
Sportovec roku 2007 z České Vsi 
Článek v Jesenickém týdeníku 

 

Český svaz tělesné výchovy - Okresní sdružení v Jeseníku http://www.cstv.cz/jesenik/, 

uspořádal v březnu 2008 ve spolupráci s OÚ Bělá pod Pradědem vyhlášení výsledků ankety 

„Nejlepší sportovec roku 2007“. Mezi nejlepšími sportovci roku 2007 v kategorii žáci byl na 

návrh Václava Toffla vyhlášen člen šachového oddílu TJ Řetězárna Česká Ves Patrik Gnida 

ročník 1995 z České Vsi. Ocenění získal za první místa v turnajích v Přerově a Mohelnici, za 

druhá místa na turnajích v Olomouci a Hrabišíně, za třetí místo v Prostějově, za vynikající 

výsledky a konečné umístění na druhém místě v Krajském přeboru mládeže a postupu na 

Mistrovství ČR, za umístění na 16. místě v klasickém šachu v Havlíčkově Brodě z 54 

účastníků, za výsledky v mistrovských utkáních Oblastního přeboru Olomouckého kraje a 

v mistrovských utkáních v Okresním přeboru Jesenicka a jako člen vítězného družstva 

v soutěži čtyřčlenných družstev v šachovém Okresním Přeboru škol a postupu do Krajského 

kola, za dobré výsledky a umístění na mezinárodních šachových turnajích mezi dospělými ve 

Velkých Losinách, Olomouci, Jeseníku, České Vsi, atd. Patrik Gnida je veden mezi talenty 

Olomouckého kraje. Na dobrých výsledcích nejen Patrika Gnidy se velkou měrou podílí 

trenér mládežníků šachového oddílu TJ Řetězárna Česká Ves pan Eduard Till.     

V roce 2009 byl na návrh Václava Toffla prostřednictvím Jesenického auto klubu v AČR 

vyhlášen „Nejlepší sportovec roku 2009“ v kategorii žáci Patrik Gnida.                (vt) 

 

V roce 2011 po nominaci Jesenického auto klubu v AČR na „Sportovec roku 2011 na návrh 

Václava Toffla byl Eduard Till vyhlášen „Trenérem roku 2011“. 

 

Na návrh Václava Toffla schválil výbor Jesenického autoklubu v AČR  kandidáta v kategorii 

„Trenér roku“ Eduarda Tilla, šachového trenéra mládeže SK Řetězárna, do ankety 

„Sportovec roku 2013“, kterou každoročně pořádá OV ČSTV Jeseník v jejíž komisi již řadu 

let Václav Toffl pracuje. Trenér šachové mládeže v České Vsi Eduard Till byl vyhlášen 

„Trenérem roku 2013“.  

 

Člen výboru Jesenického auto klubu v AČR Václav Toffl navrhl dne 12.11.2013 Eduarda 

Tilla na „Křesadlo roku 2013“, vyhlášené Olomouckým krajem.                         

 

KŘESADLO 2013 
„Znáte někoho, kdo dobrovolně 

věnuje svůj čas a energii veřejně 

prospěšné činnosti?“ 

„CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI“ 
Eduard Till nebyl vybrán, cena byla udělena vedoucímu skautů ve Zlatých Horách. 

                 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2013 
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Jeseníku vyhlašuje anketu „Nejlepší 

sportovec okresu Jeseník za rok 2013“. 

 
Jsou vyhlášeny následující kategorie : 

-  žáci a žačky 

-  junioři a juniorky 

http://www.cstv.cz/jesenik/


-  muži a ženy  

-  nejlepší kolektiv 

-  trenér 

-  kategorie  „Osobnost sportu“   

-  kategorie „Krajánek“ (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné  

   době ve sportovních klubech mimo náš region) 

-  zdravotně hendikepovaní sportovci  

 


