
 
Sportovec roku 2005 
Ve středu 26.4. proběhlo v obřadní síni v kulturním domě předání ocenění v anketě SPORTOVEC ROKU 2005. 
Ceny předávali významné sportovní osobnosti z řad obyvatel města: starosta města Mgr.Ladislav Ambrož, mimo 
jiné trojnásobný mistr Československa ve vzpírání, Tomáš Konečný, český cyklista roku 2001, toho roku mistr 
republiky v silniční cyklistice a David Appel, opora hokejové Komety Brno. Předávání se zúčastnil i kuřimský 
podnikatel Josef Michl, dvojnásobný mistr Evropy v závodech historických vozů do vrchu. 
Cenu Dravcům roku „předal“ přímo orel bělohlavý ze společnosti Seiferos. 
  
Sportovec roku 2005 
Martina Němcová  
(člen týmu Hard Bikers Kuřim; mistryně ČR 2005 v závodech na horských kolech - cross country; celkově druhá 
v Českém poháru MTB XC 2005) 

 
Sportovní tým roku 2005 
Družstvo mužů oddílu házené SK Kuřim  
(v r.2005 postoupilo do 2.ligy) 
Toto družstvo  v r.2004 postoupilo z divize do Jihomoravské ligy. Po doplnění družstva několika novými hráči, především z ligového 
dorostu, v následujícím roce  2005 v Jihomoravské lize opět opanovalo čelo soutěže, zvítězilo a  postoupilo do druhé ligy, v současnosti tuto 
soutěž hraje. Postup  do  II.ligy, znamená posun klubu na celostátní  úroveň i v kategorii dospělých. V tomto roce tak klub s více než 
šedesátiletou tradicí dosahuje v mužské kategorii   dosavadní maximum všech kolektivních sportů v Kuřimi. 
O tento z hlediska sportovního pro Kuřim historický úspěch se zasloužilo pod vedením trenéra  Kořínka Aleše následujících 22 hráčů:  
Oppelt Pavel, Šlégr Jan, Prax Ondřej, Čermák Jiří, Hála Milan, Hálek Roman, Hirš Marek, Hrůza Jiří, Kohout Jan,  Konolza Martin, Kopřiva 
Vojtěch, Kudla Jakub, Kvasnica Pavel, Novotný Miloš, Písařík Boris, Pišťák Martin, Rašovský Jiří, Sowinski Jakub, Stejný Čestmír, Sýs 
Zdeněk, Vincler Vojtěch, Vítek Radim. 
 
Sportovec - veterán roku 2005 
Jana Tomanová  
(orientační běh - 1.místo na Mistrovství ČR 2005 ve sprintu kat.D55 a 3.místo v téže kategorii na dlouhé trati; na 
Mistrovství světa veteránů v orientačním běhu v r.2005 obsadila v kat.W55A 18.místo) 
 
Sportovec – junior roku 2005  
Ondřej Michele  
(ve střelbě libovolnou pistolí na Mistrovství ČR obsadil 2.místo v kategorii staršího dorostu) 
Aleš Procházka 
(ve střelbě libovolnou pistolí na Mistrovství ČR obsadil 3.místo v kategorii staršího dorostu) 
 
Sportovec - talent roku 2005 
Jan Pospíšil  
(člen týmu Hard Bikers Kuřim; ve 14-ti letech vicemistr republiky v závodech horských kol – cross country, 
3.místo na Mistrovství republiky v silniční cyklistice, 2.místo v Českém poháru MTB XC (cross country)) 
Lucie Křížová 
(v šesti letech mezi žákyněmi obsadila v Českém poháru v dálkovém plavání 1. a 2. místo ve dvou prvních 
závodech, kterých se zúčastnila; ve své kategorii v r.2005 zvítězila ve své kategorii v řadě závodů v ČR ve všech 
plaveckých stylech) 
 
Zvláštní uznání při příležitosti životního jubilea 
Jiří Skopal 
(dlouholetý trenér a předseda oddílu silového trojboje, pod jehož vedením sportovci tohoto oddílu dosáhli mnoha 
úspěchů a který v Kuřimi uspořádal i několik vrcholných závodů v tomto sportu – Mistrovství ČR v silovém 
trojboji a Mistrovství ČR v benchpressu; letos se dožívá 60-ti let)  
 
Zvláštní uznání za podporu sportu pro všechny 
Aleš Sikora – pro nemoc se nemohl zúčastnit 
(hlavní organizátor Kuřimské běžecké ligy a řady sportovních klání otevřených sportovní veřejnosti) 
Vítězslav Baxa – pro nemoc se nemohl zúčastnit 
(hlavní organizátor Kuřimské ligy malé kopané) 
 
Diplom „Dravci roku 2005“  
Družstvo mužů oddílu košíkové SK Kuřim  
(od vzniku týmu před třemi lety stále postupují do vyšších soutěží a v roce 2005 do nejvyšší jihomoravské 
soutěže) 


