
 

 
 

 
1. Paní Dana Absolonová je členem Sokola od roku 1992. V T J Sokol Spořilov 

nacvičovala na slet v roce 1994 předškolní děti. V roce 1998 se stala ţupní 
náčelnicí ţupy Praţské Scheinerovy. V současné době pracuje na Ústřední 
škole ČOS, kde se stará o vzdělávání cvičitelů především v oblasti rodiče-děti 
a předškolní děti. Stále se snaţí o získávání nových poznatků, a proto se jako 
cvičitelka přihlásila na dvouleté studium Diplomovaný cvičitel všestrannosti, 
čímţ můţe získat nejvyšší cvičitelskou kvalifikaci.  

 
2. Paní Lenka Dančová je trenérkou korfbalu od roku 1992 v klubu TJ Znojmo, 

plně se ve své trenérské činnosti věnuje mladé generaci. Za největší úspěch 
povaţuje sezónu 2004/2005, kdy její svěřenci získali všechny tituly Mistr ČR 
ve všech věkových kategoriích od extraligy seniorů aţ po ţactvo. 
V mezinárodních utkáních získali v letech 2003 – 2005 první místo v Evropské 
lize vícemistrů a dvakrát druhé místo ve Světovém poháru do 19 let. Pokud 
spočítáme všechny tituly Mistr ČR, které její svěřenci získali, dojdeme 
k ohromujícímu číslu 34 titulů. 

 
3. Paní Daniela Diringerová má jako trenérka jezdectví licence: jezdec, cvičitel, 

rozhodčí pro skoky, drezúru, všestrannost a vytrvalost. 
Cvičitelské práci se věnuje od roku 1983, od roku 1999 trénuje ve Sportovním 
centrum mládeţe Kolesa, kde trénuje především drezúru. 
Mnoho svých svěřenců dovedla na mistrovství ČR juniorů k vítězství jak 
v drezúře, tak ve všestrannosti, podílela se na přípravě juniorů na několik 
mistrovství Evropy ve všestrannosti. 
 

4. Paní Alena Hájková je dlouholetou cvičitelkou a ještě v dnešní době aktivně 
předcvičuje, pracuje v Metodické radě Olomoucké Krajské asociace Sport pro 
všechny a v radě regionálního centra Šumperk. 
 

5. Paní Simona Heidenreichová spolu s manţelem vede Jezdecký klub Loštice, 
společně připravují jezdce a koně do soutěţí. Je drţitelkou licence jezdec, 
cvičitel, stavitel a rozhodčí. 
Cvičitelskou činnost vykonává od roku 1993, cvičí jezdce všech věkových 
kategorií především do soutěţí všestrannosti, drezurních soutěţí a 
parkurových soutěţí. 
Od roku 2007 trénuje i děti na ponících. 
Pod jejím vedením vykonávají  praxi ţákyně odborného učiliště v Kroměříţi a 
Lošticích, které učí základům chovu a jezdectví. 

 



6. Ing. Radka Heydušková je vítězkou ankety „Trenérka roku 2008“ ve svazu 
taekwon-do, je bývalou velmi úspěšnou reprezentantkou, mistryní světa 1994, 
vícemistryní světa1997,  
7x získala titul mistryně Evropy, je úspěšnou trenérkou státní reprezentace, 
absolventkou Trenérské školy FTVS, její svěřenci se pyšní mnoha tituly 
Edita Morkovcová (2x zlato z ME 2004, 2005, 1x stříbro na MS 2004), Ivana 
Vatechová  
(3. místo ME 2008), Veronika Kokášová (3. místo na MS 2008), Marcel 
Heydušek (1x zlato, 
1x stříbro v týmech na MS 2008, 1x bronz v individuální soutěži kat. veteránů 
nad 40 let), titul Mistra ČR veteránů2008 
Paní Heydušková je nejen členkou výkonného výboru svazu, ale i 
novopečenou maminkou dvouměsíční dcery Petry. 
 

7. Mgr. Zdeňka Hoferková, dlouholetá aktivní sportovkyně, hráčka házené, 
později jako cvičenka a cvičitelka ZRTV., následně trenérka, funkcionářka 
ZRTV a OV ČSTV Uh.Hradiště, okresní vedoucí nácviku hromadných 
vystoupení ţákyň a ţen, cvičitelka, funkcionářka, členka okresního výboru 
ASPV, nyní předsedkyně Regionálního centra sportu pro všechny 
v Uh.Hradišti. Zaměstnání: učitelka a ředitelka ZŠ v Mistřicích v okrese 
Uh.Hradiště. 

 
 

8. Paní Alena Hozáková je dlouholetá cvičitelka sportu pro všechny – 
specializace cvičení dětí a cvičení ţen, v současné době předsedkyně 
regionálního centra sportu pro všechny Teplice.    
 

9. Paní Jarmila Hynková byla aktivní závodnice v atletice a basketbale. V 
atletice začínala v r. 1968 jako vícebojařka, později se specializovala na krátké 
překáţky a skok daleký. Závodní kariéru odstartovala v Šumperku, po 
přechodu na vysokou školu závodila za extraligové druţstvo Slavia VŠ Praha.  
Jako trenérka začínala od roku 1980 s předáváním zkušeností nejprve atletům 
ţákovských kategorií, posléze mimo ţactva trénovala i dorost se specializací 
překáţkové běhy. V posledních letech trénuje široké spektrum atletů od 
mladších ţáků aţ po ţeny a muţe. Mezi její nejlepší a „nejslavnější“ svěřence 
patřil například David Nikodým (účastník ME do 23 let), Ondřej Daněk 
(účastník ME), české reprezentantky sestry Tesařovy i běţec středních tratí 
Petr Doubravský. 
Paní Jarmila Hynková má velkou zásluhu na vytvoření sportovních tříd při 
Základní škole, Sluneční 38 v Šumperku, jejíţ je dlouholetou ředitelkou.  
Dalo by se říci, ţe se paní Hynková pro atletiku narodila a atletice věnuje celý 
svůj ţivot. 

 
10. Paní Milena Jindrová je 10 let trenérkou basketbalu mládeţe (starší 

dorostenky) USK Praha, její svěřenkyně získaly 8 titulů Mistr ČR. 3 roky byla 
trenérkou 1. ligy ţen Sparta Praha, od roku 1994 je členkou Sokola Praţského 
jako trenérka basketbalu a vedoucí odboru sportu. 
S týmem trenérů vybudovala střediskovou základnu chlapců v návaznosti na 
všechny ročníky od přípravky aţ po starší dorost, v současné době kaţdá 
kategorie hraje nejvyšší republikovou soutěţ. 



Byla trenérkou juniorské reprezentace, která na ME v Ţilině získala 3.místo a 
na MS v Brazílii 6.místo 

 
11. Paní Zdeňka Jirková pracuje od skončení aktivní hráčské kariéry jako 

trenérka dívčích mládeţnických druţstev volejbalu. Za dvacet let trenérské 
činnosti vychovala několik generací hráček, které jednak reprezentovaly klub 
v krajských soutěţích, ale některé z nich se dokázaly prosadit i v ligovém 
volejbalu.  
Její trenérská činnost zahrnuje velice široké věkové spektrum od základů ve 
volejbalové přípravce aţ po juniorský tým. 
Dětem se věnuje nejenom v době hráčské sezóny, ale aktivně s dětmi pracuje 
i v době prázdnin, jednak formou volejbalových soustředění, ale také akcí 
směřujících k upevnění vztahů v mládeţnickém kolektivu, jako je například 
společné sjíţdění Berounky nebo zimní pobyt na horách. 
Vedle činnosti trenérské je paní Zdeňka Jirková také dlouholetou obětavou 
funkcionářkou volejbalového klubu Rakovník. 

 
12. Paní Jarmila Kliková je cvičitelkou II. třídy, rozhodčí gymnastiky a TeamGymu 

a lehké atletiky 
v tělovýchově pracuje od roku 1975. 
Tělovýchovná vyznamenání: Za zásluhy o rozvoj TV – III. stupeň, Vzorný 
cvičitel, Odznak M.Tyrše. 
V odboru Sport pro všechny je náčelnice ţen, vede cvičení ţen a je duši dění 
v TJ VOKD. 

 
13. Paní Petra Anna Kofroňová je trenérkou milevského klubu moderní 

gymnastiky Proactive Milevsko. Má zásluhu na sportovních výsledcích klubu, 
vychovala jiţ několik úspěšných závodnic, z nichţ v současné době největšího 
úspěchu dosáhla Ludmila Korytová, mistryně České republiky ve společných 
skladbách juniorek. 
Za její mimořádné úspěchy v roce 2008 je navrţena i k vyhodnocení 
nejúspěšnějších sportovců za rok 2008 v kategorii trenér. 

 
14. Paní Eva Kovalevová  je členka České Asociace Sport Pro Všechny, SK 

Jabloňka, aktivní cvičitelka se specializací rytmická gymnastika, aerobic a také 
aquaaerobik. Jejími koníčky jsou tanec, zpěv a kanoistika. 

 
15. Paní Magdalena Majarová je trenérkou lukostřelby v Prostějově. V období 

své aktivní sportovní činnosti dosahovala vynikajících výsledků v lukostřelbě. 
Věnuje se víc  neţ 20 let trenérské práci, vychovala řadu úspěšných 
reprezentantů. Nemalou měrou se zaslouţila o vybudování a následné 
zvelebení lukostřelnice  TJ OP Prostějov 
Paní Majarová je v současnosti drţitelkou seniorského rekordu ČR ve střelbě 
z luku v hale. Deset let byla trenérkou mládeţnické reprezentace ČR 
v lukostřelbě. Je aktivní sportovní funkcionářkou, předsedkyní oddílu a 
členkou správní rady TJ OP Prostějov 
 

16. Ludmila Malíková  - aktivní cvičitelka, sportovkyně, cvičenka, členka ZRTV, 
ASPV a Regionálního centra Sport Pro Všechny. Dlouholetá předsedkyně SK-
Aerobik Uherské Hradiště. Organizátorka řady sportovních a pódiových 



vystoupení, organizátorka a cvičitelka pravidelného cvičení ţen a dětí. 
Zaměstnání: soukromá podnikatelka. 
 

 
17. Ing. Eva Mikulová jako bývalá ligová atletka jiţ více neţ 20 let dobrovolně a 

bezplatně vedle svého zaměstnání trénuje v atletickém oddíle TJ LIAZ 
Jablonec nad Nisou děti ve věku 8 - 13 let. Třikrát týdně trvale vede a 
organizuje tréninky 50 - 60 dětí, starší děti ve věku 14 - 15 let předává 
trenérům dorostu. Z jejích svěřenců jiţ vyšlo několik medailistů mistrovství ČR 
a desítky krajských přeborníků a medailistů. 
V roce 2008 je to například čtyřnásobná ţákovská mistryně republiky Anička 
Rappová, trojnásobná ţákovská mistryně republiky Pavlína Soprová i štafeta 
ţákyň 3 x 300 m, která vyhrála na mistrovství ČR. Mimo trenérskou činnost 
vykonává funkci vedoucí čtyř ţákovských druţstev atletického oddílu TJ LIAZ 
Jablonec nad Nisou.  

 
18. Paní Renata Mošnová je cvičitelka sportu pro všechny a také trenérka 

sportovní gymnastiky a TeamGymu. Externí lektorka komise všeobecné 
gymnastiky Metodické rady ČASPV. Druţstvo gymnastek TJ REDA pod jejím 
vedením se pravidelně nominuje na mistrovství ČR a dokonce i na ME 
v gymnastické soutěţi TeamGym. 

 
19. Paní Jaroslava Najmanová je cvičitelkou rodičů a dětí tělovýchovné jednoty 

Škoda Mladá Boleslav jiţ od roku 1974, její oddíl patří s počtem 100 párů 
k největším v republice. K akcím, které oddíl pořádá, patří i pobyty v přírodě, 
plavání, karnevaly atd. Paní Najmanová v minulosti pracovala ve funkci 
okresní vedoucí spartakiádních skladeb pro rodiče a děti se přesto, ţe jiţ 
dosáhla důchodového věku, nadále se aktivně věnuje práci s dětmi. Pro práci 
cvičitelky se jí daří získávat i své nástupce z řad mladých. 

 
20. Paní Hana Procházková je cvičitelkou všeobecné gymnastiky TJ Sokol 

Třebeš od r. 1957, cvičitelkou II. tř. se specializací Předškolní děti + rodiče s 
dětmi. Současně je také lektorkou pro tuto oblast cvičení a jeho velkou 
propagátorkou. Patří mezi první cvičitelky oddílů předškolních dětí a cvičení 
rodičů s dětmi prof. Jany Berdychové. Hana Procházková je v současnosti 
předsedkyní ASPV v TJ Sokol Třebeš. Klade důraz na trvalé zvyšování 
odbornosti u ostatních cvičitelů. Svým optimismem dokáţe stmelovat partu a 
má v kolektivu cvičitelů i cvičenců přirozenou autoritu. 

 
21. Paní Romana Ptáčková je úspěšnou trenérkou basketbalu v Sokole Hradec 

Králové,  
s reprezentačním druţstvem juniorek získala v roce 2008 bronzovou medaili 
na Mistrovství Evropy juniorek, získala téţ stříbrnou medaili na ME s 
druţstvem kadetek v roce 2006 a kvalitní umístění (6. místo) na ME s 
juniorkami v roce 2007.  

 
22. Paní Ludmila Raková je cvičitelkou od roku 1972. Jako fyzioterapeut svoji 

práci spojila se cvičením, od roku 1984 především se zdravotní tělesnou 
výchovou v tělocvičné jednotě Sokol Český Brod. V posledních letech jako 
místonáčelnice a členka komise zdravotní tělesné výchovy předává na 



školeních cvičitelů a seminářích své znalosti a praktické zkušenosti ostatním 
cvičitelům, vede je ke zdravému cvičení v tělocvičnách. 

 
23. Paní Růžena Smrčková je členkou kuţelkářského klubu Slavia Praha, 

zvítězila v anketě „Trenér roku 2008“ České kuţelkářské asociace. 
Jedná se o anketu společnou pro muţe i ţeny. Růţena Smrčková zvítězila i 
přesto, ţe funkci trenéra se věnují v kuţelkářském sportu převáţně muţi.  
Paní Smrčková vykonává funkci reprezentační trenérky druţstva juniorek, 
které v roce 2008 získalo na Mistrovství světa řadu vynikajících úspěchů. 
Sama je rovněţ vynikající hráčkou mistrovského klubu a reprezentantkou. 

 
24. Paní Oldřiška Syrovátková se od dětství věnovala tělovýchově v Nýřanech. 

Nejprve jako cvičenka, později jako úspěšná cvičitelka. Souběţně zahájila i 
funkcionářskou práci v odboru TJ, okrese i kraji. V současné době vykovává 
funkci místopředsedkyně Plzeňské krajské asociace sportu pro všechny. Její 
úspěšná práce byla v minulosti jiţ několikrát odměněna, je nositelkou 
vyznamenání Medaile Dr. Miroslava Tyrše“.  

 
25. Ing. Jitka Šimáčková je z Pardubic, je trenérkou nejúspěšnějšího oddílu 

radiového orientačního běhu v ČR, její oddíl získal 45 medailí z mistrovství ČR 
ve všech kategoriích, její svěřenci jsou zařazeni do ţákovské přípravky 
reprezentace, startovali i na mistrovství Evropy ţáků, kde získali několik 
zlatých a stříbrných medailí. Paní Šimáčková dosáhla vynikajících úspěchů i 
ve své aktivní kariéře, získala několik medailí jak na mistrovství Evropy, tak na 
mistrovství světa. V jejích šlépějích se vydali kromě jejích synů i všichni její 
současní svěřenci. 

 
26. Mgr. Zuzana Šrejberová byla v roce 2008 vyhlášena trenérskou komisí 

v baseballu za „Trenérský objev roku 2008“. Dokázala v pozici hlavního 
trenéra dovést své juniorské svěřence z oddílu SK Krč Praha k mistrovskému 
titulu v juniorské extralize. Titul v této věkové kategorii je pro oddíl SK Krč 
Praha, kde paní Šrejberová vykonává trenérskou činnost, dosaţen poprvé 
v dlouholeté existenci klubu.  

 
27. Paní Eva Švecová je členkou odboru sportu pro všechny TJ Jiskra Holice. Je 

aktivní cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy a  lektorem L1 (nejvyšší úroveň) 
zdravotní tělesné výchovy. 

 
28. Paní Adolfína  Táčová  patří k nejvýraznějším sportovním osobnostem 

Moravskoslezského kraje. Ve sportovní gymnastice získala dvě stříbrné 
olympijské medaile a další dvě stříbra přidala na mistrovství světa. 
První medaili získala na OH v Římě v  roce 1960 v soutěţi druţstev a druhou 
na OH v Tokiu v  roce 1964 rovněţ v soutěţi druţstev.   
Po ukončení aktivní kariéry se dala na trenérskou dráhu. Spolu se svým 
 bývalým  
trenérem Miroslavem Kojdeckým vytvořili trenérskou dvojici a vychovali mnoho 
gymnastek, které se dostaly později i do reprezentace. (Jana Knopová, Radka 
Zemanová, Daniela Bártová). Trenérskou dráhu ukončila před 4 roky a byla 
jmenována čestnou prezidentkou 
TJ Sokol Moravská Ostrava.   



Společně s dalšími bývalými sportovci zaloţila regionální klub olympioniků a 
stala se jeho místopředsedkyní.  
Rada Moravskoslezského kraje spolu se Všesportovním kolegiem ocenila 
Adolfínu Táčovou za celoţivotní přínos v oblasti sportu a díky tomu vstoupila 
dne 23. 2. 2009 na slavnostním vyhlášení nejlepších sportovců kraje do síně 
slávy sportu. 

 
29. Paní Dagmar Toncarová je cvičitelkou první třídy, cvičitelkou zdravotní 

tělesné výchovy, všestrannosti i rodičů s dětmi. Je náčelnice domovské TJ 
Sokol Maxičky kterou spolu se svou matkou zaloţila v roce 1990, pomáhá i u 
cvičení muţů.  
Paní Toncarová je autorka 2 sletových skladeb pro rodiče a děti  v roce 1994 a 
2000, obě skladby jako vedoucí nácviku dovedla aţ na Strahov. Aby přivedla 
mládí na světovou Gymnaestrádu i Slety cvičí celá její rodina: manţel, dva 
synové i vnučka.  

 
30. Paní Martina Vaclová vystudovala Fakultu tělesné kultury univerzity 

Palackého v Olomouci, je lektorkou aerobiku I. třídy, instruktorkou 
snowboardingu i Pilátes, sportovní masérkou, plavčicí Junior, rozhodčí soutěţí 
v aerobiku, TeamGym a atletiky.  
Sportovní úspěchy z roku 2008: Trenérka dětského aerobiku v TJ Jiskra 
Otrokovice odboru Sport pro všechny, umístění mezi 10 nejúspěšnějšími 
trenéry Otrokovic roku 2007. 

 
 

31. Paní Jindřiška Vachníková je z Roţnova pod Radhoštěm, od deseti let  
cvičila sportovní gymnastiku pod vedením trenéra Jindřicha Kozubka.  
Další její sportovní aktivita pokračovala v pětadvaceti letech, kdy přivedla své 
děti Martina a Petru do oddílu trampolín v Roţnově. Tam také začala pracovat 
s dětmi a mládeţí a starala se nejdříve o jejich gymnastickou průpravu. 
Obě její děti byly reprezentanty ČR ve skocích na trampolíně. Věnovali se 
tomuto sportu vejmi úspěšně (účast na OH 2000 SYDNEY). 
Celou dobu, asi 30 let, trénuje v oddíle trampolín Roţnov pod Radhoštěm 
převáţně ţactvo. V posledních letech také juniorskou kategorii. Za tuto dobu 
prošlo jejíma rukama mnoho závodníků, kteří v posledních letech pod jejím 
vedením získali i tituly na mistrovstvích ČR. 
Sama říká:“ Tato práce je pro mne opravdu koníčkem, který mi přináší 
potěšení do ţivota“.  

 
32. Paní Šárka Veselá působí v SK Kamenice jako cvičitelka gymnastek jiţ 20 let. 

Je nejproduktivnější cvičitelkou gymnastického oddílu, tvoří choreografie 
volných sestavy pro ţákyně i choreografie pódiových skladeb pro soutěţe 
TeamGym, vystoupení na přehlídkách pódiových skladeb, sportovních 
plesech, besídkách atd. S dětmi rovněţ tradičně nacvičuje hromadné skladby 
na Všesokolské slety a Festivaly sportu pro všechny.  

 
33. Paní Eva Vindová je trenérkou Hvězdy Pardubice, ve svém oddíle trénuje 14 

tělesně postiţených sportovců. Je reprezentační trenérkou ČR atletiky 
vozíčkářů, z nichţ 5 splnilo limit pro XIII. Letní paralympijské hry v Číně, její 
svěřenci přivezli 3 bronzové medaile a další 3 finálová umístění. 



 
34. Paní Anita Vyzinová působí od roku 1990 jako trenérka sportovní gymnastiky 

v TJ Sokol Brno I. Připravuje závodnice od předškolního věku aţ po 
reprezentaci. Tvoří trenérskou dvojici s manţelem Stanislavem Vyzinou. 
Na OH 1992 startovaly její svěřenkyně Pavla Kinclová, Iveta Poloková a 
Daniela Bártová. 
V dalších letech se její závodnice pravidelně účastnily ME, MS a světových 
pohárů. V roce 2006 se Jana Šikulová stala vícemistryní Evropy ve cvičení na 
bradlech a na stejném nářadí zvítězila ve Světovém poháru v Moskvě, Lyonu 
a Mariboru. 
V roce 2008 byla juniorskou mistryní ČR Veronika Veisová a na ME v 
Clermont-Ferrand startovaly 3 její závodnice. V současné době působí ve 
funkci juniorské reprezentační trenérky.    

 
  
 


