
KATEGORIE ŽÁCI - DÍVKY

Emma Berková (SPV – Medvědí stezka)
Vítězka Okresního i Krajského kola soutěže Medvědí stezka pod 
hlavičkou Asociace sportu pro všechny. Pravidelná účastnice         
v celorepublikové soutěži zápolení na dálku, kde se umisťuje na 
předních místech. 
Vanesa Anna Machová (mažoretky, pompon, baton, twirling)
Z chorvatského Mistrovství Evropy si v loňském roce přivezla 4 
zlaté medaile, stejný počet zlatých placek vyhrála na Světovém 
poháru v ruském Petrohradu. Kromě mažoretkových sportů se 
úspěšně věnuje i veslování.
Nicol Říčanová (jachting, windsurfing) 
Vicemistrině České republiky v kategorii do 13 let si v loňském roce 
přivezla z evropského šampionátu 13. místo a ze světového 
šampionátu 15. místo ve své věkové kategorii. Ve té tak patří         
k nejlepším v České republice i v Evropě.
Agáta Cibulková (veslování)
Velký veslařský talent. Titul mistryně republiky družstev na 
dvojskifu, vítězství na Primátorkách, druhá místa na významných 
regatách nebo čtvrté místo z nepárové čtyřky na Mistrovství ČR. To 
je výčet úspěchů z loňské sezony.
Terezie Janštová (veslování)
Tři triumfy na veslařském republikovém šampionátu ve své 
kategorii (párová čtyřka, skif MČR družstev, dvojskif MČR 
družstev). Vítězství v osmě na Primátorkách a další úspěchy na 
regionální úrovni. 

KATEGORIE ŽÁCI - CHLAPCI

Henryk Berka (SPV – Medvědí stezka)
Vítěz Okresního i Krajského kola soutěže Medvědí stezka pod 
hlavičkou Asociace sportu pro všechny. Pravidelný účastník           
v celorepublikové soutěži zápolení na dálku, kde se umisťuje na 
předních místech. 
Tibor Nevelöš (jachting)
Mistr České republiky 2019 v absolutním pořadí v kategorii žáků do 
15 let WC Bic Techno 293. Osmnáctý na evropském šampionátu, 
devatenáctý na MS. Úspěchy sbíral i během dalších mezinárodních 
závodů.
Michal Holoubek (atletika)
Sbíral první místa na tuzemských závodech (Bílinská půlka, 
Borecký půlmaratón, O pohár starosty Mělníka). Na Krajském 
přeboru bral stříbro a na Mistrovství ČR ve štafetách na 4x400 
metrů skončil na sedmém místě. 
Mikuláš Vaszi (jachting)
Patří řadu let mezi nejlepší mladé jachtaře v ČR. V roce 2019 
trénoval a závodil v olympijské lodní třídě Laser Standard v rámci 
sportovního centra mládeže ČSJ. Pro rok 2020 byl zařazen do 
reprezentačního družstva juniorů ČSJ.

KATEGORIE DÍVKY - DOROST

Adéla Budinová (gymnastika)
První místo si přivezla z Okresní i Krajské soutěže. V republikovém 
finále v Doubí u Třeboně skončila na osmém místě. Nominaci si 
zaslouží i za zodpovědný přístup k tréninkům, závodům a za 
vysokou úroveň závodních sestav.

KATEGORIE DOSPĚLÍ

Jiří Vokoun ml. (fotbal, futsal)
V podzimní části se stal nejlepším střelcem fotbalové divizní 
skupiny B s 11 brankami. Ve futsalu poprvé nakoukl do seniorské 
reprezentace. V šesti odehraných zápasech (jeden kvalifikační na 
MS) dokázal vstřelit tři branky. 
Michal Šmejkal (tenis)
Finalista dvou celostátních turnajů ve dvouhře a jednoho ve 

čtyřhře. Na konci roku 2019 mu patřila 25. příčka v Krajském 
tenisovém žebříčku. Kromě hráčské reprezentace stíhá                 
i trenérskou práci pro štětskou mládež.
Jiří Hrubý (jachting)
Patří dlouhodobě k nejúspěšnějším jachtařům v ČR – svědčí o tom 
jeho výsledky: 1.místo v celkovém hodnocení Evropského poháru 
2019, 2.místo Mistrovství Maďarska 2019 a 5.místo na Mistrovství 
Evropy FD 2019.
Patrik Frydrych (hokej)
Brankář hokejového celku dospělých HC Roudnice nad Labem.

KATEGORIE KOLEKTIV

Mondi Štětí (dračí lodě)
V roce 2019 si posádky žen i mixu připsaly řadu úspěchů. Ženy 2. 
místo na Českém poháru,  3. místo MČR,  1. místo MČR Hala, 
10tka open 1. místo ČP,  3.místo MČR, 20tka mix 2. místo ČP, účast 
čtyř žen v posádce na MS v Thajsku.
Klára Čmejlová, Lenka Trčová, Adéla Daňová (gymnastika)
Vítězky Krajské soutěže z Chomutova. Dále pak v republikové 
soutěži – K. Čmejlová – 18. místo, L. Trčová – 23. místo                
a A. Daňová – 38. místo. Nominaci si děvčata zasloužila                
i zodpovědným přístupem k tréninkům a k závodům.
Vojtěch Tlapák, Zuzana Tlapáková, Tibor Nevelöš, Michal 
Rais (jachting)
Tým jachtařů ze Štětí obsadil 1. místo v středoevropském poháru 
klubů – Statos club Challenge cup v disciplíně Match racing. Přivezl 
tak do Štětí výhru z významného týmového závodu v Evropě.
Petr Vránek, Pavel Vránek (veslování)
Bratři Vránkové se zúčastnili v roce 2019 světového šampionátu 
veteránů v Maďarsku a přivezli z něj hned dvě zlaté medaile          
v disciplíně dvojskif mužů masters. Jedná se tak o mimořádný 
úspěch na mezinárodní úrovni.
Terezie Janštová, Agáta Cibulková (veslování)
Děvčata vyhrála ve své věkové kategorii Mistrovství ČR ve 
dvojskifu. V krajském finále skončila štětská posádka na druhém 
místě. Vyrovnané výsledky měla děvčat po celou loňskou závodní 
sezonu.

KATEGORIE TRENÉR

Jaroslava Klementová (SPV)
Pravidelné cvičení rodičů a dětí. S nimi i účast na závodech Finská 
stezka nebo Vánoční závod v Litoměřicích. Jaroslava Klementová 
je dlouholetá a úspěšná trenérka při trénování nejmladších 
štětských dětí.
Dana Velitšová (SPV)
Pravidelné cvičení rodičů a dětí. S nimi i účast na závodech Finská 
stezka nebo Vánoční závod v Litoměřicích. Dana Velitšová je 
dlouholetá a úspěšná trenérka při trénování nejmladších štětských 
dětí.
Ing. Ladislav Novák (florbal)
Vede žáky a žákyně ve štětském florbalovém klubu i v rámci výuky 
na základních školách. V okresních finálových kolech brali jeho 
svěřenci i svěřenkyně medailové pozice. Starší žákyně dokonce 
zvítězily. V krajském finále skončily čtvrté.
Jan Nevelöš  (jachting)
Patří k nejúspěšnějším trenérům mládeže v rámci Českého svazu 
jachtingu. Se svými svěřenci dosáhl v roce 2019 řadu výborných 
výsledků tuzemské i mezinárodní úrovni. Úspěchy sbírali na MS, 
ME, tituly mají i z MČR.
Jan Znamenáček (tenis)
Je podepsán pod účastí všech mládežnických kategorií                 
v mistrovských soutěžích i reprezentací dětí na celostátních 
turnajích. Zároveň je dlouhodobým trenérem mládeže, 
šéftrenérem oddílu tenisu ve Štětí a aktivním hráčem.

NOMINOVANÍ SPORTOVCI, KOLEKTIV A TRENÉŘI

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ


