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Máte svého favorita? Kdo ovládne nový ročník?
Ani letos nemůže na Se-
milsku chybět anketa,
v níž se hlasuje o nejúspě-
šnější sportovce regionu.

Semily – Začátek roku 2022
patřil v čínském Pekingu
olympijským hrám, stejně
tak ale ohlédnutí za rokem
loňským, a to v Pojizeří.
Že tyto dvě události nemají

moc společného? Pak se po-
dívejte na nominace v jed-
notlivých kategoriích ankety
a třeba změníte názor.

Sportovci do 19 let
(ročník 2002 amladší)
1-1 Kateřina Burešová

(2005), TSC Turnov (judo)
– 2. místo namistrovství ČR,
1. místo v krajském přeboru.
1-2 Lucie Burešová

(2008), TSC Turnov (judo) –
2. místo namistrovství ČR,
1. místo v krajském přeboru.
1-3 RomanHanyk (2004),

AC Turnov (atletika, chůze)
– dvojnásobný dorostenecký
mistr České republiky (hala
a dráha), 6. místo namezi-
národním utkání v chůzi na
5 km, osobní rekord na 5 km
chůze 25:25,31, opora druž-
stvamužů a dorostenců AC
Turnov.
1-4 JáchymHrdina

(2007), LSK Lomnice n. P.
(skoky na lyžích a severská
kombinace) – 5. místo z MČR
v severské kombinaci, 2., 10.
a 11. místo v YOUTH cupu.
1-5 Štěpán Janata (2009),

LSK Lomnice n. P. (sever-
ská kombinace) – 2. místo
z MČR v severské kombinaci.
1-6 TommyKazda (2012),

TJ Turnov (kickbox) – dva-
krát 1. místo na Světovém
poháru, dvakrát 3. místo na
Světových hrách, 1. a 2. místo
namezinárodnímmistrov-
ství Německa.
1-7 Amálie Krejčí (2004),

Ski klubMasters Rokytnice
n. J. (cyklistika downhill) –
2. místo v celkovém hodno-
cení Českého poháru žen
(6 závodů), 1. místo na Evrop-
ském poháru na Špičáku,
1. místo na Rock-It-Nice Han-
nah Race, 2. a dvakrát 3. mís-
to v závodech Czech down-
town series – 1. místo v cel-
kovém hodnocení (5 závodů).
1-8 Jan Krejčí (2004), Ski

klubMasters Rokytnice n.
J. (cyklistika downhill) –
4. místo v celkovém hodno-
cení Českého poháru, 10. mí-
sto na Evropském poháru na
Špičáku, 3. místo naMČR
v downtownu, 1. místo na
Rock-It-Nice Hannah Race,
čtyřikrát 3. místo v závodech
Czech downtown series –
2. místo v celkovém hodno-
cení (5 závodů).
1-9 Jakub Kudrnáč

(2002), KB Jilemnice (biat-
lon) – namistrovství světa
dorostu v Obertillachu 27.
místo (sprint), 22. místo (pur-
suit), 15. místo (individuální
závod), 9. místo (relay).
1-10 Jakub Lacina (2003),

TJ Semily (sjezd na divoké
vodě, kanoistika) – naMČR
4. místo v dlouhém sjezdu
a 3. místo ve sprintu v kate-
gorii K1 starších dorostenců,
namistrovství Evropy
6. místo ve dlouhém sjezdu
v Solkanu, mistr Evropy v zá-
vodu hlídek ve sprintu a vi-
cemistr v závodu hlídek
v dlouhém sjezdu.

1-11 LeaMartanová
(2005), TJ Turnov (orien-
tační běh) –mistryně České
republiky na krátké trati, vi-
cemistryně ČR ve sprintu,
2. místo namistrovství Ev-
ropy ve štafetách, 3. místo
naME ve sprintu, nejúspěš-
nější závodnice ČR v orien-
tačním běhu za rok 2021.
1-12 EliškaMartínková

(2002), AC Turnov (atleti-
ka, chůze) – juniorskámis-
tryně republiky, vicemistry-
ně republikymezi ženami na
20 km. 3. místo zmistrovství
světa na 10 km, 2. místo
zmistrovství Evropy na 10
km, 3. místo z ME družstev
(tým ČR), 1. místo z ME druž-
stev – individuální závod.
V závodě na 10 km čas
46:23,72.
1-13Matěj Matura (2011),

LSK Lomnice n. P. (skoky
na lyžích) –mistr republiky
ve skocích, 3. místo v závodě
FISmládeže.
1-14Michaela Novotná

(2005), TJ Turnov (orien-
tační běh) –mistryně České
republiky v nočním běhu,
vicemistryně ČR v klasickém
závodě, 2. místo namistrov-
ství Evropy ve štafetách,
5. místo naME ve sprintu.
1-15 Ondřej Pilař (2003),

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 3. místo naMČR
v závodě na 10 km klasicky,
3. místo naMČR v v závodě
na 15 km skate na kolečko-
vých lyžích.
1-16 Lukáš Richtr (2002),

TJ Turnov (orientační běh)
–mistr České republiky na
krátké trati, vicemistr ČR
v klasickém závodě, třetí
nejúspěšnější závodník v ČR
v orientačním běhu (2021).
1-17 Antonín Sochor

(2012), ŠK Zikuda Turnov
(šachy) –mistr České re-
publiky v kategorii H10
(Most, klasický šach), 8. mís-
to naMČR v kategorii H10
(Praha, rapid šach), patří k
největším talentům turnov-
ského šachu, za dosažené
výsledky byl nominován
na listinu talentů ČR.
1-18 Jakub Šafář (2004),

AC Turnov (atletika, skok
o tyči) – dorosteneckýmistr
České republiky, 2. místo

namezinárodním utkání
ve skocích o tyči, osobní re-
kord ve skoku o tyči 491 cm,
opora družstvamužů a do-
rostenců AC Turnov.
1-19Markéta Štefanová

(2005), ČKS SKI Jilemnice
(běh na lyžích) – 3. místo
naMČR (5 km skate).
1-20 Jana Zikmundová

(2002), AC Turnov (atleti-
ka, chůze) – dvakrát 2. místo
na halovémMČR, 35 km do-
spělých, dvakrát 3. místo na
juniorskémMČR, 20 km na
MČR dospělých. 3. místo
zmistrovství Evropy druž-
stev (tým ČR), splněný limit
namistrovství Evropy pro
závod na 10 km.

Sportovci nad 19 let
2-1 Dana Butulová, SH

ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Poniklá (hasičský
sport) – 6. místo naMČR
v běhu na 100metrů s pře-
kážkami, 19. místo naMSPS
v Kazachstánu v běhu na 100
metrů s překážkami.
2-2 Petr Kazda, TJ Tur-

nov (kickbox) – 1. a 2. místo
na Světovém poháru, 2. mís-
to na Světových hrách,
1. místo namezinárodním
mistrovství Německa.
2-3 Čestmír Kožíšek, LSK

Lomnice n. P. (skoky na ly-
žích) – 2. místo z MČR ve sko-
cích, 32. místo namistrovství
světa, 2. místo na COC,
11. a 15. místo na GP.
2-4 Tomáš Portyk, LSK

Lomnice n. P. (severská
kombinace) – 4. místo
z MČR ve skocích, 32. místo
namistrovství světa.
2-5 Sandra Schützová,

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 1. místo na Světo-
vém poháru v jízdě na koleč-
kových lyžích, 2. místo na
zimnímMČR, dvakrát
3. místo na letnímMČR,
1. místo v celkovém hodno-
cení Českého poháru v běhu
na lyžích.
2-6 Šárka Sokolářová,

TJ Turnov (orientační běh)
–mistryně České republiky
v nočním orientačním běhu,
vicemistryně ČR na krátké
trati.
2-7Marek Uvizl, SK Stu-

denec (lehká atletika) –

2. místo naMČR v krosu
(přespolní běh).
2-8 Tereza Voborníková,

KB Jilemnice (biatlon) –
na juniorskémmistrovství
světa 11. místo (sprint),
7. místo (pursuit) a 27. místo
(individuální závod).

3 Kolektivy do 19 let
3-1 Družstvo dorostu ČKS

SKI Jilemnice (běh na ly-
žích) – 2. místo naMČR smí-
šených družstev dorostu
(2020/2021).
3-2 Družstvomládeže

do 19 let ŠK Zikuda Turnov
(šachy) – 8. místo namis-
trovství České republiky
v bleskovém šachu, 10. místo
naMČR v rapid šachu, oba
výborné výsledky byly dosa-
ženy v kategorii dospělých,
jelikož byly kvůli pandemii
zrušeny všechnymistrovské
soutěžemládeže. Kapitánem
Jaroslav Porš, dále v sestavě
Daniel Jodas (oba 2005), Alan
Novák, Aneta Táborská (oba
2004), Barbora Bucková
(2007) a Antonín Sochor
(2012).
3-3 Družstvo žáků KB Ji-

lemnice (biatlon) –Mikuláš
Shorný, Matěj Tauchman
(oba 2008) a Lukáš Kroupa
(2007) 1. místo ve štafetě při
letním biatlonu v Bystřici
pod Hostýnem.
3-4 Starší žáci AC Turnov

(atletika) – 8. místo ve finále
MČR družstev, 3. místo v se-
mifinále MČR družstev,
2. místo v krajském přeboru,
družstvo starších žákyň pod
vedením Filipa Horkého se
poprvé v historii dostalo
mezi deset nejlepších v České
republice a ve finále děvčata
vybojovala osmémísto.
Oporami týmu byly sestry
Markovy, AnnaMikulová,
Kateřina Sajdlová a další.
3-5 Štafeta dorostenec

TJ Turnov (orientační běh)
– tým ve složení LeaMarta-
nová, Michaela Novotná a
KristýnaMatyášovámistrem
České republiky ve štafetách,
vítězem Českého poháru
štafet, 2. místo namistrov-
ství Evropy ve štafetě, navíc
Martanová s Novotnou zís-
kaly v dresu ČR stříbro naME
ve štafetě.

Kolektivy nad 19 let
4-1 A družstvo ŠK Zikuda

Turnov (šachy) – 1. místo na
MČR v Pardubicích v klasic-
kém šachu, 2. místo naMČR
v Teplicích v bleskovém ša-
chu, 3. místo naMČR v Tep-
licích v rapid šachu, družstvo
patří k nejlepším v celé České
republice a dosahuje dlou-
hodobě výborných výsledků,
kapitánem Pavel Šimáček.
4-2 Družstvo dospělých

ČKS SKI Jilemnice (běh na
lyžích) – 1. místo naMČR
v první lize smíšených druž-
stev dospělých.
4-3 Družstvo sjezdařů

divoké vody TJ Semily (ka-
noistika) – tým ve složení
Kamil Mrůzek, Jakub Lacina,
Matěj Vodrážkamistrem
České republiky dospělých
v dlouhém sjezdu na divoké
vodě.
4-4 Štafeta žen TJ Turnov

(orientační běh) – tým ve
složení Michaela Omová, Pa-
tricia Nieke a Iva Rufferová
3. místo naMČR ve štafetách,
vydařený závěr kariéry
ve štafetě pro „maminky“
Omovou a Rufferovou.
4-5 Ženy AC Turnov (at-

letika) – 2. místo ve II. ná-
rodní lize, družstvo žen pod
vedením Kateřiny Čermáko-
vé opět prokázalo, že patří
mezi nejlepší ve II. národní
lize, oporami týmu jsou Lucie
Sajdlová, Jana Zikmundová,
Anna Pergerová, Anna Čap-
ková a další.

Jednotlivci Masters
5-1Michal Brandner,

TJ Turnov, oddíl kanoistiky
(paddelboarding) – namis-
trovství světa v Balatonfüre-
du 4. místo ve sprintu, 8. mís-
to v technical race, vždy
v kategorii veteránů, naMČR
na Jesenické přehradě
u Chebu 1. místo v technical
race, 2. místo v long distance,
3. místo ve sprintu, 2. místo
v kombinaci, vše v hlavní
kategorii dospělých.
5-2 Josef Vejnar, Český

ski klub Vysoké nad Jizerou
(běh na kolečkových ly-
žích) – naMČR 2. místo
v kategorii Masters nad
50 let, výjezd na kolečkových
lyžích na Ještěd (12 km),
v závodě na 100 kmna KL
Vasák 1. místo v kategorii
Masters nad 50 let, čas
5:00,38 (celkem 7. místo
s průměrem téměř 20 km
za hodinu, 1. místo v katego-
rii Masters v celostátním se-
riálu Efissan skiroll classic,
celkově 11. místo.

Hendikepovaný
sportovec
Bez nominace

Nejlepší trenér – amatéři
7-1 Leoš Baroch, LSK

Lomnice n. P. (skoky na ly-
žích) – 1. a 2. místo naMČR.
7-2 Filip Horký, AC Tur-

nov (atletika) – se žákyněmi
8. místo naMČR družstev,
vedoucí družstva žákyň
a skvělých sprinterek Vero-
nikyMarkové, Kateřiny
Sajdlové a sprintera Lukáše
Zikmunda.
7-3 Jindřich Kořínek, TJ

Turnov (orientační běh) –
namistrovství České repub-
liky 1. místo žákovských
družstev oblastí, trenér žáků
TJ Turnov, z nichž vyrůstají
úspěšní dorostenci a junioři,
v osmičlenném zlatém vý-
běru žákovských družstev
(Ještědská oblast) měl pět
svěřenců.
7-4 JakubMareš, TSC

Turnov (judo) – osobní tre-
nér Kateřiny a Lucie Burešo-
vých, dvakrát 2. místo zmis-
trovství ČR, dvakrát 1. místo
z krajského přeboru.
7-5Miroslav Reichl, AC

Turnov (atletika) – dvakrát
1. a 3. místo, jednou 2. místo
naMČR, 2. místo nameziná-
rodním utkání (Jakub Šafář),
trenér vynikajícíchmládež-
níků AC Turnov Jakuba Ša-
fáře, AdamaMalého, Benja-
mína Vaníčka, sester Marko-
vých a dalších.

Nejlepší trenér
– profesionálové

8-1Martin Břečka, LSK
Lomnice n. P. (skoky na ly-
žích) – 3. a 6. místo naMČR.
8-2 Kateřina Čermáková,

AC Turnov (atletika) – tři-
krát 1. místo a jednou 2. mís-
to naMČR, 3. místo namis-
trovství světa 10 km chůze,
2. místo namistrovství Ev-
ropy 10 km chůze, 3. místo
naME družstev (tým ČR),
1. místo naME družstev – in-
dividuální závod, 6. místo na
mezinárodním utkání
v chůzi na 5 km, reprezen-
tační trenérka chůze jak
mládeže, tak dospělých atle-
tů, vedoucí trenérka spor-
tovního centramládeže
v sekci chůze, mezi nejlepší
svěřence patří Eliška
Martínková a bratři Hany-
kové, je také vedoucí druž-
stev žen AC Turnov.
8-3 Tomáš Portyk st., LSK

Lomnice n. P. (severská
kombinace a skoky) – 2., 4.
a 15. místo naMČR.

ANKETA

NEJČASTĚJŠÍM VÍTĚZEM populární ankety je na Semilsku skokan na lyžích Roman Koudelka (vpravo).
Tentokrát ale určitě nevyhraje. Neobjevil se totiž mezi nominovanými sportovci. Foto: Zdeněk Matura

JEDNOUZ FAVORITEK letošní ankety bymohla být biatlonistka
Tereza Voborníková, členka A týmu reprezentace. Foto: archiv Deníku


