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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: 

Dominika Jansová - za mimořádné sportovní aktivity v roce 2019 

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. 
Úspěchy v roce 2019 

mistryně ČR V Silovém trojboji (V obou dívizích RAW i EQUIP - Zastávka a Sedlčany) 
4. místo Mistrovství Evropy v Silovém trojboji, Plzeň (EQ) 
6. místo Mistrovství světa, Helsinborg, Švédsko (RAW) 
1. místo Mistrovství Světa v klasickém benchpressu, Hamm, Lucembursko (RAW) 
3. místo Mistrovství Světa dorostu a juniorů v Silovém trojboji, Regina, Kanada (EQ) 
2. místo Mistrovství Evropy V klasickém Silovém trojboji, Kaunas, Litva (RAW) 

Dominika je držitelkou několika národních rekordů, včetně národního rekordu žen v mrtvém tahu. 

Milena Skácelíková - za celoživotní dílo v oblasti sportu 

Milena Skácelíková se narodila v Lublani, ale brzy se celá rodina přestěhovala do Dvora Králové nad 
Labem (maminka nominované je místní rodačka). Oba rodiče učili v Lidové škole umění. M. 
Skácelíková Začala hrát šachy v šachovém klubu Tiba, kde dosáhla mnoha výborných úspěchů. Je 
trenérkou druhé třídy a V minulosti vychovala řadu nových šachistů Z řad mládeže. 

mistryně ČSSR dorostenek v roce 1961 
přebornice ČSR v roce 1981 a 1982 
desetinásobná účastnice finále přeboru ČSSR žen, V roce 1979 a 1980 - 2. místo, v roce 1976 
a 1984 - 3. místo, 
v osmdesátých letech 1. místo v šachovém turnaji „Znojemská královna", 
v osmdesátých a devadesátých letech Získala dvakrát 2. misto na olympiádě jako členka 

reprezentačního družstva ČSSR v korespondenční šachové olympiádě žen. 

SK doporučila ocenit obě navržené sportovkyně.



2. 

Členové SK diskutovali o žádosti Krasobruslařského klubu. O možnost rozšíření čerpání poskytnuté 
dotace. Vždy čerpají dotaci jen na nájemné (nákup materiálu hradí Z dotačního programu MŠMT, 
trenéry z dotací od Královéhradeckého kraje), V letošním roce požádali o možnost využít dotaci na 
letní soustředění S ohledem na uzavření sportovišť. Jedná se o částku cca 36.000 Kč (20 dětí + 3 
trenéři), hradit budou ubytování vč. plné penze, využití všech sportovišťv areálu. 

SK souhl_así s_e změnou čerpání poskytnuté dotace Krasobruslařským klubem. 
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3. 

v ı SK byla informována o aktuální Situaci - realizaci investic do sportovist v letošním roce: 
*Chlazení na zimním stadionu -je připraveno krealizacì, bylo požádáno O dotaci, kterou město 
pravděpodobně nedostane, finanční prostředky budou na ZM 11.6.2020 přesunuty na zateplení a 
výměnu oken tělocvičny, kterou využívá SŠIS. 
*Koupaliště - bylo realizováno sociální zařízení, připravuje se projektová dokumentace na druhý 
bazén, nově se skluzavkou a dalšími atrakcemi. 

*Realizace návrhu na úpravy, doplnění v prostoru letního a zimního areálu - nejsou zpracovány 
podklady k zadání studie. SK navrhla zatím alespoň umístění workoutu. 

*Realizace basketbalového hřiště - vybudovat u hřiště ve Strži, Stačíjeden koš- návrh rozměr 10 m × 
15 m, jeden koš, opěrná Zed' pro míčové hry, lavička, odpadkový koš. 

*VolejbaIové hřiště - byl předložen rozpočet k případné realizaci úprav již stávajícího volejbalového 
hřiště u Tramvaje. Doporučená byla realizace volejbalového hřiště na pozemku ZŠ Schulzovy sady. SK 
doporučuje domluvit realizaci s ředitelem školy a zahájit realizaci vybudování tohoto hřiště (možné 
využití šaten a sociálního zařízení). 

SK doporučuje projednat se sportovními oddíly umístění workoutu (realizaci vletošním roce) 
v prostoru letního a zimního areálu. 

SK doporučuje zahájit přípravu na realizaci vybudování volejbalového hřiště víz výše. 

4. 

Předseda SK informoval O zahájení 2. hokejové ligy již 4. září a bude nutné prodiskutovat podporu 
chlazení od poloviny srpna (problém se současným provozem zimního Stadionu S koupalištěm - 
nedostatek zaměstnanců V TSM). 

Další termín jednání 15.6. nebo 22.6.2020. 

Jan 
Zapsalaz P. Zivrová předs da sportovni 
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