
Sportovní komise RM ze dne 20.5.2019 

Přítomni byli: Jan Jarolím, Dušan Kubica, Petra Zivrová, Michal Vágner, Vít Zlámal, Lukáš Backa, 

Zbyněk Wolf, Georgios Karadzos, Vasilis Teodoridis, Pavlína Špatenková 

Omluveni:  Martin Heřmanský 

Program jednání:  

1. Návrh na cenu města Dvůr Králové nad Labem 
2. Žádost o dotaci – HC Dvůr Králové, z. s., Blanka Porcalová 
3. Akčního plán rozvoje sportu 
4. Různé 

 
1.  

Členové sportovní komise RM (dále jen SK) diskutovali nad návrhy na udělení Ceny města Dvůr 

Králové nad Labem. Z řad veřejnosti byly podány nominace na ocenění: 

Antonín Valášek – celoživotní dílo v oblasti sportu 

Antonín Valášek je legendární dvorský učitel, pro kterého sport znamená život. Nechtěl, aby pro děti 

byl sport povinností. Je zakladatelem dnes již legendárního Běhu Schulzovými sady. Dodnes je 

aktivním rozhodčím i u dalších sportovních disciplín např. Podharťská laťka 2018.  

Dominika Jansová – za mimořádné sportovní aktivity v roce 2018 

Dominika Jansová je studentkou gymnázia. Ve svém volném čase se věnuje klasickému benčpresu a 

silovému trojboji v kategorii dorostenky - do 63 kg. Je držitelkou několika národních rekordů: v roce 

2018 - benčpres jako samostatná disciplína, benčpres v rámci trojboje, total silový trojboj, mrtvý tah 

a v letošním roce mrtvý tah.  Úspěchy v roce 2018: 1. místo na Mistrovství ČR v klasickém benčpresu 

dorostu, juniorů a masters - Praha Chodov, 2. místo na otevřeném Mistrovství ČR v klasickém 

benčpres mužů a žen - Jihlava,  1. místo na Vision Nutrition RAW - soutěž v silovém trojboji dorostu a 

juniorů – Frýdlant. Na úspěšnou sezonu v roce 2018 navázala dalšími skvělými úspěchy i v roce 2019. 

Nominována Českým svazem silového trojboje na mezinárodní závody: Mistrovství Evropy v silovém 

trojboji – Plzeň, Mistrovství světa dorostu, juniorů, open a masters v benčpresu a klasickém 

benčpresu – Tokio – Japonsko, Mistrovství mužů, žen dorostenců, juniorů a masters v klasickém 

silovém trojboji – Helsingborg – Švédsko, Mistrovství Evropy mužů, žen, juniorů a masters v klasickém 

benčpresu – Hamm – Lucembursko,  Mistrovství Evropy dorostenců, juniorů, mužů a žen v klasickém 

silovém trojboji – Kaunas - Litva.  

Josef Pospíšil – celoživotní dílo v oblasti sportu 

 Josef Pospíšil je dlouholetým členem oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem. Pracoval v letech 

1975 – 1992 a od roku 2002 dosud jako vedoucí družstev mládeže, je trenérem II. Tř. a rozhodčím II. 

Tř. Významným způsobem se podílí na organizaci místních i vrcholových atletických akcí na našem 

stadionu (MČR na dráze, krajské poháry, běhy Safari, SAP Corny, Pohár rozhlasu). Od roku 2013 

zastává funkci hlavního trenéra, od roku 2015 je členem výkonného výboru TJ DKNL, nyní i 



tajemníkem spolku.  Až do roku 2018 byl zaměstnancem TSM, kde působil jako strojník na zimním 

stadionu.  

Jan Odvárka – sportovní aktivity 

Jan Odvárka byl vynikajícím atletem 60 – 80 let.  Věnoval se skoku o tyči, začínal jako mladý kluk 

s Adolfem Vimrem na improvizovaném doskočišti na stadionu Hrubá luka. Dařilo se mu překonávat 

dorostenecké i mužské republikové rekordy. Jako jeden z prvních atletů přešel na laminátovou tyč. 

Během své kariéry měl několik nabídek z jiných oddílů, ale zůstal ve dvoře Králové nad Labem. Jako 

vyučený písmomalíř pracoval v Jutě. Dnes žije s rodinou na Vysočině. 

Adolf Vimr in memoriam – sportovní aktivity 

Adolf  Vimr společně s Janem Odvárkou začínali jako skokani o tyč na improvizovaném doskočišti na 

stadionu Hrubá luka. V dorosteneckém věku byl přeborníkem republiky a později stále trochu ve 

stínu svého kamaráda. Oba celou dobu závodili za TJ Dvůr Králové a také spolu aktivní  kariéru 

skončili. Zatím co Honza odešel na Vysočinu, Adolf se oženil do Bílé Třemešné. Jak už to u 

opravdových sportovců bývá, našel si jinou aktivitu a to Triatlon. Trénoval a závodil, ale někdy to 

může skončit špatně a to se stalo! Před několika lety zemřel při tréninku na kole.  

SK doporučuje ocenit z výše uvedených nominovaných Antonína Valáška, Dominiku Jansovou,  

Josefa Pospíšila. Dále komise navrhuje ocenit Jakuba Gruse a Karolínu Grohovou. 

Jakub Grus (nar. 2004) 

Věnuje se sportovní všestrannosti, tj. atletice, gymnastice, šplhu a plavání a v těchto sportech 

dosahuje vynikajících výsledků na úrovni kraje a republiky. V loňském roce na republikovém přeboru 

České obce sokolské získal 2. místo ve sportovní všestrannosti, byl 1. v plavání a v atletice, 4. 

v gymnastice a šplhu. Umisťuje se na předních místech v atletických i gymnastických soutěžích. Vloni 

byl platným členem družstva gymnastů v gymnastické soutěži Malý Team – Gym. Družstvo v loňském 

roce vybojovalo zlaté medaile. Zároveň byl členem družstva atletického, které v loňském roce 

vybojovalo v krajském přeboru stříbrné medaile.  

Karolína Grohová (nar. 1990)  

Je česká běžkyně na lyžích, skialpinistka a atletka. V běhu na lyžích byla v letech 2010 − 2018 členkou 

české ženské reprezentace. Startovala třikrát na mistrovství světa v klasickém lyžování, dvakrát na 

zimní olympiádě. Mistrovství světa se zúčastnila i ve skialpinismu. V roce 2018 startovala také na v 

Pchjongčchangu, kde se na lyžích ve sprintu klasicky umístila na 43. místě a se ženskou štafetou 

doběhla na jedenácté příčce. Je také několikanásobnou mistryní České republiky ve skialpinismu.  

2. 

Členové SK diskutovali o žádostech o dotaci: 

HC Dvůr Králové, z. s. – žádost o dotaci ve výši 40.000 Kč na pronájem ledu na akci hokejový camp 

v termínu 18. – 24.8.2019. SK nedoporučuje poskytnutí dotace. Navrhla poskytnout výjimku z ceníku 

nájemného TSM. 
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Blanka Porcalová -  podala žádost o dotaci ve výši 40.000 Kč na výdaje spojené s účastí 4 účastnic 

z Lipnice na 16. Gymnaestrádě v Rakousku. SK doporučuje RM poskytnout podporu ve výši 4.000 Kč 

(1.000 Kč na osobu). 

3. 

Podle připomínek z předchozího jednání SK byl připraven akční plán rozvoje sportu – návrh bude 
doplněn o návrh úpravy kabin na letním stadionu v roce2019 i 2020. Tento plán doporučuje SK ke 
schválení zastupitelstvu města.  

4. 

Proběhla diskuse o nákupu turniketů na koupaliště. 

V. Teodoridis upozornil na skutečnost, že by podle pravidel hokeje mělo dojít k úpravě rozměrů 
kluziště. Bude nutné tuto skutečnost ověřit a následně řešit úpravu. 

Členové SK řešili i ceník za použití sportovních zařízení. Pozastavili se především nad částkami 
pronájmu fotbalového hřiště – cena za utkání, turnaj přípravky, žáků a dorostu, mužů. S ohledem na 
standartní hodinovou cenu pro využití sportoviště mládežnickými oddíly je tu značný nepoměr cen. 
SK doporučuje prodiskutovat stanovení těchto částek v ceníku.   

Další jednání SK je naplánováno na pondělí  10.6.2019 od 16.30 h v kanceláři starosty města. 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Jarolím 
Zapsala: P. Zivrová         předseda sportovní komise 


