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Hlasujte v anketě o nejúspěšnějšího sportovce roku 2020 

Jak jsme si už zvykli v minulých letech, Nymburk se opět stal součástí projektu 
„Nejúspěšnější sportovec roku“. Hlasujte v anketě pro sportovce z našeho regionu, který si 
vás získal svými sportovními úspěchy v loňském roce. Můžete vybrat až pět nominovaných 
jednotlivců či týmů. 
 
Za celou dobu konání ankety byl ten loňský rok sportovně nejvíc problematický vzhledem 
k opatřením souvisejícím s nemocí covid-19.  Dotklo se to také ankety, která bude letos jiná - 
skromnější, přesto snad stejně zábavná. Stále je hlavním cílem ocenění nejúspěšnějších 
sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na 
domácí i zahraniční scéně v kategoriích od mládeže až po veterány. Hlasovat můžete na 
webu www.nejuspesnejsisportovecroku.cz až pro pět nominovaných, a to do pátku 
19. února do 18.00 hodin. Vyhlášení se uskuteční on-line, sledovat jej můžete z pohodlí 
domova. 
 
Přehled nominovaných v našem regionu: 
 
Vojtěch Hruban - Basketbal Nymburk 
Nejlepší skóre v historii Ligy mistrů, člen nejlepšího týmu Ligy mistrů v sezoně 2019/20 
Oren Amiel - Basketbal Nymburk 
Trenér roku Ligy mistrů 2019/20 
Aleksey Kislinsky - šachy Joly Lysá nad Labem 
Vítěz prvního internetového Mistrovství ČR v bleskovém šachu (400 hráčů) 
Hana Takáčová - Sokol Nymburk 
Mistryně Evropy masters 3 (nad 60 let) v klasickém silovém trojboji v kategorii do 84 kg, kde 
ustanovila nový světový rekord v dřepu (142 kg), benčpresu (90 kg), mrtvém tahu (155,5 kg) 
a celkovém silovém trojboji (387,5 kg). Zároveň se stala absolutní vítězkou věkové kategorie 
masters 3 bez rozdílu tělesné hmotnosti 
Miroslav Slovák - Sokol Nymburk 
Mistr České republiky masters 2 (nad 50 let) v klasickém benčpresu v kategorii do 120 kg 
Luboš Billy - Sokol Nymburk 
Mistr České republiky masters 2 (nad 50 let) v klasickém benčpresu v kategorii do 105 kg 
Jiří Krčmář - Sokol Nymburk 
Mistr České republiky open v benčpresu s podpůrným vybavením v kategorii do 120 kg 
Bohumil Čmugr - Sokol Nymburk 
Mistr České republiky masters 3 (nad 60 let) v klasickém benčpresu v kategorii do 105 kg 
Jiří Kraft - Loko Nymburk 
2 x mistr ČR kajak jednotlivců kategorie MASTERS 
Lukáš Rindoš - HC Poděbrady 
Vítěz kanadského bodování základní části krajské ligy mužů, v 19 zápasech získal 48 
kanadských bodů za 14 gólů a 34 přihrávek 
František Rylich - Basketbal Nymburk 
Člen juniorského výběru a člen A-týmů mužů 
Daniel Mrázek - krasobruslení 
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11. místo Světová Olympiáda Mládeže- YOG 2020 - Lausanne 
 
Kateřina Mrázková - krasobruslení 
2. místo na Zimní ODM 2020 - Karlovarský kraj, 2. místo celkově v Českém poháru, 6. místo 
na Mistrovství České Republiky, 3 x 1. místo v závodech Českého poháru 
Nikol Šerclová - mažoretkový sport 
Kvalifikovala se na MČR, které bylo zrušeno vládním nařízením 
Aneta Bedrnová - Butterfly Poděbrady 
2 x 1. místo závody nejvyšší výkonnostní třídy 1VT, navíc prestižní ocenění Excellent, které 
udělují rozhodčí za mimořádný sportovní výkon 
Kateřina Kammová - šachy 
6. místo MČR mládeže v šachu 2020 v kategorii dívek do 10 let, 1. místo Krajský přebor SŠS 
mládeže v rapid šachu 
Ondřej Smetaník - Sokol Nymburk 
Mistr České republiky dorostenců v benčpresu v kategorii do 93 kg 
Terezie Tettingerová - Loko Nymburk 
Juniorská reprezentantka v kanoistice, 5x mistryně ČR, vítězka závodu OH nadějí 
v maďarském Szegedu na K1 200 metrů 
Basketbal Nymburk - muži 
Nejlepší tým základní části Ligy mistrů, účastník turnaje nejlepších 8 týmů v Lize mistrů, vítěz 
základní části Kooperativa NBL (více se nehrálo 
Dragon team Nymburk - dračí lodě 
3 x 1. místo na MČR v Račicích, dvakrát 3. místo, první a druhé místo v celkovém pořadí 
Českého poháru 
Basketbal Nymburk - U12 
vítěz základní části krajského přeboru (bez prohry), uspěli v kvalifikaci o Národní finále 
(Přebor ČR) 
Basketbal Nymburk - U11 
vedoucí tým Krajského přeboru v nedohrané sezoně 
Basketbal Sadská U15 
2. místo v extralize v nedohrané sezoně 
Mažoretky SKP Nymburk - juniorský tým 
ze druhého místa se kvalifikovaly na MČR, které bylo později kvůli vládnímu opatření zrušeno 
Spartak Čelákovice - nohejbal 
3. místo v extralize dorostu 
SKP Nymburk - štafeta dorostu 4*400m 
1. místo MČR družstev v Třebíči, složení: Jakub Červinka 2003, Jakub Šantavý 2004, Vojtěch 
Pácal 2003, Matyáš Müller 2004 
Šimon Janďourek – Zbyněk Pták (Loko Nymburk) 
juniorští reprezentanti, mistři ČR, stříbrní medailisté ze závodu OH nadějí v maďarském 
Szegedu na C2 U17 1000 m 
Loko Nymburk - rychlostní kanoistika 
obsadil 3. místo na MČR v hodnocení klubů 
TJ Sadská - stolní tenis 
vybojovali v nedokončené sezoně historický postup do druhé ligy. 
 
 

11.  2. 2021 v Nymburce 
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