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Kategorie Sportovní talent okresu Brno-venkov roku 2014 

1. místo 

JAN PRIESSNITZ (1997), rádiový orientační běh, SK RADIOSPORT Bílovice n/S 

Radioorientační běh dělá Jan Priessnitz již 8 let za oddíl SK RADIOSPORT Bílovice nad 

Svitavou, kde také žije. Studuje v Brně na gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše. V roce 2014 se mu na 

domácí půdě povedlo obsadit dvakrát první a dvakrát druhé místo na mistrovských soutěžích. 

Jeho největším loňským úspěchem bylo Mistrovství Evropy žáků a dorostu v bulharském 

Primorsku, kde dosáhl v kategorii M16 úspěchu v podobě dvou zlatých a jedné bronzové 

medaile v individuálním hodnocení a zlaté a stříbrné medaile v hodnocení družstev. 

Momentálně se připravuje na Mistrovství Evropy 2015, které se bude konat v Karlových 

Varech. 

 

2. místo 

BARBORA KAPOUNOVÁ (1997), stolní tenis, MK Řeznovice 

Získala 5. místo na MEJ družstev v Itálii, účast na MSJ družstev v Číně, hráčka základního 

kádru extraligového týmu, 20. hráčka českého žebříčku žen, 1. hráčka českého žebříčku 

juniorek, 94. hráčka světového žebříčku juniorek U18 

 

3. místo 

KRYŠTOF VÍTEK (2002), tenis, Sportovní klub Tenis Tišnov 

Získal 3. místo na přeboru ČR mladšího žactva a 2. místo na čtyřhře, vítěz krajského přeboru 

ve čtyřhře a 2. místo ve dvouhře. Mimo jiné mnoho turnajových úspěchů, díky kterým obsadil 

7. místo na žebříčku ČTS. 

Kryštof je velmi talentovaný sportovec, který se tenisu věnuje v Tišnově od šesti let. V loňském 

roce byl na technický přestup hráčem TK Agrofert Prostějov, se kterým získal trofej Mistra ČR 

v družstvech. Dnes je opět hráčem SK Tenis Tišnov a hrdě hájí jeho barvy. 

 

4. místo 

JONÁŠ KOCOUREK (2006), motocyklový sport, Dolní Loučky 

Jonáš Kocourek se věnuje jízdě na silničním minibiku od svých necelých 4 let. Již v 6 letech 

získal titul 1.vícemistr Slovenské republiky, 
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V 7 letech byl 2. vicemistr České republiky i Slovenské republiky.  Letošní rok byl ovšem 

vyvrcholením celého "minibikového" období, protože si splnil všechny své cíle. Vyhrál 

titul  Mistr Mezinárodního mistrovství ČR a získal krásné 3. místo na mistrovství Evropy.  

Rok 2015 bude pro Jonáše zlomovým, neboť přechází na "velkou" silniční motorku HONDA 

NSF 100, se kterou se bude účastnit prestižních závodů Německa ADAC.   

 

5. místo 

DAVID SEDLÁŘ (1999), stolní tenis, TTC Koral Tišnov 

Jeho nesporný sportovní talent dokládá úspěšné působení hned ve dvou sportech – v tenisu a 

stolním tenisu. Pokud jde o jeho úspěchy za zeleným stolem, pak nejvýraznějším je jistě titul 

Mistra České republiky z r. 2013 ve dvouhře mladších žáků. V loňské sezóně nastupoval k 

utkáním 3. ligy za tišnovské stolně-tenisové "A"-mužstvo, kde přes svůj mladý věk dosáhl 

výborné bilance 17 výher a 3 porážek. 

Vzhledem k tomu, že David v tuto chvíli hraje soutěžní utkání, cenu za něj převezme bývalý 

dlouholetý předseda klubu Rostislav Černoch. 
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Kategorie sportovní kolektiv Brno-venkov roku 2014 
 
Mláděžnický tým 

1. místo 

SKT TIŠNOV, dorost, tenis 

Postup do LIGY JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS. 

Převážně odchovanci klubu odehráli celou sezónu v I. třídě JmTS bez zaváhání a postoupili do 

nejvyšší soutěže dorostu. Je to obrovský úspěch pro SK Tenis Tišnov i v rámci okresu Brno-

venkov. Potěšující je, že i v příští sezóně bude družstvo nastupovat ve stejné sestavě a bude hrát 

o přední příčky v Lize. 

 

2. místo 

SKB Tišnov starší žákyně a minižákyně, basketbal 

1. místo v Krajském přeboru 2014 - minižákyně, 1. místo Krajský přebor žákyně, účast 

v celorepublikové soutěži. 

Oba týmy jsou nejlepší v okrese Brno venkov. 

 

Seniorský tým 

1. místo 

MK Řeznovice, Stolní tenis – ženy 

Děvčata MK Řeznovice jsou v sezóně 2014/2015 nováčkem v české nejvyšší soutěži. Všechny 

hráčky kádru však mají s vrcholovým sportem bohaté zkušenosti. V průběžném pořadí drží tým 

ve složení Kristýna Mikulcová, Barbora Kapounová a Alexandra Pelcmanová skvělé čtvrté 

místo zaručující účast v závěrečném play-off o titul Mistra České republiky.  Úspěšně děvčata 

absolvovala také soutěž Českého poháru, ve kterém proměnila svůj premiérový start 

ve vynikající páté místo. Dlouhodobým cílem klubu je stabilizace ženského týmu v domácí 

extralize, v letošním roce by byl velkým úspěchem postup mezi čtyři nejlepší celky. 

 

2. místo 

VS Drásov, Volejbal – muži 

Drásovské volejbalové družstvo A mužů bylo vytvořeno asi před 15 lety z místních hráčů, kteří 

již v mládežnických kategoriích pod vedením trenéra Vyskočila dosahovali velmi dobrých 
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výsledků, a tak bylo jen přirozené, že pokračovalo v kategorii mužů.  Vedení družstva se ujal 

dnes již legendární trenér Josef Mrkos a dovedl je do II. celostátní volejbalové ligy, která se v 

Drásově hraje již 11. sezónu a kde se pravidelně umisťuje do 5. místa, přičemž nejlepším 

umístěním bylo v sezóně 2011-2012  2. místo. Postupně docházelo k obměně a doplňování 

hráčské základny a dnes je družstvo složeno ze zkušených hráčů jako Lukáš Brídl, Michal 

Krsek, Viktor Lípa či Tomáš Kubernát, které doplnili v loňském roce úspěšní drásovští junioři. 

Vedení družstva po smrti trenéra Josefa Mrkose převzal dlouholetý hráč Drásova Pavel Dvořák. 

Cílem drásovských volejbalistů v letošní sezóně je potvrdit výkonnost a obhájit umístění v 1. 

polovině tabulky, což se zatím daří. Jelikož se Volejbalové sdružení Drásov ve spolupráci s 

obcí a základní školou velmi dobře stará i o mládež, vypadá to, že i v budoucnu nabídne v 

Drásově kvalitní volejbal. 

 

3. místo 

TTC Korasl Tišnov, Stolní tenis – muži 

Družstvo mužů „A“ tišnovského klubu stolního tenisu patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější 

sportovní kolektivy města. Po ukončení aktivního působení některých tradičních opor nastupuje 

nyní ve 3. lize, a to v sestavě – Jiří Dospíšil ml., René Pros, David Sedlář a Jiří Antoš. V roce 

2014 obsadilo v této soutěži pěkné 4. místo z 12 účastníků a v jednotlivcích jasně ovládlo 

žebříček okresu Brno-venkov. 
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Kategorie Osobnost v oblasti sportu okresu Brno-venkov 
 

MVDr. PETRA CINEROVÁ (1969),  jezdectví, TJJ LUCKY Drásov 

 

Rok 2014 - 1.místo CVI Frenštát a CVI Budapešť, 6.a 8.m.CVI Aachen, 8.a 13.m na MS v 

Normandii, 3x1.m.a 3.m M-ČR 

Dlouholetá trenérka jezdectví , od roku 1993 reprezentantka ČR ve voltiži jako lonžérka koní, 

každý rok start na MS,ME s nejlepšími výsledky za ČR, např. 6.,8.ísto na MS, 5.místo na ME, 

start na pěti Světových jezdeckých hrách, včetně v Kentucky, mnoho titulů na M-ČR, titulů 

Koně roku, v roce 2008 hlavní organizátorka MS a ME juniorů ve voltiži v Brně v areálu BVV. 

 

JIŘÍ DOSPÍŠIL st. (1943), Stolní tenis, TTC Koral Tišnov 

 

Svým dlouholetým působením na poli hráčském, trenérském a funkcionářském je 

nesmazatelným písmem podepsán pod největšími úspěchy tišnovského stolního tenisu. Patří 

mezi ně nepřetržitá dominance Tišnova v kategorii mužů v rámci okresu Brno-venkov, 

dlouhodobá účast družstva mužů v ligových soutěžích, včetně vrcholu v sezóně 2011-2012, kdy 

byl Tišnov účastníkem 1. Ligy. Po skončení aktivní hráčské kariéry působí nyní jako rozhodčí 

s mezinárodní kvalifikací, přičemž v loňském roce jako hlavní rozhodčí mimo jiné rozhodoval 

finále dvouhry mužů nejprestižnějšího turnaje pořádaného v České republice – CZECH OPEN 

zařazeného do série WORLD TOUR.  

 

Mgr. JANA WÁGNEROVÁ (1953), Gymnastika, TJ Sokol Tišnov 

 

Již od dětství byl pohyb a sport její nejoblíbenější zábavou. Jako žákyně a později dorostenka 

závodila v lehké atletice, hrála basketbal, chodila do baletu a cvičila v tišnovském Sokole. 

V roce 1976 vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor 

tělesná výchova – matematika. Během studií jsem za univerzitu v Olomouci hrála basketbal a 

trénovala žákyně.  

Jejím nejoblíbenějším sportovním odvětvím se však stala sportovní gymnastika. Trénuje 

žákyně a dorostenky v tišnovském Sokole, kde je již od roku 1980 náčelnicí. 

V současné době stále učí na Gymnáziu v Tišnově (nepřetržitě od r. 1977), vede kroužek 

sportovní gymnastiky, kde připravuje studenty na talentové zkoušky a různá vystoupení. 

 

JOSEF MRKOS (1937), Volejbal – muži, VS Drásov – im memoriam 

 

Rodák z Malhostovic, narozen v r. 1937, kromě rodiny a práce byl jeho velkým koníčkem 

volejbal. 
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Hrával za Tišnov II. ligu (spoluhráči např. J.Knoflíček, P.Halouzka, bratří Páčové) a po 

skončení  aktivní sportovní kariéry  nastala jeho dlouhodobá trenérská kariéra.  Postupně 

trénoval Vybstav Kuřim, Tišnov II. liga a po přestěhování z Brna do Drásova začal budovat 

z místních odchovanců družstvo, které již několik let hraje úspěšně II. ligu a až do svých 77 let 

byl nepostradatelnou osobností tohoto dění (zemřel v r. 2014). 

Jeho přínos volejbalu byl oceněn nejvyšším svazovým vyznamenání medailí Otakara 

Koutského a čestným členstvím Jihomoravského krajského svazu. Za jeho práci mu byla 

udělena i cena obce Drásova. 
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Kategorie Sportovec okresu Brno-venkov 2014 

1. místo 

LUCIE VAVERKOVÁ (1985), kuželky, KK Slovan Rosice 

1. na MS v kuželkách 2014 ve sprintu žen a 3. na MS v kuželkách 2014 v soutěži jednotlivkyň 

na 120hs 

Lucie Vaverková nar. 27. 9. 1985, hrála poprvé kuželky v 11 letech za KK Slovan Rosice, od 

14 let se tomuto sportu věnuje závodně, hrála i rakouskou ligu. Zatím poslední dvě medaile 

v dresu české reprezentace vybojovala na "domácím" MS v kuželkách v květnu 2014 v Brně. 

 

2. místo 

PETR TOPINKA (1989), nohejbal, TJ Sokol EXMOST Modřice 

Mistr ČR dorostu: Družstva 2008 

Mistr ČR muži: Trojice 2011, 2014, družstva 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 a 2014 

Mistr světa: družstva 2014  

Vítěz PMEZ: 2012 

Vítěz Team world cup: družstva 2014 

 

3. místo 

DOMINIK ŠROM (2000), rádiový orientační běh, SK RADIOSPORT Bílovice n/S 

Od svých osmi let se věnuje "rádiovému orientačnímu běhu". Po pár letech získal svoji první 

zlatou medaili. Vzor má také ve svém starším bratru Jakubovi, který je mistrem světa z roku 

2014. Největších úspěchů dosáhl v loňském roce 2014. Je vítězem národního žebříčku České 

republiky 2014, trojnásobný mistr České republiky, stal se žákovským mistrem Evropy na 

mistrovství Evropy 2014 žáků a dorostu v Bulharsku. Zde také získal za ČR 1. a 2. místo v 

soutěži družstev. 

 

4. místo 

LUKÁŠ KLOUDA (1984), jezdectví – voltiž, TJJ LUCKY Drásov 

Vícenásobný a aktuální mistr ČR. Několikanásobný jezdec roku. 

Reprezentant ČR od roku 1999, účastník posledních 4 Světových jezdeckých her. 

2012-2014 několikanásobný vítěz závodů zimního světového poháru.  

2013 - 4.místo Mistrovství Evropy v Rakousku 
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2014 - 1. místo mez.jezd.závody Frenštát pod Radhoštěm, 1. místo MJZ Afrika/Johanesburk, 

účast na CHI Doha/Katar, CHIO Aachen,  

2012 - Sportovec roku České jezdecké Federace 

 

5. místo 

KRISTÝNA MIKULCOVÁ (1992), stolní tenis, MK Řeznovice 

Dvaadvacetiletá brněnská rodačka a odchovankyně Moravské Slavie Brno se od malička 

připravuje pod vedením svého otce Jiřího Mikulce. V juniorském věku se zúčastnila Mistrovství 

Evropy i světa, v příštím roce by si ráda vybojovala účast na světové univerziádě v Koreji. 

Aktuálně dvanáctá hráčka českého žebříčku má za sebou angažmá v obou největších domácích 

klubech z Břeclavi i Hodonína, s nimiž oběma okusila pocit vítězství. Od podzimu je 

dvojnásobná týmová Mistryně České republiky lídrem nováčka stolnětenisové extraligy MK 

Řeznovice, jemuž svými spolehlivými výkony pomáhá k průběžnému čtvrtému místu. S bilancí 

jedenadvaceti výher a osmi porážek je prozatím pátou nejúspěšnější hráčkou soutěže. 

 

6. místo 

MARTINA KNOFLÍČKOVÁ (1991), basketbal, SKB Tišnov, hostuje OSK Olomouc - 1. 

liga 

Hráčka juniorského týmu ČR. Aktivně trénuje basketbalovou mládež SKB Tišnov. 
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