletalová (TJ Spartak Pře-
rov, moderní gymnastika) – vítězka 
mezinárodního závodu v Přerově, 
1. a 3. místo na oblastním přeboru 
dorostenek, 1. místo na oblastním 
přeboru seniorek.

• Kateřina Padalíková (Skorpen 
Přerov, ploutvové plavání) – 4. místo 
na mistrovství republiky v kategorii E 
na 50 m BF (plavání s dýchací trubicí 
a gumovými ploutvemi, stylem kraul), 
3. místo na mistrovství ČR v dálkovém 
ploutvovém plavání.

• Hana Pektorová (TK Precheza Pře-
rov, tenis) – 3. místo na mistrovství 
republiky dorostenek ve dvouhře.

• Matěj Popelka (ÚAMK-AMK Bi-
ketrial Přerov, biketrial) – 4. místo 
na mistrovství Evropy juniorů, 5. místo 
v seriálu mistrovství světa juniorů, 
4. místo v seriálu mistrovství republiky 
mezi dospělými.

• Michaela Šlosarová (TJ Spartak 
Přerov, moderní gymnastika) –  
3. místo ve víceboji a kuželech na mis-
trovství republiky seniorek společných 
skladeb, 2. místo ve stuze a míčích 
na mistrovství ČR seniorek ve společ-
ných skladbách, trojnásobná mistryně 
republiky v kategorii dorostenek ve ví-
ceboji, stuze a míči, třetí na mistrovství 
ČR v kuželech, tři prvenství na meziná-
rodních závodech, v oblastním přeboru 
dorostenek vybojovala dvě 1. místa 
a jedno 3. místo.

• René Vašíček (Skorpen Přerov, 
ploutvové plavání) – 1. místo na mis-
trovství republiky kategorie D na 700 
metrů, 1. místo na mistrovství ČR ka-
tegorie D a E 800 m, 3. místo na 50 m 
na mistrovství ČR, 3. místo 200 m 
na mistrovství ČR. V Českém poháru 
obsadil 2. místo v kategorii D. Na mis-
trovství ČR v dálkovém ploutvovém 
plavání obsadil 1. místo. Dále vybojoval 
3. místo v plavání s přístrojem pod vo-
dou na 100 m a 3. místo v BF (plavání 
s dýchací trubicí a gumovými ploutve-
mi, stylem kraul) na 50 a 100 m.

• Veronika Vašíčková (Skorpen 
Přerov, ploutvové plavání) – 1. místo 
v oblastní lize mládeže na 50 metrů, 2. 
místo v oblastní lize mládeže na 100 m.

KOLEKTIV – DOSPĚLÍ
• FK Kozlovice (fotbalisté) – suverén-
ním způsobem vyhráli krajský přebor 
a postoupili do divize.

• HC ZUBR Přerov (hokejisté) – 
po osmi letech si opět zahráli finále 
druhé ligy, skupiny Východ, kde ovšem 
podlehli konkurenčnímu Prostějovu 1:3 
na zápasy.

• KVP Přerov (vodní pólisté) – vyhráli 

druhou ligu a zajistili si postup do nej-
vyšší soutěže, kde tým v první polovině 
sezony podává výborné výkony.

• TJ Spartak Přerov (kolisté) – dvoji-
ce Pavel Přikryl a Roman Oral obsadila 
v první lize bronzovou pozici, když 
od postupu do extraligy je dělila jediná 
příčka.

• TJ Spartak Přerov (kuželkářky) 
– 1. místo v Českém poháru družstev, 
v první lize skončily na 3. místě, v pohá-
ru NBC v Německém Ohringenu (účast 
15 evropských družstev – vítězů národ-
ních pohárů) vybojovaly 5. místo.

• TK Precheza Přerov (tenisté) 
– 2. místo v extralize smíšených druž-
stev už počtvrté za sebou.

KOLEKTIV – MLÁDEŽ
• Čtyřka párová starších žáků VK 
Přerov (veslování) – 3. místo na mis-
trovství republiky.

• Mladší žáci IHC Night Birds Přerov 
(inline hokej) – 3. místo na mistrovství 
republiky.

• Smíšené družstvo dorostu TK 
Precheza Přerov (tenis) – 4. místo 
na mistrovství republiky.

• Starší žáci „A“ (8. třída) HC ZUBR 
Přerov (hokej) - vyhráli žákovskou ligu 
a ve finále celorepublikového turnaje 
obsadili páté místo.

• Starší žáci IHC Night Birds Přerov 
(inline hokej) – 3. místo na mistrovství 
republiky.

• Starší žákyně VK Přerov Precheza 
(volejbal) – 3. místo na mistrovství 
republiky starších žákyň, 2. místo 
v  krajském přeboru starších žákyň 
a vyhrály krajský přebor kadetek.

KATEGORIE – MASTERS
• Jiří Březina (SK Přerov, běh) – 
v loni dokončil už svůj šestistý maraton 
a pokračuje dál. Je českým rekordma-
nem v počtu dokončených maratonů.

• Jaroslav Hýzl (triatlon) – opět se 
zúčastnil a dokončil nejtěžší triatlonový 
závod na Hawaii a stal se tak popáté 
ironmanem, 4. místo na polovičním 
ironmanovi v Budapešti, 5. místo 
na ironman Austria v kategorii 45-50 
let, kvalifikoval se na MS v polovičním 
ironmanovi do Zell am See.

• Karel Plášek (IHC Night Birds 
Přerov, inline hokej) – mistr světa 
v inline hokeji veteránů, na šampio-
nátu posbíral osm kanadských bodů 
za šest gólů a dvě přihrávky. Ve svých 
jednačtyřiceti letech ještě hraje první 
hokejovou ligu v dresu prvoligového 
Šumperka. 

KRAJÁNEK
• Tomáš Blaha (AK Kroměříž, atle-
tika) - vyhrál Velkou cenu vytrvalců 
Olomouckého kraje a zúčastnil se mis-
trovství světa v běhu do vrchu, vybojo-
val třetí místo na mistrovství Moravy 
a Slezska a pátou příčku na mistrovství 
republiky v běhu do vrchu.

• Ctislav Doseděl (trenér, tenis) – 

trenér daviscupového reprezentanta 
Lukáše Rosola, který má za sebou ži-
votní sezonu, zakončenou na 26. místě 
žebříčku ATP. Na prestižních turnajích 
ve Stuttgartu, Bukurešti a Winston 
Salemu se probojoval až do finále, 
z čehož vytěžil i jeden titul.

• Ladislav Dvořák (Ekol Team Brno, 
triatlon) – vybojoval 10. místo na mis-
trovství Evropy v polovičním ironma-
novi na Malorce, a stal se tak nejlepším 
českým triatlonistou.

• Jakub Herman (HC Olomouc, 
hokej) – s hokejisty olomoucké Mory 
vybojoval v minulé sezoně postup 
do extraligy. 

• Vendula Horčičková (Södertälje-
-Nykvarn, SK UP Olomouc, orien-
tační běh) - 2. místo na Akademickém 
mistrovství světa ve štafetách, 
3. místo na Akademickém MS ve smí-
šených sprintových štafetách, 7. místo 
na Akademickém MS v krátké trati, 
10. místo na Akademickém MS 
ve sprintu, vítězka mistrovství ČR 
v krátké trati a ve štafetách, 2. místo 
na mistrovství ČR ve sprintu a 3. místo 
na mistrovství ČR v klasické trati.

• Martin Kavka (SSK Talent 90 
Plzeň, házená) – v loňské sezoně získal 
s extraligovou Plzní mistrovský titul.

• Filip Novák (FK Baumit Jablonec, 
fotbal) – přerovský odchovanec 
od svého přesunu do Jablonce vyzrál. 
Je nejlepším střelcem po podzimní 
části probíhající sezony a za své výkony 
si vysloužil první pozvánku do repre-
zentace.

• Kamil Švrdlík (Istanbul DSI, bas-
ketbal) – vicemistr Mattoni NBL, člen 
národního týmu a bývalá opora extrali-
gového Prostějova získala v uplynulém 
roce lukrativní zahraniční angažmá 
v prestižní basketbalové destinaci – 
v Turecku.

• Martin Zaťovič (HC Lada Togliatti, 
hokej) – nejlepší střelec Karlových 
Varů a nejproduktivnější hráč sezony 
2013/2014. Byl členem reprezen-
tačního výběru trenéra Růžičky při 
posledním MS v ledním hokeji, kde 
naši reprezentanti vybojovali 4. místo. 
Zaťovič přispěl dvěma góly. Během 
roku 2014 přestoupil do týmu KHL HC 
Lada Togliatti.

TRENÉR
• Pavel Ceh (FBC Spartak Přerov, 
florbal) – trenér stojící za rozkvětem 
přerovského florbalu. Od letošní sezony 
už má Přerov zastoupení ve všech 
mládežnických kategoriích, florbal zde 
hrají i ženy.

• Petr Huťka mladší (TK Precheza 
Přerov, tenis) – úspěšně vedl a dával 
dohromady extraligové smíšené druž-
stvo, které se už počtvrté v řadě stalo 
druhým nejlepším v republice.

• Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov, 
hokej) – v listopadu 2013 převzal 
tým Zubrů, který se potácel ve spodní 
polovině tabulky a po osmi letech s ním 
došel až do finále druhé ligy.

• Libor Kubík (VK Přerov Precheza, 

volejbal) – se staršími žákyněmi vybo-
joval bronzové medaile na mistrovství 
republiky, druhé místo v krajském 
přeboru a první místo v krajském 
přeboru kadetek.

• Tomáš Martinek (FK Kozlovice, 
fotbal) – dovedl fotbalisty Kozlovic 
k historickému úspěchu v podobě 
postupu do divize.

OSOBNOST
• Pavel Vrba (trenér fotbalové 
reprezentace ČR) – nejenže sklízí 
úspěchy s fotbalovou reprezentací, ale 
je též velkým příkladem patriotismu 
– po ukončení veleúspěšné trenérské 
štace v Plzni se přestěhoval zpět 
do rodného Přerova a ve svém volném 
čase se nevyhýbá besedám na školách, 
autogramiádám ani kulturnímu dění 
v regionu.  

AKCE ROKU
• Mezinárodní mistrovství ČR ITF 1 
v hale (tenis) – prestižní turnaj juniorů 
do 18 let se v Přerově pod hlavičkou 
TK Precheza loni konal už po šestadva-
cáté. Tímto turnajem prošla v junior-
ském věku řada hráčů, později slavných 
jmen světového tenisu - Chorvat Ančič, 
Jiří Novák, Iveta Benešová, Petra Kvi-
tová, Tomáš Berdych nebo Jiří Veselý. 
Tento turnaj dává příležitost získat 
body do žebříčku ITF hlavně českým 
a slovenským hráčům. V Přerově se 
představili hráči z 26 zemí světa.

• Mistrovství světa žen, divize I (ho-
kej) – vrcholná akce ženského ledního 
hokeje se v dubnu konala v Přerově 
za maximálního přispění místního 
klubu HC ZUBR. Šampionát nakonec 
navštívilo dohromady deset a půl tisíce 
fanoušků, což je nejvíce od roku 2001.  

• Turnaj čtyř zemí U20 (hokej) – 
před ostře sledovaným mistrovstvím 
světa juniorů se v Přerově odehrál 
turnaj čtyř největších evropských 
hokejových velmocí (Česko, Rusko, 
Švédsko, Finsko) v této kategorii, který 
pořádal místní HC ZUBR Přerov. Tuto 
akci si nenechaly ujít tisíce diváků.

SÍŇ SLÁVY
• Miloš Přidal (nar. 9. 7. 1933) – Již 
od roku 1939 se zúčastňoval atletic-
kých závodů se svým otcem Josefem. 
Držel při nich cílovou pásku. Po válce 
byl členem Sokola Uherský Brod, kde 
se stal vedoucím družstva žáků a do-
rostu. Cvičil také na středoškolských 
hrách v Praze v letech 1947 a 1948 či 
na 11. všesokolském sletu. Svou kariéru 
zasvětil zejména práci rozhodčího 
a organizačním záležitostem. Od roku 
1982 až dosud působí jako předseda 
oddílu atletiky TJ Spartak Přerov, kde 
také 20 let trénoval. V 90. letech se 
stal předsedou antidopingové komise 
Českého atletického svazu a předsedou 
komise rozhodčích, v roce 1994 byl 
hlavním rozhodčím mistrovství ČR 
v Ostravě. I v úctyhodném věku jedna-
osmdesáti let se nadále snaží o rozkvět 
atletiky v Přerově každoročním pořá-
dáním několika závodů.

Slavnostní galavečer Nejúspěšnější sportovec roku 2014 města Přerova se uskuteční ve středu 11. března v Městském domě. Vyberte svoji sportovní hvězdu!

Nominace na Nejúspěšnějšího sportovce roku 2014
Vám přináší

Čtenáři Přerovského a hranického deníku mají možnost 
volit svoji sportovní hvězdu, kterou vybírají napříč katego-
riemi. Prostřednictvím tohoto kuponu tak mohou hlaso-
vat jak pro jednotlivce, tak celé oddíly. Každý čtenář může 
hlasovat pro tři účastníky soutěže. Ten, kterého obsadíte 
na 1. místo, obdrží tři body, sportovec nebo oddíl na 2. 
místě dostane body dva a ten, koho zařadíte na 3. místo, 
si přičte jeden bod. Hlasovat se dá pouze prostřednictvím 
originálního kuponu. Sportovní hvězda čtenářů Přerov-

ského a hranického deníku bude vyhlášena na slavnost-
ním galavečeru v Městském domě v Přerově ve středu 
11. března. Své kupony můžete zasílat na adresu redakce 
- Palackého 22, Přerov 750 02 nebo nám je přinést do 
redakce osobně. Uzávěrka čtenářské ankety je v pondělí 
2. března.  
Volné vstupenky na akci si můžete vyzvednout od 
23. února přímo v redakci Přerovského a hranického de-
níku a v MIC Přerov.

 POKYNY K HLASOVÁNÍ:

 ÚDAJE O HLASUJÍCÍM

 jméno  ..........................................................................................................................................

 mobil  ..........................................................................................................................................  
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