
Jičínský zpravodaj / Anketa

Ankety se mohou zúčastnit příznivci jičínského sportu vyplněním anketních lístků. Hlasovat lze pouze jedenkrát. Musíte no-
minovat (přiřadit) vždy všechna pořadí. Nezapomeňte vystřižený anketní lístek opatřit svým podpisem. V opačném případě 
není anketní lístek platný! Anketní lístek zašlete do 28. ledna 2022 na adresu MěÚ Jičín, Jitka Mádlová, Žižkovo nám. 18, 
506 01 Jičín. Z platných anketních lístků, které budou podepsány včetně uvedení adresy odesílatele, jich bude 10 vyloso-
váno. Vylosovaní účastníci ankety obdrží vstupenku na sportovní utkání. Hlasovat můžete i prostřednictvím internetového 
hlasování na adrese http://sportovec.jicin.cz. Uzávěrka ankety pro zasílání anketních lístků i pro internetové hlasování 
je 28. ledna 2022. Na základě došlých návrhů předkládáme veřejnosti tuto anketní listinu.

JEDNOTLIVCI 

KATEGORIE DOSPĚLÝCH

Gabriela VEIGERTOVÁ – lehká atletika – AC TJ Jičín
3. MČR dospělí do 22 let 5000 metrů, 3.MČR dospělí 
horský kros.
Martin FLORIAN – lehká atletika – AC TJ Jičín
9. ME do 23 let Talin hod oštěpem, 2.MČR hod oště-
pem dospělí do 22 let, 3.MČR hod oštěpem dospělí.
Adéla HLAVOVÁ – basketbal – BSK TJ Jičín
Opora žen Jičína ve  VČL, s  průměrem 15 bodů 
na utkání, nastupuje u za Liberec ve 2. lize žen, kde 
patří mezi hráčky základní sestavy.
Kateřina VŠETEČKOVÁ – basketbal – BSK TJ Jičín
V  minulosti extraligová hráčka, která se po  nároč-
ném zranění kolene k  basketbalu vrátila. Nyní patří 
mezi opory ženského týmu ve VČL.
Gabriela ŽŮRKOVÁ – florbal – FBK Jičín
3. místo v anketě Nejužitečnější hráčka extraligy žen 
2020/21, 9. místo kanadské bodování 2020/21, aktu-
álně 5. místo kanadské bodování 2021/2022, 2. místo 
v tabulce střelkyň (vše extraliga žen).
Kristýna BACHMAIEROVÁ – florbal – FBK Jičín
6. místo v anketě Nejužitečnější hráčka extraligy žen 
2020/21, 10. místo kanadské bodování 2020/21, aktu-
álně 3. místo kanadské bodování 2021/2022, 1. místo 
v tabulce střelkyň (vše extraliga žen).
Jiří DOLEJŠÍ – házená – HBC Jičín
Výrazná opora extraligových házenkářů, jeden z nej-
lepších střelců sedmého týmu soutěžního ročníku 
2020/2021.
Martin HLAVA – házená – HBC Jičín
Odchovanec jičínské házené, který patří mezi nejvý-
raznější osobnosti extraligového celku mužů, sedmé-
ho týmu v sezóně 202/2021.
Jakub LÁNSKÝ – fotbal – SK Jičín
Kapitán, nejlepší střelec mužstva.
Lukáš HOLER – fotbal – SK Jičín
Dravý mladý útočník A týmu.
Lenka VÁVROVÁ – kuželky – SKK Jičín
Nejlepší hráčka aktuální sezóny ve II. lize.
Tadeáš ČEŘOVSKÝ – judo – SKP JUDO Jičín
9. místo Mistrovství ČR seniorů do  73 kg, 3. místo 
VC Jičín, 5. místo MT Mizuno  Cup Brno, 5. místo MT 
Hranický pohár.
Vojtěch STRÁNSKÝ – orientační sporty na horských 
kolech – SPORTCENTRUM Jičín
ME (mistrovství Evropy – Portugalsko): ME middle: 3. 
místo! ME long: 13. místo, ME mix štafeta: 11. místo, 
MČR long: 2. místo, MČR middle: 2. místo, MČR druž-
stva: 1. místo.
Vendula MUSILOVÁ – orientační sporty na  hor-
ských kolech – SPORTCENTRUM Jičín
MS (mistrovství světa – Finsko): MS mass start: 34. 
místo, MS sprint: 22. místo, MS middle: 24. místo, MS 
long: 13. místo, ME (mistrovství Evropy – Portugal-
sko): ME middle: 14. místo, ME long: 16. místo, ME mix 
štafeta: 11. místo MČR sprint: 2. místo; MČR middle: 2. 
místo, MČR družstva: 1. místo, celkové pořadí České-
ho poháru MTBO 2021: 1. místo.
Nikola NECHANICKÁ – aerobic – TJ Sokol Jičín
V  republikové soutěži jednotlivců Bohemia aerobic 
tour vybojovala v Náchodě 2. a v Jičíně 3.místo. Je 
oporou úspěšného Fitness týmu. Sama je také tre-
nérkou stepového týmu děvčat.

Tomáš VRAŠTIL – stolní tenis – TJ Jičín – oddíl stol-
ního tenisu
Vítěz okresního přeboru ve stolním tenisu jednotlivců.

KATEGORIE DO 19 LET:

Martin MENČÍK – lehká atletika – AC TJ Jičín
1.MČR hod oštěpem junioři.
Lucie KOZLOVÁ – lehká atletika – AC TJ Jičín
Dorostenecká reprezentantka ČR, 4.MČR 200 metrů 
dorostenky.

Kateřina TAUCHMANOVÁ – basketbal – BSK TJ Jičín 
Klíčová hráčka a nejlepší střelkyně Jičína v doroste-
necké, lize kadetek U17, patří i mezi opory extraligo-
vého celku Trutnova
kam hostuje.
Nikola KUBÍNOVÁ – basketbal – BSK  TJ Jičín
Reprezentantka ČR v  kategorii U15, klíčová hráčka 
a  opora týmu a  nejlepší střelkyně starších žákyň 
U15 v  žákovské lize (od  jara extralize) a  také patří 
k základu v dorostenecké lize U17.
Richard POSPÍŠIL – cyklistika – Cykloklub Jičín
3. místo v  celkovém pořadí v  olympijské disciplíně 
cross-country horských kol v  Poháru Královéhra-
deckého kraje v kategorii kadeti, 2. místo v Pražském 
poháru v  kategorii kadeti, člen vítězného družstva 
v Poháru Královéhradeckého kraje.
Petr SZTURC – florbal – FBK Jičín
Kapitán dorostenců ve  2. lize, po  polovině soutěže 
1. místo v kanadském bodování (8 zápasů, 26 gólů, 
13 asistencí) v  konkurenci 195 hráčů. Od  prosince 
hostování v extraligovém dorostu Mladé Boleslavi.
Adam PAZDERNÍK – florbal – FBK Jičín
Ve  2. lize juniorů 7. místo v  kanadském bodování 
po  polovině soutěže, současně vlétl do  mužských 
soutěží, kde po  2 zápasech za  B tým (6 gólů a  1 
asistence) byl okamžitě povolán do divizního „áčka“.
Filip MATOUŠ – házená – HBC Jičín
Velmi nadějný odchovanec jičínské házené, výrazná 
opora staršího dorostu a prvoligové rezervy mužů, 
v  probíhající sezóně již nastoupil v  extralize mužů. 
Člen reprezentačního celku dorostenců.
Tomáš HŮLA – házená – HBC Jičín
Perspektivní brankář, člen reprezentačního týmu do-
rostenců. V  roce 2021 chytá v prvoligovém starším 
dorostu a „B“ týmu mužů působícím ve druhé nejvyš-
ší soutěži, první lize.
Matěj ŠRAJER – okinawské karate – RBKA, Shubu-
kan ČR
l. Místo na MČR Shorin Ryu Shubukan Karate.
Jan BRZOBOHATÝ – okinawské karate – RBKA, 
Shubukan ČR
3. místo na MČR Shorin Ryu Shubukan Karate.
Jan KUNCÍŘ – fotbal – SK Jičín
Opora zadních řad družstva dorostu, opakovaně 
nastoupil v utkání mužů.
František Filip SMOLÍK – fotbal – SK Jičín
Opora zadních řad družstva dorostu, opakovaně 
nastoupil v utkání mužů.
František EGRT – judo – SKP JUDO Jičín
5. místo na  Mistrovství ČR v  kategorii dorostu 
do 73 kg, 7. místo VC Jičína seniorů do 73 kg.

Matěj TUMA – orientační sporty na  horských ko-
lech – SPORTCENTRUM Jičín
JMS (juniorské mistrovství světa – Finsko): JMS 
mass start: 5. místo, JMS sprint: 12. místo, JMS mid-
dle: 7. místo, JMS long: 6. místo, JMS štafety: 4. mís-
to, JME (juniorské mistrovství Evropy – Portugalsko): 
JME sprint: 8. místo, JME middle: 2. místo JME long: 6. 
místo, ME mix štafeta dospělí: 10. místo, MČR middle: 
1. místo, MČR sprint: 1. místo, MČR long: 1. místo, MČR 
družstva: 1. místo (dospělí), celkové pořadí Českého 
poháru MTBO 2021: 1. místo (junioři).
Rozálie KUCHAŘOVÁ – orientační sporty na  hor-
ských kolech – SPORTCENTRUM Jičín
JME (juniorské mistrovství Evropy – Portugalsko): 
JME sprint: 19. místo, JME middle: 17. místo, JME long: 
16. místo, MČR middle: 1. místo, MČR sprint: 1. místo, 
MČR long: 1. místo, celkové pořadí Českého poháru 
MTBO 2021: 1. místo (juniorky).
Karolína STRÁNSKÁ – volejbal – TJ Jičín, oddíl vo-
lejbalu
Blokařka družstva kadetek, které se stalo ve  zkrá-
cené sezóně 2020/2021 vítězem krajského přeboru. 
V současné době opět drží první místo v KP a úspěš-
ně účinkuje v Českém poháru kadetek.
Karolína ZACHOVALOVÁ – volejbal – TJ  Jičín, oddíl 
volejbalu
Blokařka družstva juniorek, které jak v uplynulé ne-
dohrané sezóně 2020/2021 i  v  té stávající, bojuje 
o medailové umístění v krajském přeboru.
Anna KINDERMANNOVÁ – aerobic – TJ Sokol Jičín
V  republikové soutěži jednotlivců Bohemia aerobic 
tour zvítězila v Náchodě i v Jičíně. Je oporou úspěš-
ného Fitness týmu. Sama je také trenérkou závodního 
týmu nejmladších děvčat.
Kateřina MATOUŠKOVÁ – sportovní gymnastika – 
TJ Jičín – oddíl sportovní gymnastiky
Závodnice oddílu sportovní gymnastiky. Letošní sezó-
na ji umožnila pouze jeden pohárový závod, kde ob-
sadila 3. místo. Na přeboru Královehradeckého kraje 
získala bronz a výborný výkon předvedla i na MČR, 
z  kterého bylo krásné 7. místo v  kategorii žen. Je 
členkou družstva II. ligy, které se stalo vítězem Krá-
lovehradeckého kraje a v  letošním roce obsadilo 9. 
místo na MČR.

KATEGORIE DO 14 LET:

Tadeáš BERNÝ – lehká atletika – AC TJ Jičín
4. MČR žáků 200 metrů překážek, 7. MČR víceboj 
žáků.
Aneta RAJMOVÁ – lehká atletika – AC TJ Jičín
Jedna z opor družstva starších žákyň, které zvítězilo 
v krajském přeboru. Druhá nejlepší dálkařka liberec-
kého kraje.
Tereza TEGELOVÁ – basketbal – BSK TJ Jičín
Klíčová hráčka a  výrazná opora mladších žákyň 
U14, kde je i nejlepší střelkyní týmu s téměř 30 body 
na utkání. Zároveň patří i do základní sestavy star-
ších minižákyň U15.
Nela VITÍKOVÁ – basketbal – BSK TJ Jičín
Klíčová hráčka a výrazná opora mladších minižákyň 
U12, která někdy doplňuje i kategorii U14 v žákovské 
lize.
Jáchym BOHUŇOVSKÝ – cyklistika – Cykloklub Jičín
Momentálně nejúspěšnější závodník Cykloklubu 
Jičín na  horských kolech v  olympijské disciplíně 

cross–country, 3. místo na MČR ve štafetách žáků, 5. 
místo na MČR jednotlivců, celkově 6. místo v Českém 
poháru, 1. místo přebor Královéhradeckého kraje, 
celkově 2. místo v poháru Královéhradeckého kraje, 
člen vítězného družstva žáků v  poháru Královéhra-
deckého kraje.
Matyáš PODZIMEK – cyklistika – Cykloklub Jičín
Vynikající závodník na horském kole v cross-country 
v kategorii s největší konkurencí v republice: žáci II. 
Celkový vítěz Poháru Královéhradeckého kraje, 32. 
místo v Českém poháru, 6. místo Pražský pohár, člen 
vítězného družstva žáků v poháru Královéhradecké-
ho kraje.
Antonín ZIKMUND – florbal – FBK Jičín
Kapitán starších žáků, které dovedl v lize HK+Pardu-
bicko v konkurenci 32 týmů do prvního koše (kvalifi-
kace o MČR). Po 16 zápasech v konkurenci 531 hráčů 
drží 1. místo kanadského bodování s bilancí 40 gólů 
a 25 asistencí. Současně opora dorostenců, kde je 
po polovině soutěže v kanadském bodování na sen-
začním druhém místě! (bilance 21+14).
Adam CHALUPA – florbal – FBK Jičín
Velká opora týmu starších žáků, kde je druhý v ka-
nadském bodování s bilancí 41 gólů (nejlepší střelec 
soutěže) a 21 přihrávek. Současně se zapojil parád-
ně do 2. ligy dorostu, kde je po polovině soutěže v ka-
nadském bodování na 8. místě (16+9).
Dominik PŘIBYL – házená – HBC Jičín
Kapitán družstva STŽ. Nesobecký a  poctivý hráč, 
který je tahounem mužstva a příkladem pro ostatní 
přístupem v  tréninku a  zápasech. Nejlepší střelec 
družstva v INTER Regionální soutěži starších žáků.
Damián SKOPÁR – házená – HBC Jičín
Talentovaný odchovanec, výrazná opora mladších 
žáků hájících barvy Jičína ve společné Inter regionál-
ní lize Královéhradeckého a Libereckého kraje.
Valérie VEVERKOVÁ – pozemní hokej – Pozemní 
hokej Jičín
Nadějná, velmi šikovná hráčka klubu PH Jičín, sou-
běžně vypomáhající i  jičínským florbalistkám, kde 
je klíčovým hráčem týmu. V roce 2021 na hostování 
v klubu HC Slavia Hradec Králové, kde získala 1. mís-
to v kategorii mladších žákyň a 2. místo v kategorii 
starších žákyň. Nominována do širšího výběru repre-
zentace ČR U14 v pozemním hokeji.
Barbora HAVELKOVÁ – pozemní hokej – Pozemní 
hokej Jičín
Bezkonkurenční gólmanka jičínského klubu PH Jičín, 
v letošní sezóně plnila účast na celorepublikovém gól- 
manském výběru, jičínská nadějná gólmanka mířící 
do reprezentačního výběru.
Vojtěch HAVLÍK – okinawské karate – RBKA, Shubu-
kan ČR
2. místo na MČR Shorin Ryu Shubukan Karate.
Ondřej TAHAL – fotbal – SK Jičín
Velký talent v kategorii mladších žáků.
Marek DRBOHLAV – fotbal – SK Jičín
Velký talent v kategorii mladších žáků.
Natálie SOUKUPOVÁ – kuželky – SKK Jičín
Aktuálně patří mezi nejlepší hráčky ve své kategorii.
Jan EGRT – judo – SKP JUDO Jičín
3. místo na Přeboru ČR ml. žáků do 42 kg, 1. místo 
Krajský přebor do 42 kg.
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Štěpán HRUŠKA – plavání – SPK Delfín Jičín
Štěpán se stal v  letošním roce svými výkony výraz-
nou osobností jičínského plavání. Absolvoval během 
roku většinu závodů a pokaždé časy vylepšil. V rámci 
ČR se pohybuje do  10. místa ve  svém ročníku. Mo-
mentálně na 50 a 200m prsa je na 2. místě v České 
republice a na 100m prsa třetí. Také na 50m motýlek 
si Štěpán v  ČR vyplaval 2. pozici v  ročníku a  také 
jako univerzál, což je polohový závod kde se plavou 
všechny styly, je na 100 a 200 metrů v rámci repub-
liky na 6. místě. Hlavní závod ho ještě čeká a  to je 
v prosinci Mistrovství ČR dvanáctiletých plavců v Lito-
měřicích, kde bude bojovat o příčky nejvyšší.
Sebastian FOLPRECHT – plavání – SPK Delfín Jičín
Sebastian zatím nezaznamenal větší úspěchy v rám-
ci ČR ale je potřeba vyzdvihnout bojovnost a přístup 
ke sportu. Jeho poctivá práce v tréninku se odrazila 
v každém závodě, který absolvoval, a to mu pomohlo 
v  letošním roce k  výraznému zlepšení osobních re-
kordů.
Jan VANÍČEK – orientační běh – SPORTCENTRUM 
Jičín
4. místo v žebříčku Čechy 2021, 4. místo Mistrovství 
ČR ve výběru oblastních družstev.
Viktorie VYZIBLOVÁ – orientační běh – SPORTCEN-
TRUM Jičín
2. místo v žebříčku Čechy 2021.
Anna MAŠÁTOVÁ – sportovní gymnastika – TJ Jičín, 
oddíl sportovní gymnastiky
Závodnice oddílu sportovní gymnastky. Letošní sezó-
na ji umožnila pouze dva pohárové závody, z kterých 
si přivezla zlato a stříbro. Následně se stala přebor-
nicí Královéhradeckého kraje a na MČR obsadila 11. 
místo v  kategorii juniorek. Je členkou družstva II. 
ligy, které se stalo vítězem Královehradeckého kraje 
a v letošním roce obsadilo 9. místo na MČR.
Kristýna HOLÁ – sportovní gymnastika – TJ Jičín, 
oddíl sportovní gymnastiky
Závodnice oddílu sportovní gymnastiky. Letošní se-
zóna ji umožnila pouze dva pohárové závody, kde 
obsadila 2. a 5. místo. Na přeboru Královéhradecké-
ho kraje získala stříbro a výborný výkon předvedla 
i na MČR, z kterého bylo krásné 4. místo v kategorii 
juniorek. Je členkou družstva II. ligy, které se stalo 
vítězem Královehradeckého kraje a v  letošním roce 
obsadilo 9. místo na MČR.

DRUŽSTVA

KATEGORIE DOSPĚLÝCH:

AC TJ Jičín – štafeta 4x100 m ženy – lehká atletika
4.MČR dospělí do 22 let štafeta 4x100 m.
BSK TJ Jičín – ženy – basketbal
Dlouholetý tým Východočeské ligy žen.
KM automatik FBK Jičín – ženy – florbal
10. místo v  extralize žen 2020/2021 (jen 3 body 
od postupu do play-off), v aktuální sezóně 9. místo.
HBC Ronal Jičín – muži – házená
Jičínští muži bojovali v  základní části sezóny 
2020/2021 o  umístění mezi nejlepší šesticí týmů, 
a tím i pro lepší výchozí pozici pro play-off. Ve čtvrt-
finále play-off narazili na pražskou Duklu, které pod-
lehli 0:3 na zápasy. V sérii o 5. - 8. místo Jičínští těsně 
nestačili na Kopřivnici, poté si ale „vyšlápli“ na Frý-
dek-Místek a  vybojovali konečnou sedmou příčku. 
Tímto potvrdili naši házenkáři dlouhodobě stabilní 
výkonnost posledních let.
Sportovní klub Jičín – muži A – fotbal
Pod novým trenérem se družstvo drží v popředí kraj-
ského přeboru.
SPORTCENTRUM Jičín – mix – orientační běh
MČR družstev: 1. místo.

KATEGORIE DO 19 LET:

BSK TJ Jičín kadetky U17 – ženy – basketbal
Suverénní tým dorostenecké ligy, který dosud nepo-
znal porážku a míří tak do finálové nadstavby. V týmu 
je hned několik hráček, které zároveň doplňují extrali-
gové celky v Trutnově či Hradci Králové.
KM automatik FBK Jičín – dorostenci muži – florbal
V aktuální sezóně v košovém systému 2. ligy postou-
pili do  „jedničky“, soutěž není postupová, bojují tak 
„pouze“ o medaili v regionu HK + Pardubicko.
C.S. CARGO HBC Jičín – mladší dorost – házená 
Mladší dorostenci hájí naše barvy dlouhé roky 
v  nejvyšší soutěži, první lize. V  aktuálním ročníku 
2021/2022 jim patří v  české skupině čtvrté místo, 
velmi dobře tak mají nakročeno k postupu mezi osm 
nejlepších týmů České republiky.
Sportovní klub Jičín – starší dorost – fotbal
Družstvo se drží na 2. místě nejvyšší krajské soutěže 

byť hrají proti o 2 roky starším soupeřům.
TJ Jičín – oddíl volejbalu, kadetky – volejbal
Družstvo se ve  zkrácené sezóně 2020/2021 stalo 
vítězem krajského přeboru, v  současné době opět 
drží první místo v KP a úspěšně účinkuje v Českém 
poháru kadetek.
TJ Sokol Jičín – Aerobic Fitness tým „Girls Power“ 
ženy – aerobic
Tým se v  r. 2021 zúčastnil 4 republikových soutěží, 
z nichž 3x vybojoval 1. místo, a to v Praze na soutěži 
„Žij pohybem“ a na soutěžích Bohemia aerobic tour 
v Jičíně a v Hradci Králové.   
 
KATEGORIE DO 14 LET:

AC TJ Jičín – starší žákyně – lehká atletika
Krajské přebornice libereckého kraje. Deváté druž-
stvo z Mistrovství Čech.
BSK TJ Jičín – mladší žákyně U 14 – basketbal
Tým žákovské ligy, který prozatím suverénně vede 
svou skupinu a má zajištěný postup do extraligové 
nadstavby na jaře 2022. Dokonce porazil posledního 
mistra ČR Sadskou, z posledního MČR v květnu 2019 
před epidemií COVID19.
Cykloklub Jičín – žáci – cyklistika 
1. místo v soutěži cyklistických týmů v Poháru Králo-
véhradeckého kraje horských kol v cross-country ze 
128 týmů! 7. místo v Pražském poháru z 38 nejlepších 
týmů celé ČR.
KM automatik FBK Jičín – starší žáci chlapci – 
florbal
V lize starších žáků regionu HK + Pardubice se v kon-
kurenci 32 týmů probojovali do prvního koše a hrají 
tak o postup na mistrovství České republiky.
C.S. CARGO HBC Jičín – starší žáci – házená
Starší žáci C.S. CARGO HBC Jičín patří mezi absolutní 
špičku společné soutěže Královéhradeckého a Libe-
reckého kraje. Sezónu 2020/2021 výrazně narušila 
pandemie koronaviru, v  podzimní části soutěžního 
ročníku 2021/2022 Jičínští vévodí průběžné tabul-
ce, s předstihem si zajistili právo startu v Žákovské 
lize, dlouhodobé soutěži 25 nejlepších českých celků 
z celé České republiky.
Sportovní klub Jičín – chlapci – fotbal
Chlapci postoupili do finálové skupiny krajského pře-
boru této kategorie.
SPORTCENTRUM Jičín – mix – orientační běh

Mistrovství Vč. oblasti družstev žactva 2021: 4. místo.
Sportovní gymnastika TJ Jičín – děvčata – oddíl 
sportovní gymnastiky
V  letošním roce děvčata obhájila 1. místo v  II. lize 
Královehradeckého kraje a na MČR obsadila, v kon-
kurenci 23 družstev, 9. místo.
TJ Sokol Jičín – Stepový tým „Devadesátky“ (hud-
ba 90. let), děvčata – aerobic
Tým se v  r. 2021 zúčastnil 5 republikových soutěží. 
V  Praze na  soutěži „Žij pohybem“ vybojoval 1. a  2. 
místo, druhý byl i na soutěžích Bohemia aerobic tour 
v Jičíně a v Hradci Králové. Na soutěži Českého svazu 
aerobiku v Pardubicích zvítězil.

SOUTĚŽE ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH 
SPORTOVCŮ

Petr VRÁTIL – lehká atletika – AC TJ Jičín
6. ME v  hodu oštěpem ve  své kategorii postižení. 
1.MČR ve  své kategorii postižení v  hodu diskem 
a hodu oštěpem.
Jakub ZACHOVAL – judo – SKP JUDO Jičín
5. místo VC Jičína do 81 kg.
       

KATEGORIE
VETERÁNSKÉHO 
SPORTU

Jaroslava VANĚČKOVÁ – lehká atletika – AC TJ Jičín
Mistryně ČR ve  své kategorii v  trojskoku a  skoku 
o tyči.
Josef KUŽEL – lehká atletika – AC TJ Jičín
Stříbrný z MČR ve své kategorii v hodu kladivem.
Martin ŠAFAŘÍK – judo – SKP JUDO Jičín
1. místo Mistrovství ČR veteránů do 81 kg.
Jaroslav HAVLÍK – orientační běh – SPORTCENTRUM 
Jičín
MČR veteránů M80 klasická trať: 1. místo, MČR vete-
ránů M80 sprint: 2. místo, MČR veteránů M80 krátká 
trať: 1. místo.
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Anketní lístek
Do anketních lístků napište, ze seznamu nominovaných sportovců a klubů, jejich jména (název) a sportovní odvětví, kterým dáváte svůj hlas (nutno vyplnit všechny kolonky). Do ankety budou zařazeny pouze originální lístky, kopie budou 
vyřazeny. Vítězem a SPORTOVCEM MĚSTA JIČÍNA za rok 2021 se stane sportovec na základě hlasování:
a) komory odborníků složené ze zástupců sportovních klubů a členů Komise sportovní
b) komory veřejnosti formou anketních lístků a internetového hlasování

Oblast jednotlivců:  (jméno a příjmení / sportovní odvětví)
Kategorie dospělých:

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

4 .............................................................................................  / ............................................................................................. 

5 .............................................................................................  / .............................................................................................
Kategorie do 19- ti let:   

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

4 .............................................................................................  / ............................................................................................. 

5 .............................................................................................  / .............................................................................................
Kategorie do 14-ti let:   

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

4 .............................................................................................  / ............................................................................................. 

5 .............................................................................................  / .............................................................................................

Oblast družstev:  (název družstva / sportovní odvětví)
Dospělí:                 

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

Kategorie do 19-ti let:   

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

Kategorie do 14-ti let:   

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

Oblast zdravotně postižených sportovců: (jméno a příjmení / sportovní odvětví)

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

Oblast veteránského sportu:  (název družstva / sportovní odvětví)   

1 .............................................................................................  / .............................................................................................
                          
2 .............................................................................................  / .............................................................................................

3 .............................................................................................  / .............................................................................................

Jméno a adresa tipujícího: ........................................................................................................................................

..................................................................................................................... Podpis: ........................................................ 

Sportovec města
Jičína 2021


