Anketa „TOP 15“ 2018
vyber 15 nejúspěšnějších sportovců SC JÚ Praha a uděl jim body: 15b.pro nejlepšího,14b. pro
2.nejlepšího…....1bod. pro tvého 15. favorita
Anketa je platná pouze tehdy, když jsou uděleny body všem 15ti sportovcům.
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Borkovec Roman – boccia: dlouholetý hráč, letos se zúčastnil turnaje v Pardubicích, Skutči i Mezinárodního turnaje v Praze, kde
hrál i soutěž týmů.
Brandtlová Tereza - začínající lukostřelkyně, která pod trenérském vedením Davida Drahonínského se rychle dostala do
reprezentace. Na 1.halových závodech v Plzni 4. místo, na MČR v hale 6. místo, ME v Plzni v kvalifikaci 1. místo a 8. místo v
eliminaci, s družstem bronzová medaile
Cimrman Jaroslav ml. - všestranný sportovec, …..velmi nadějný a pilný atlet, lukostřelec, cyklista, boccista i curler na vozíku.
Pokud mu jeho elán a chuť vydrží, můžeme se těšít na skvělé výsledky v následujících letech.
Cuřínová Kateřina - Boccistka v kategorii BC1. V národní soutěži se celkově drží na 1. místě a získala i titul Mistr ČR. Na
Mezinárodním turnaji v Praze se umístila rovněž na 1. místě a to i s týmem. V rámci přípravy se zúčastnila turnaje na Slovensku v
Tatrách, Mezinárodního turnaje v Havířově i v Plzni. Letos se s reprezentací zúčastnila Světového poháru v Povoa, kde se umístila na
8. místě a na Evropském poháru v Olbii získala zlatou medaili. Na světovém žebříčku boccii je na 28. místě z 127. hráčů. Nadále
zústává v reprezentaci ČR. Kačka se taky začala věnovat atletice, hodu kuželkou a diskem, kde si na posledních závodech v Brně
hodila osobní rekord a zároveň to byl i světový rekord ve své kategorii F31:-)
Čemusová Markéta - začínající atletka - hod kuželkou, letos se již zúčastnila pár závodů a v rámci možností se jí dařilo dobře, příští
rok by s námi chtěla jet i na lyžařský výcvik, tak uvidíme, jestli jí to půjde i na lyžích jako v tělocvičně. O sport má zájem a to je
důležité.
Čichoň Rostislav - pilný curler na vozíku. Aktuálně působí v A týmu SC JÚ Praha.
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Červenka Václav - začínající hráč boccii, kategorie BC2, na Mezinárodním turnaji v Praze v kategorii Open byl na 1. místě.
Zúčastnil se všech soustředění a miniturnajů v Praze.
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Drahonínský David - lukostřelba, David před lety hostoval v našem curlingovém týmu a šlo mu to parádně, ovšem lukostřelba
zabrala veškerý Davidův čas, a tak curling musel k "ledu"...Dejvovi letošní úspěchy: 1. místo na 1. i 2. halové závodě a rovněž
1.místo na MČR SH v hale, Evropský pohár v Olbii - 1. místo, ME v para luko v Plzni, v kvalifikaci 1. místo, mix tým 1. místo a
zlatá medaile, v eliminaci bronzová medaile, SP v Novém Městě - 1. místo. David má letos slušnou sbírku medailí.
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Dvořák Richard - atletika - pravidelně dochází na tréninky a zlepšuje své schopnosti a dovednosti + v pondělí chodí pravidelně
plavat a sport ho moc baví!
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Eliášová Lucie - atletika, letos začala docházet na tréninky poctivěji a tím i stoupla její kvalita běhů a fyzické kondice vůbec.
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Froněk Jakub – boccia: kategorie BC2, hráč II. ligy. Zúčastnil se pouze 1. kola II. ligy ve Velkém Meziříčí, ostatní kola musel
vynechat ze zdravotních důvodů.
Hašplová Veronika - lukostřelba, která se zúčastnila spousty závodů po republice, kde dokáže vybojovat i placku:-). Je pravidelnou
účastnicí kurzů mono a biski. Na 1. závodě v hale 3. místo, na 2. závodě 2. místo
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Hendrychová Světla - boccistka začátečník v kategorii BC3, pravidelně dochází na tréninky a ráda by se dala i na závodní karieru:-)
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Hlavicová Anna - nová hráčka kategorie BC3, zúčastnila se Mezinárodních závodů v Praze, v Havířově i v Plzni a III. ligy ve Skutči.
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Beneš Štěpán – curling, člen týmu SC JÚ Praha B, V Eurovia lize jsou průběžně na senzačním 1.místě. Štěpán je zároveň členem
reprezentačního týmu A. S repre týmem dokáže konkurovat i nejlepším týmům světa. Bohužel nedávný turnaj MS B týmu česka
nevyšel a skončili na nepostupové 5. příčce.
Bém Vladimír - občasný atlet a začínající cyklista
Blažková Simona - nadějná boccistka kategorie BC1, hráčka I. ligy. V Národní soutěži I.ligy je na průběžném 2. místě. Na
Mezinárodním turnaji v Praze byla na 5. místě a s týmem na 1. místě, kdy porazili tým Slovenska. Zúčastnila se mezinárodních
turnajů na Slovensku, v Polsku, v Havířově a v Plzni. Vyjela jako člen reprezentace na Evropský pohár BisFed do Olbie. Jen o
kousek jí unikl postup do semifinále, skončila na 5. místě. Je nominovaná do reprezentace.
Bobysud Viktor - již pár let dochází na tréninky atletiky, která mu určitě prospívá…

Hrdlička Filip - atlet nováček, můžeme se těšit na jeho úspěchy i v další sezoně! Zúčastnil se několika závodů po ČR z kterých si
vozí medaile.
Hruška Zdeněk - Boccia, kategorie BC2. Hráč I. Ligy. V národním turnaji se snaží udržet v I. Lize. Na Mezinárodním turnaji v
Praze hrál s týmem a na turnaji v Plzni skončil na 11. místě a s týmem na 2. místě.
Chovanec Tomáš - věnuje se plavání, jako první zástupce sport. Clubu. Zúčastnil se plaveckých závodů v Jihlavě, Brně a Praze.
Chystá se i na mezinárodní závody. Na World Games ve Španělsku získal stříbrnou medaili za 400 vz ve své kategorii.
Jeníčková Barbora - atletika kategorie T35.Pravidelně dochází na tréninky, kde poctivě trénuje především běh. Jezdí s námi na
závody po České republice a její píle, touha a vůli jí někdy donese až na stupně vítězů.
Ješke Nikola- atletika, pilná včelička, pravidelně trénuje a na růstu výkonosti je to znát, především se věnuje běhu a hodu míčkem a
letos s námi pojede i na lyžařský kurz do Alp.
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Juřica Lukáš - začínající atlet, který dochází i na sportovky. Letos s námi byl poprvé na lyžařském kurzu v Alpách ITA. A nakonec
se krásně rozlyžoval a absovolvoval i závod na lyžích.
Juřica Martin - atlet kategorie F37. Snaží se nevynechat jediný trénink a jeho fyzická výkonnost i výkony stále rostou. V letošní
sezoně závodil na několika závodech po ČR.
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Kisela Artur - velmi aktivní mladý atlet kat. F32, na tréninky dochází poctivě...někdy "kecá, ale "maká" i samosrtatně na sobě,
aktivně se věnuje hodu kuželkou a vrhu koulí. Letos s námi pojede i na závody do Dubaje, jeho výkonnost stále stoupá.
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Koch Petr - atletika a lukostřelba, začínající aktivní sportovec
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Kohout Lukáš - atletika vrhy (hod míčkem), během krátké doby udělal velký pokrok a ze závodů vozí medaile, těšíme se na další
skvělé výkony!
Koltáš Jan – boccia: kategorie BC 2, hráč který je letos ve III. lize, zúčastnil se turnajů v Pardubicích a Skutči. Pravidelně chodí na
tréninky a soustředění. Hrál i na Mezinárodním turnaji v Praze a v Plzni.
Kovářová Michaela - Míša letos pravidelně trénuje atletiku (vrh koulí) a na výkonnosti i postavě je to vidět. Myslíme si, že je škoda,
že zcela vynechává běh, ale závodně jí koule pěkně "lítá".... současně s atletikou stihá i tréninky lukostřelby!
Kreibichová Jiřina - boccistka kategorie BC2, nadějná hráčka I. ligy. V národní soutěži je celkově na průběžném 4. místě.
Zúčastnila se i Mezinárodního turnaje v Praze, v Havířově a v Plzni v jednotlivcích i týmu. Vyjela i na mezinárodní turnaj na
Slovensku, kde byla na 7. místě v jednotlivcích a na 4. místě s týmem.
Kříž Ondřej - curling. Ondra je služebně jedním z nejstarších aktivních curlerů SC JU PRAHA. V poslední době má vleklé
zdravotní problémy, tak má hodně absencí, ale jeho zkušená ruka, je a bude vždy třeba:-)
Kubát Jan - boccista kategorie BC1, hráč I. ligy. Letos se celkově drží na průběžném 5. místě. Zúčastnil se Mezinárodního turnaje v
Praze, pravidelně chodí na tréninky a soustředění.
Kubička Václav - cyklistika, stolní tenis a atletika. Vašek pravidelně dochází na tréninky a účastní se všech závodů SH. Letos se
opět zúčastnil Opel handi maratonu, kdy s týmem Praha museli ujet 2222 km za 111hodin.
Štastný Tomáš - nadějný atlet (běhy), který se opět vrátil do tréninkového režimu a poctivě dochází na tréninky, v letošní sezoně byl
aktivní i na závodech, kde se mu dařilo a v prosinci s námi jel na lyžařský kurz do Itálie:-)
Kyclt Richard - boccista kategorie BC2, hráč III. ligy. Zúčastnil se turnaje v Pardubicích a Skutči. Vyjel i na Mezinárodní turnaje v
Praze, v Havířově i v Plzni, kde je celkově umístěný na 17. místě. Začal s pravidelným tréninkem atletiky a na závodech mu kuželka i
koule "létá" hezky…Podzimní handicap open .místo - kuželka a . místo koule.
Lánský Petr - Věnuje se lukostřelbě a je to i nadšený cyklista, pravidelně jezdí na sportovní soustředění Buková v A týmu. Získal 3.
místo na 1. i na 2. halových závodech v Plzni.
Lavická Natálie - Lukostřelba, kategorie ARW1: dochází pravidelně na tréninky a také ráda závodí:-) Na sportovním soustředění na
Bukové se krásně rozjezdila na handbike.
Luxová Anna - atletka kategorie T35 běh a vrh koulí. Závodí za reprezentaci ČR a za naši trikoloru usilovně bojovala i na
Paralympiádě! Je to velmi ctižádostivá atletka, která si jde za svým cílem a na jejich výsledcích je to znát. Jen tak dál a ještě dál,
Aničko!
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Machuta Jan – boccia: hráč kategorie BC1. Letos hrál v II. Lize národní soutěže, kde se drží na průběžném 4.-5. místě. Zúčastnil se i
Mezinárodního turnaje v Praze, kde byl na 12. místě. Doplňkově hraje šachy a občasně dochází i na tréninky atletiky.
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Malý David - nadějná atletická hvězdička a už zase pravidelně trénuje a zase bude i závodit!!
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Moringl Ivan - dlouholetý hráč boccii kategorie BC1, závodů se nazúčastnil, ale pravidelně dochází na tréninky, soustředění a
účastní se miniturnajů boccii.
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Mošovská Rozálie Niké - velmi nadějná atletka (koule, disk, oštěp), která se svou pílí dostala i do našeho repre týmu… Jezdí na
závody po republice a už vyjela i za hranice, např.: na Gran Prix do Berlína, Dubaje, kde se jí taky moc dařilo. Jen tak dále, Rozi
Niké (bohyně vítězství!) Bohužel kvůli zdravotním problémům Rozi ukončila svou velmi nadějnou AT karieru a v příštím roce 2019
už s ní nemůžeme bohužel počítat. Nicméně stále věříme a doufáme, že se k atletice opět dříve nebo později vrátí.
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Moučka Oliver - velmi nadějný lukostřelec, který se účastní závodů z kterých si většinou vozí zlato:-) dále se taky pilně věnuje
paraboxu a florbalu na vozíku, je to šikovný a energií nabitý kluk. 1. i 2. halový závod v Plzni 4. místo, na MČR v hale 4. místo
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Musílek Radek – curling vozíčkářů, skip neboli kapitán týmu SC JÚ Praha A i reprezentačního týmu České republiky. S týmem SC
JU PRAHA vybojovali na MČR v Praze 3. místo a v letošním ročníku Eurovia ligy jsou rovněž na průběžném 3. místě. S repre
týmem dokáže konkurovat i nejlepším týmům světa. Zúčastnil se turnaje v Dánsku - 6. místo, Skotsku - 9. místo, MS B ve Finsku bohužel těsně nepostoupili, získali 5. místo. Již 6. rokem s námi pořádá a aktivně se účastní na Benefičním curling turnaji.
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Muziková Anna - atletika - hod kuželkou, pilně dochází na tréninky. Anička se zúčastnila i mezinárodních závodů např.: ME v
Berlíně nebo Gran Prix v Dubaji, kde bojovala ze všech svých sil...Každý rok jezdí na lyžařský výcvik do Itálie a navíc se ještě
věnuje paraboxu, kde má též pěkné výsledky!
Nováková Kateřina - atletika, již ostřílená atletka třídy F55 (vrh koulí, disk a oštěp). Ve své třídě nemá v ČR konkurenci, ale na
světovou špičku musí ještě pár metrů přidat. Ovšem pokud bude poctivě a pravidelně trénovat…budeme se příští roky příjemně
divit!!! :-) Káča se zúčastnila i světových závodů např.: v Dubaji, kde jí to také "cinklo", dále v Berlíně a jako zlatý hřeb sezony bylo
ME Berlin i zde si odvezla cenné kovy.
Ondrášková Nikola - lukostřelba, začátečnice, ale velmi snaživá na tréninku i na závodech. Na 1. halovém závodě 2. místo, na 2.
halovém závodě 1. místo
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Petráčková Kateřina - lukostřelba, další začátečnice, kterou baví střílet.
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Petrák František - boccista kategorie BC2. Výborný prvoligový hráč, v Národním turnaji se celkově umístil na 1. místě a získal titul
Mist ČR. Zúčastnil se mezinárodních turnajů v Praze, Plzni i v Havířově, kde měl nejlepší výsledek, 3.místo v jednotlivcích. S týmem
byl 2 krát na 1. místě. Soutěžil i na turnaji na Slovensku a v Polsku, kde se s týmem umístil na 2. a 3. místě.
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Pohanka Tomáš - lukostřelec, na 2. halových závodech byl na 3. místě.
Pokorná Aneta - boccistka kategorie BC1. V národním turnaji je na průběžném 3. místě. Na Mezinárodním turnaji v Praze byla na
krásném 2. místě v jednotlivcích a s týmem na 5. místě. Na turnaji v Plzni byla na 3. místě a nejlépe se jí vedlo v Havířově, kde byla
1. Vyjela i na Mezinárodní turnaj v Polsku kde hráli týmy.
Pros Michal - boccista kategorie BC4, hráč I. ligy. V národní soutěži se celkově umístil na průběžném 5.místě. Na Mezinárodním
turnaji v Praze se v jednotlivcích umístil na 3. místě a ve složeném páru na 4. místě. Na Slovensku obsadil 10. místo. Na turnaji v
Havířově ovládl svou kategorii a umístil se na 1. místě.
Sedláček Petr - boccia: dlouholetý hráč kategorie BC3, hráč III. ligy. Pravidelně dochází na tréninky, soustředění a miniturnaje.
Selnekovičová Dana - již ostřílená curlerka na vozíku a opora B týmu SC JÚ Praha. Její skvělé výkony dopomohly k tomu, že vedou
po dvou kolech Eurovia ligu curlingu vozíčkářů.
Seman Jiří - curling. V nové sezoně hraje za tým SC JÚ Praha B….ale časté absence na tréninku jsou jeho výkonech znát!! V
Eurovia lize 18/19 je tým na průběžném 1. místě
Serbus František – atlet, boccista-tady už "jen" trenér:-) a co se atletiky týče:... nejlepší v našem clubu, který bodoval i na
paralympiádách, skoro po 25letech se ale chystal svou karieru ukončit, konkrétně tedy na světovém šampionátu v Dubaji....po skoro
roční pauze se opět vrací do reprezentačního atletického "sedla" a již v únoru ho čekají 3 mezinárodní závody v Dubaji. První týden v
prosinci úspěšně absolvoval lyžařský kurz a jeho oblíbené jízdy na kartski. Na závodech v Ostavě získal zlatou medaili.
Schmuttermeierová Žaneta - Velmi aktivní curlerka. S týmem SC JÚ A se umístili v Eurovi lize 18/19 na průběžném 3. místě, na
MČR v Praze byli na 3. místě. S repre týmem dokáže konkurovat i nejlepším týmům světa. Zúčastnila se turnaje v Dánsku - 6. místo,
Skotsku - 9. místo, MS B ve Finsku - bohužel těsně nepostoupili, získali 5. místo. Již 6. rokem s námi pořádá a aktivně se účastní na
Benefičním curling turnaji.
Stupka Patrik - boccia, začínající mladý boccista kategorie BC3, který dochází na tréninky.
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Šedivý Petr - v curlingu zraje, jak víno…. Pravidelný trénink mu velmi prospívá, je důležitý člen B týmu SC JÚ Praha. Jeho výkony
dopomohly k tomu, že vedou po dvou kolech Eurovia ligu curlingu vozíčkářů.
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Šotová Jana - Boccistka kategorie BC1, hráčka II. Ligy. V národním kole se umístila na průběžném 2. místě. Zúčastnila se i
Mezinárodního turnaje v Praze, kde byla na 10. místě. V Havířově byla na 9. místě. Pravidelně dochází na tréninky a soustředění.
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Štora Michal - lukostřelec, 1.halo závod v Plzni 5. místo
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Tesařová Sára - sportovky, letos začala i s občasným tréninkem atletiky, tak věříme, že příští rok by mohla jet i na závody…
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Tobiška Tadeáš - začínající boccista kategorie BC1, dochází pravidelně na tréninky, start na závodech v Praze nakonec nevyšel.
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Toman Jakub – atletika- snaživý, pilný a zodpovědný sportovec. Pravidelně dochází na tréninky a utužuje svoje mužné tělo.
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Učňová Adéla - atletika (vrh koulí, disk, oštěp), je velmi aktivní sportovkyní a je moc ráda, že přestoupila do SC JU PRAHA. Je
snaživá a jezdí s námi závodnit po republice a pokud bude ve své sportovní kariéře i nadále takto pokračovat, věříme, že se již brzy
podívá i na nějaké mezínárodní závody. Je to také vášnivá lyžařka a v prosinci s námi byla na lyžařském kurzu v Itálii.
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Vaňáková Rozálie - sportovky, hvězdou kalendáře Jedličkova ústavu, v budoucnu možná bude i sportovní hvězdou:-)
Vaverka Tomáš - Na ZPH v Soči závodil na prkně (parasnowboardcross), ale na další klasifikaci bohužel neprošel, tak musel
"přesedlat" na lyže...i na nich mu to jezdí parádně a pomalu, ale jistě se dotahuje na světovou špičku a sbírá první body do světového
žebříčku. Na Zimních paralympijských hrách v Koreji se nejlépe umístil v kombinaci na 15. místě. Doplňkově se věnuje i stolnímu
tenisu.
Vikturnová Olga – curling. Hráčkou týmu SC JU PRAHA A, umístili se v Eurovi lize 18/19 na průběžném 3. místě, na MČR v
Praze byli na 3. místě. Již 6. rokem s námi pořádá a aktivně se účastní na Benefičním curling turnaji.
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Vlk Vladimír - dlouholetý lukostřelec v kategorii ST. Na závodech střílí skvěle. Doplňkově jezdí na tříkolce.
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Zdráhal Jan – boccia: kategorie BC2, v II.lize na Národním turnaji obsadil průběžné 4. místo. Na turnaji v Havířově byl na 5.místě,
na turnaji v Plzni na 9. místě, v Praze na 18. místě a s týmem na 5. místě. Pravidelně chodí na tréninky i všechna soustředění a
samostatně se účastní i dalších turnajů boccia pořádaných ostatními jednotami. Vyjel i na mezinárodní turnaj v Polsku.

!!!!!Vyplněnou anketu odevzdejte nejpozději do 16.12.2018 !!!!!
Elektronicky nebo osobně do Sportovního clubu P. Martínkovi, P. Vrbové nebo K. Jelínkové. Z veřejné ankety vzejde vítěz veřejné ankety,
o výsledku TOP 15 - nejlepší sportovci SC JÚ Praha rozhodne 10-ti členná porota složená z trenérů a asistentů SC JÚ Praha.
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