Ceny Kulturní a sportovní nadace v oblasti kultury a sportu
Ocenění talent roku

Každoroční slavnostní udělování "Cen v oblasti kultury a
sportu " osobnostem, které se významnou měrou
zasloužily o propagaci města Náchoda v oblasti kultury a
sportu, včetně udíleného ocenění "Talent roku" se stává
tradičním slavnostním vyvrcholením činnosti Nadace.
Logo Kulturní a sportovní Nadace tvoří písmeno N, které
symbolizuje nejen Nadaci, ale hlavně město Náchod,
jako zřizovatele a stálého sponzora. |Jednotu ducha i těla
– kulturu i sport – představuje naznačená antická voluta
nad písmenem. Autorem návrhu loga je malíř a grafik
Stanislav Kulda. Autor se věnuje kresbě, malbě, a
grafice, zejména litografii. Touto technikou je vytvořen i
grafický list, který bude předáván společně se soškou
a finanční odměnou všem oceněným osobnostem.
Od roku 2009 je oceněným kromě titulu předávána
soška - symbol Nadace, jejíž autorkou je Magister Artis
Markéta Škopková. Autorka se zabývá volnou a
užitkovou keramikou, vytváří figurální plastiky,
dekorativní a zahradní keramiku,věnuje se i tvorbě
medailí, maluje fresky a ilustrace.
Figurální plastika, soška ženské postavy vychází z loga
Nadace, antický symbol voluty je ztvárněn tvarem
vlasů.

cena za rok

v roce

kultura

1995

1996

Jaroslav Suchý PhDr.

sport

ředitel městské knihovny

1996
1997

1998

1997
1998

1999

Karel Šafář - malíř
Oldřich Šafář - kronikář

Miroslav Novák

Libor Volný

Jan Václavek

náchodský básník, patriot a poeta

házenkář

Dechový orchestr ZUŠ

Pavlína Šlitrová

prezentace dechové hudby

tenistka

Anna Sládková

Olga Bindrová

trenér atletiky

akademická malířka

cvičitelka Sokol Náchod

Jindřich Roubíček

Petra Lochmannová (T)

sochař a výtvarník

atletka

Lenka Jirková (T)
kresba, malba a modelování

1999

2000

Aleš Fetters Mgr.

Zdeněk Krtička

2000

2001

2002

2001

2002

2003

profesor Jiráskova gymnázia

trenér volejbalu

Pěvecký sbor JG (T)

Lucie Krausová (T)

prezentace sborového zpěvu u nás
a v zahraničí

krasobruslařka a reprezentantka ČR

Bohumír Španiel

Michal Stefanu

akademický malíř

sportovec – vozíčkář, účastník
paralympijských her v Aténách

Kateřina Maršíková

Jitka Pivarčiová

klavíristka

sportovkyně -vozíčkářka

Lydia Baštecká Mgr.

Václav Vojnar

ředitelka St. okresního archivu

trenér volejbalu

Div. soubor DRED JG (T)

Dana Zbořilová (T)

moderní div. trendy

dálková plavkyně

Jaroslav Cita

Nataša a Frant. Majerovi

malíř a výtvarník, autor večerníčků

za dlouholetou práci pro kuželkářský
sport v Náchodě

Jakub Linhart (T)

Vendula Frintová (T)

talent roku v oblasti kultury
obor hudební - viola

talent roku v oblasti sportu – triatlon

Běla Hlaváčková
za mimořádné výkony na paralympijských hrách v roce 2002

2003

2004

2004

2005

Jiří Kodym

FK Náchod-Deštné „A“

za dlouholetou výtvarnou činnost
akademický malíř

za postup do I. ČFL

Ten Sing (T)

Michal Votroubek (T)

křesťanské sdružení mladých lidí YMCA

za získání titulu Mezinárodní mistr ČR
a národní mistr ČR třídy 125 ccm

Antonín Samek

Martin Schuster

za kronikářskou práci v městské části
Náchod – Běloves

trvale úspěšná reprezentace ČR na soutěžích v plastikovém modelářství

Aneta Cvejnová (T)
hráčka dorosteneckého družstva kuželkářů SKK Primátor Náchod

Tomáš Pöpperle (T)
za sportovní výkony hokejového brankáře
HC Sparta Praha

Běla Hlaváčková (OH)
zlatá medaile na Paralympijských hrách
v Aténách 2004

Michal Stefanu (OH)
stříbrná medaile na Paralympijských
hrách v Aténách 2004

2005

2006

Vlastimil Čejp Ing.

Jaroslav Panenka

za dlouholetou činnost v oblasti
sborového zpěvu

za dlouholetou práci s mládeží a udělení
titulu – Trenér roku 2005

Lukáš Nývlt (T)

Marcela Vondřejcová (T)

za výtvarné práce v oblasti sochařství
a restaurování

za úspěšný start mezi atletické sprintérské
hvězdy

2006

2007

2007

2008

Věra Vlčková Mgr.

Roman Hakl

za bohatou publikační činnost
a pravdivé zobrazení historických
událostí i osudů města a jeho občanů

za dlouholetou trenérskou a cvičitelskou
v oblasti plaveckého sportu

Emerich Drtina

Pavel Janeček (T)

za dlouholetou propagaci a interpretaci
swingové a jazzové hudby

za úspěšný start mezi plavecké naděje

Jazzový orchestr ZUŠ (T)

mažoretky SK Rubena (T)

za prezentaci mládí ve swingové
a jazzové hudbě

za úspěšnou reprezentaci na Mistrovství
Evropy

6 Na Chodníku (T)

Josef Jeníček

skupina autorského šansonu - objev
funkcionář, trenér
roku 2007
a milovník náchodského fotbalu
Lucie Peterková, Tomáš Peterka,
Petr Záleský, Ondřej Tuček, Milan Poutník,
Tomáš Lhotský

2008

2009

Loutková scéna
Dětem pro radost
za dlouholetou činnost – 55. výročí
založení souboru

Běla Hlaváčková
účast na Paralympijských hrách
v Pekingu 2008 (1x Z, 1x S, 2x B)

Komorní orchestr
Slávy Vorlové
za dlouholetou propagaci a interpretaci
komorní hudby a badatelskou činnost

2009

2010

Ludmila Šmídová

Vendula Frintová

za dlouholetou aktivní hereckou
a režisérskou práci
pro Náchodskou divadelní scénu

za mimořádný sportovní výkon
za získání titulu mistryně světa v duatlonu
v americkém Concordu

Jiří Havrda
za mimořádný sportovní výkon
za ziskání titulu mistra světa
v benchpresu
ve francouzském Saint Avoldu

2010

2011

PhDr. Václav Sádlo
za dlouholetou badatelskou a
publikační činnost o událostech
a občanech Náchoda a Náchodska
v odboji za II. světové války

Miloslav Čermák
in memoriam – bývalý dlouholetý
starosta města
za dlouholetou a obětavou práci pro
kulturní život v Náchodě

Miloš Malý

František Kučera

Talent roku v oblasti moderní magie
za mimořádně zajímavou činnost
v oblasti moderní magie

dlouholetý trenér mládeže
za dlouholetou a obětavou trenérskou
práci v oblasti mládežnické kopané
v Náchodě

2011

2012

Mgr. Alena Čtvrtečková

Bohuslav Bergr

Za publikační činnost, týkající se
osudů židovské komunity na
Náchodsku ve 20. století

za dlouholetou, obětavou a činovnickou
práci v oblasti sportu na Náchodsku

Miloš Macháček

Jaroslava Pavlovičová

za dlouholetou činnost v Komorním
orchestru Slávy Vorlové

za dlouholetou a obětavou trenérskou
práci v oblasti sportu v Náchodě

Michal Prokop
Talent roku, za reprezentaci ČR
v mezinárodních soutěžích short tracku
a in-line bruslení a za reprezentaci Města
Náchoda v barvách klubu BK Náchod

2012

2013

2013

2014

Mgr. Jan Kapusta

Miroslava Vejrková

Za dlouholetou činnost v Galerii
Výtvarného umění v Náchodě

Za dlouholetou a obětavou trenérskou
práci v oblasti sportu v Náchodě

David Fiedler

Zdeněk Dušek

Talent roku v oblasti hudby –
Hra na kytaru

Za dlouholetou a obětavou trenérskou
práci v oblasti sportu v Náchodě

Zdeňku Dubovi

Ing. Eva Trejbalová

Za dlouholetou činnost v Kině
Vesmír v Náchodě

Za dlouholetou a obětavou cvičitelskou
a organizační práci pro T.J.Sokol Náchod

Vítězslava Zelená
Za dlouholetou a obětavou cvičitelskou
a organizační práci pro T.J.Sokol Náchod

Tereza Pfeiferová
Talent roku v oblasti sportu rychlobruslení (short-track)

Petra Lemfeldová
Talent roku v oblasti sportu – plavání

2014

2015

2015

2016

Vilém a Barbora Jirsovi

Blažej Kulda

Za hudební činnost
Obor: hra na housle

Za dlouholetou a obětavou cvičitelskou
a organizační práci pro T.J.Sokol Náchod

Mgr. Zbyněk Mokrejš

Denisa Kolářová

Za činnost v oblasti hudební a pěvěcké

Za sportovní činnost - korfbal

P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka Jaromír Kejzlar
Za přínos pro kulturu v Náchodě

Za celoživotní zásluhy o rozvoj
sportu a tělovýchovy v Náchodě

Nina Brožková
Za sportovní činnost – kuželky

2016

2017

Irena Kochová

Martin Horák

Za přínos pro kulturu v Náchodě

reprezentace Náchoda v benchpressu

Adam Budař a František Šedivý
Talent roku
organizování charitativních divadelních představení

2017

2018

David Novotný

Zdeněk Jaroš

za organizování charitativních akcí v Náchodě

za vzornou trenérskou práci -kuželky

pěvecký sbor Canto

Jana Moravíková

Talent roku
za reprezentaci města na soutěžích

Talent roku
za vynikající výsledky - plavání

