
Anketa o nejlepší sportovce za rok 2019 v kategoriích - talent, jednotlivec, kolektiv, 
hendikepovaný sportovec a sportovní legenda a o nejlepší společensky zodpovědnou 
firmu v oblasti sportu. 

VÝSLEDKY 
__________________________________________________________________________ 

Komise pro sport a volný čas rady města navrhla ocenit nejlepší ostravské sportovce 
v oblasti sportu za rok 2019 v kategoriích: 
 
1. talent 
Kowalski Adam - E-MOTION park s.r.o. - motosport-karting 

- úspěšný motokárový závodník 

- v současnosti největší talent napříč motorsportem v ČR (nominace na ocenění „Zlatý 
volant 2019“) 

- po vítězstvích v dětských kategoriích v ČR (2013-2015) startuje převážně v zahraničí 

- v r. 2019 startoval na prestižním Italském šampionátu „Easykart“ (ze sedmi závodů 
vyhrál ve velké konkurenci 4x, 2x byl druhý a jednou třetí) - jako první Čech v historii 
tak přesvědčivě vyhrál celý Italský šampionát! 

- díky výborným výkonům během celé sezóny byl zvolen italskými odborníky jako Driver 
talent BirelArt Italia 2019. 

 
2. jednotlivec 
Sivák Václav – SK Hamr gym Ostrava z.s. - kickbox 

- mistr světa v kickboxu: 25. 10. 2019 vybojoval v Sarajevu amatérský titul mistra světa 
v K1 (kick boxu) ve váze -63kg v nejprestižnější kick-boxerské organizaci WAKO 

- historicky první titul pro českou republiku 
- ve své váze měl 13 nejlepších bojovníků z celého světa; v pavouku ve vyřazovacích 

zápasech měl 5 zápasů a všechny dokázal vyhrát 
- o tomto historickém úspěchu informovali veškeré deníky v ČR. 

 
3. kolektiv 
1. SC Vítkovice z.s. – ženy – florbal 

- mistr ČR extraliga žen 2018/2019 
- Pohár mistrů 2019 – 2. místo. 

 
4. handicapovaný sportovec 
Běleš Radim – Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. ZTP Vítkovice – atletika 

- český rekord v hodu kuželkou handicapovaných 28,93m. 
 
5. sportovní legenda 
Hrachová Marie – stolní tenis 

- reprezentovala Československo dvakrát na olympijských hrách 
- v roce 1980 zvítězila na mistrovství Evropy juniorů ve dvouhře a smíšené čtyřhře 
- v roce 1984 na mistrovství Evropy v Moskvě vybojovala bronz ve dvouhře a 

s Nizozemkou Bettine Vriesekoopovou ve čtyřhře a s Jindřichem Panským stříbro ve 
smíšené čtyřhře 

- v roce 1985 vybojovala s Panským stříbrnou medaili na mistrovství světa!!! 
- na mistrovství Evropy v r. 1986 v Praze skončila na 2. místě ve dvouhře a spolu 

s Panským ve smíšené čtyřhře vybojovala evropský titul. 
 
6. společensky odpovědná firma 
Kategorie zůstala bez vítěze. 


