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jednotlivci 
kategorie do 12ti let bez pořadí ( ročník narození 2005 a mladší) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 Jiří Halačka 
25.9.2007 
basket 
BK Velké Meziříčí  

Pavel Kučírek Hráč tvořícího se týmu U12 
BK Velké Meziříčí. 
Jiří Halačka byl od začátku, kdy přišel do přípravky 
BK Velké Meziříčí, skutečným tahounem a vzorem 
přístupu ke sportování. Ve své třídě na ZŠ Sokolovská, 
odkud přišel ze ZŠ Mostiště, strhl další své spolužáky 
ke vstupu do přípravky BK Velké Meziříčí. Nemalý 
vliv na Jirkovo sportování mají i jeho rodiče, kteří ho 
vedou ke sportu společně s jeho starší sestrou Jolanou. 

   

 Robin Koudela  
 2006 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Petr Kaštan, Vlaďka Horáková, 
Pavel Strašák, Pavol Živčic 

Nejlepší střelec Ligy Vysočiny 
v kategorii minižáků a mladších 
žáků, v těchto družstvech byl 
výraznou oporou. Je příkladem 
ostatním hráčům v tréninkové 
morálce. S družstvem ml. žáků 
vybojoval Prezidentský pohár 
Krajského svazu házené . 

Nejlepší hráč turnajů Memoriál 
Karla Kaštana ve VM , Litovel  
Minicup. 
Vybojoval s družstvem  
1.místo v turnaji v Kuřimi 
1.místo Memoriál Karla 
Kaštana 
1.místo Hostivice Cup 

Člen týmu kraje Vysočina 
v Házenkářském desetiboji, 
který se zúčastnil 
republikového finále. 

 

 Michal Katolický 
9.8.2006 
hokej 
HHK Velké Meziříčí  

Ivo Dostál Krajská liga Vysočiny  mladších žáků. 

Michal jde příkladem ostatním v 
tréninkových jednotkách a oddaností pro 
hokej.  

   

 Dana  Harvey 
1.7.2005 
skicross 
SKI klub Velké Meziříčí 
  

Tomáš Malec 1.místo v celkovém pořadí 
Lyžařského poháru Vysočiny 
mladších žákyň 

9.místo v celkovém pořadí 
Poháru Orlických hor mladších 
žákyň 

Mistryně republiky v 
kategorii žactva a celkové 
1. místo v kategorii žactva  
ve skicrossu. 

 

 Martin Zejda 6.1.2006 
fotbal 
FC Velké Meziříčí  

Milan Souček 
Alois Nováček 

Martin je sportovec tělem i duší, od malička má rád 
téměř všechny sporty, hlavně míčové, kde fotbal 
jednoznačně vítězí. Jeho největším idolem je 
Lionell Messi a Petr Čech. Sport ho baví dělat, sledovat 
v TV nebo si o něm jen přečíst knížku. Výborně zvládá 
různé posty v mužstvu, nastupuje převážně na levém 
kraji zálohy, ale zvládá výborně i post brankáře. V 
kolektivu mladších žáku patří k oblíbeným a 
respektovaným hráčům. 
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 Sára Pavlidu 
24.1.2005 
atletika 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

kolektiv trenérů atletiky Krajský přebor mladšího žactva  
1. místo na 60 m 
1. místo na 150 m 
1. místo skok do dálky 
1. místo pětiboj 
 
 

Významnou 
měrou přispěla 
k postupu 
družstva starších  
žákyň 
z krajského 
přeboru  na 
Mistrovství 
Čech.   

Mistrovství ČR  ve vícebojích 
13. místo -  5ti boj mladší žákyně. 
 
Na M ČR žactva se kvalifikovala jako 
nejmladší účastnice. Do finále na 60 m,  
do kterého se probojovala pouze děvčata 
ročníků 2002 a 2003,  zatím ještě 
nepostoupila. 
 
Hry VIII. letní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2017 

Do finále postoupila vynikajícími časy 
(7,90 s v rozběhu a 7,91 s v semifinále),  
ve finále obsadila 3. místo. Významně se 
podílela na 6. místě krajské štafety 
mladších děvčat. 

Umístění v republikových tabulkách r. 
2017 kategorie mladších žákyň: 
2. místo na 60 m  
4. místo na 150 m 
16. místo pětiboj. 

 

 
 

Evropské atletické hry 
(děvčata ročník 2005)  
1. místo 60 m  - obhájila 
své loňské vítězství. 
 
 

  
Marek Šoukal 
14.9.2007 
sportovní lezení 
BK Velké Meziříčí  

Milan Salaš Boulder Games Liga 2017 – 
celkové pořadí 2.místo 
Water Boulder Games 2017 – 
s celorepublikovou účastí 
2.místo 
Big Boulder Games 2017 – 
s celorepublikovou účastí 
1.místo 

 Celkové pořadí v Českém 
poháru mládeže – 7. místo 
(3x7.místo a 1x8.místo) 
LA Sportiva SportLife 
Bouldercontest Junior Brno 
10. místo 
 
 
 

 

 Filip Trojan  
21.4.2006 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  
 

Petr Vašíček, 
Ondřej Žaba 

Účastník krajského kola v 
minivolejbale 
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jednotlivci 
kategorie do 15ti let (ročník narození 2002-2004) 
(zde můžete jmenovat 1 jméno) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 Štěpán Dvořák 
8.2.2003 
basket 
BK Velké Meziříčí  
 

Tomáš Doležal, Pavel Kučírek Jeden z nejlepších obranářů v celé 
republice. Hráč, který svým přístupem 
k tréninku může být vzorem všem 
ostatním kolegům v týmu. V současné 
době kromě naší Nadregionální 
soutěže v kategoriiU15, hraje také 
Liga U15 v Jihlavě a  
Ligu U17 ve Žďáru nad Sázavou. 

 Nadregionální soutěž U15, 
Liga U15 BC Vysočina 
Liga U17 BK Žďár nad 
Sázavou 

 

 Lukáš Deraha 
2004 
házená 
TJ SOOKL Velké 
Meziříčí  
 

David Stoklasa, Radek Buchta, 
Radek Navrátil , Pavol Živčic  

Výrazná brankařská opora 
družstva starších žáků. 
V sezóně 2016/2017 byl oporou 
družstva mladších žáků-2.místo 
v Lize Vysočiny .V sezóně 
2017/2018 je oporou družstva 
starších žáků , které i díky 
Lukášovým výkonům je na 1. 
místě Ligy Vysočiny . Lukáš je 
příkladným sportovcem se 
stoprocentní docházkou na 
tréninky i zápasy . 

   

 Petr Juda  
10.9.2004 
hokej 
HHK Velké Meziříčí  

Ivo Dostál Krajská liga Vysočiny  starších 
žáků. 
brankář, který podržel mužstvo. 
Byl vybrán v projektu  Výběr 
talentované mládeže (VTM) pro 
kraj Vysočinu na mezinárodní 
hokej. kemp který se uskutečnil 
o prázdninách v Jihlavě. 
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 Sára Strnadová 
30.9.2002 
snowboardcross 
SKI KLUB Velké 
Meziříčí  

Marek Jelínek 
 

  -mistryně republiky v 
kategorii starších žákyň 
 -celková vítězka Českého 
poháru (5x první,1x druhá) 
Snowboardcross – starší 
žákyně 

-vítězka mezinárodního 
mistrovství Německa 
v kategorii starších žákyň 
- 3. na mezinárodním 
mistrovství Bavorska 
v kategorii starších žákyň 
-13. na Evropském Poháru 
juniorek v Pitztal 

 Tomáš Klíma  
2.6.2003 
fotbal 
FC Velké Meziříčí  

Jan Heto 
Jakub Heto 

Tomáš Klíma hrající za kategorii starších 
žáků nejčastěji hraje středního záložníka, 
ale problém mu nedělá zaskočit i na jiném 
postu. Je to bezkonfliktní hráč, jeho přístup 
k tréninku je ukázkový a v utkání nevypustí 
jediný souboj. Nebojí se riskovat a do hry 
vždy přinese něco svého. Je to taková 
MYŠLENKA našeho týmu.  
Přednosti má ve hře jeden na jednoho, hra 
silnější i slabší nohou a obrovský přehled na 
hřišti. V aktuální sezoně nastoupil již k 
několika utkáním za mladší dorost. Jeho 
kvality ho posouvají do kategorie 
nepostradatelných hráčů našeho týmu. FC 
Velké Meziříčí přeje - jen tak dál. 
 

   

 Viktorie Součková 
01.01.2004 
šachy 
TJ SPARTAK Velké 
Meziříčí  

Michal Nedoma Liga Vysočiny mládeže, 
kategorie D14, 1.místo 

 Mistrovství ČR mládeže, 
kategorie D14, 14.místo 

 

 Ivo Březka 
27.10.2002 
atletika 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

kolektiv trenérů atletiky 
Ladislav Urban  - skok o tyči 

Krajský přebor v hale 
1. místo – 60 m překážek, 

výška 
3. místo – 60 m 
 
Krajský přebor na dráze 
1. místo  - devítiboj 
1. místo - přespolní běh 

II. liga mužů (skupina E) – 
pravidelně bodující ve skoku o 
tyči v soutěži mužů 

Mistrovství ČR 
17. místo – devítiboj starších žáků  
10. místo - skok o tyči 
 
Hry VIII.letní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2017  
18. místo - 100 m překážek starší 
žáci. 
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 Adéla Bajerová 
12.6.2003 
sportovní lezení 
BK Velké Meziříčí  

Milan Salaš Boulder Games Liga2017 – 
celkové pořadí 1.místo 
Water Boulder Games 2017 – 
s celorepublikovou účastí 
2.místo 
Big Boulder Games 2017 – 
s celorepublikovou účastí 
1.místo 

 5. kolo Rock Point 
Boulderděti 1. místo 
1. kolo Rock Point 
Boulderděti 7. místo  
Český pohár  mládeže 
Pardubice 7. místo 
Český pohár mládeže 
Ostrava 8. místo 
Celkové pořadí v ČPM  
11. místo 
LA Sportiva SportLife 
Bouldercontest Junior Brno 
4. místo 
 
 

 

 Vojtěch Hladík 
13.7.2003 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  

Petr Vašíček 
Jiří Kracl 

Vítěz krajského přeboru, 
kapitán družstva 

 9.místo Olympiáda dětí a 
mládeže 
15. místo Český pohár žáků 
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jednotlivci 
kategorie do 19ti let ( ročník narození 1998 - 2001) 
(zde můžete jmenovat 1 jméno) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 Jiří Studený 
13.10.1998 
basket 
BK Velké Meziříčí  

Tomáš Rapušák Opora juniorů U19 v sezóně 2016/17, kteří 
skončili na třetím místě v nadregionální soutěži, 
hráč mužů soutěž OP II v sezóně 2017/18 

   

 
 

Lenka Pacalová 
??? 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Vincenc Záviška 
Jiří Jančík 

17 letá studentka střední pedagogické školy 
nastupuje již 3 roky za starší dorostenky .Pro tým je 
nepostradatelnou oporou, zejména v obranné hře .   
Svojí pílí, houževnatostí, spolehlivostí a skromným 
vystupováním je vzorem pro ostatní .hráčky .  

   

 Ivo Svoboda  
 1.6.2000 
hokej 
HHK Velké Meziříčí  

Jiří Štěpánek 
Karel Vejmelka 

Regionální liga staršího dorostu 
Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína HHK Velké 
Meziříčí Muži. 
Brankář. Velká podpora dorostu, nastoupil  i za 
mužstvo  mužů HHK jako věkově nejmladší brankář. 
 
 
 
 

   

 Kateřina Neumanová 
30.8.2001 
lyžování 
SKI KLUB Velké 
Meziříčí  

Ivo Doležal 
 Zdeněk Šafář 

3.místo v celkovém pořadí 
Lyžařského poháru Vysočiny 

 2. na MČR  juniorek ve skicrossu                                             
2. v   celkovém pořadí Českého 
Poháru juniorek  ve skicrossu 
 
      

 

 Jan Minařík 19.9.1998 
fotbal 
FC Velké Meziříčí  

Jan Šimáček 
Václav Chalupa 

 Kapitán týmu a základní kámen staršího dorostu FC Velké 
Meziříčí v loňské sezóně Moravskoslezské divize D. 
Sezóna se sice týmu moc nepovedla, ale Janek byl jeden 
z mála, co se nemá za co stydět. Je to týmový hráč a vždy 
pro tým na hřišti nechá vše. Díky své univerzálnosti je 
schopný zahrát jakýkoliv post na hřišti a často byl využíván, 
kde to nejvíce hořelo. Svými výkony si řekl o stabilní místo 
v kabině Á týmu, hrající Moravskoslezskou fotbalovou ligu. 
Bohužel je nyní na marodce a jeho léčení potrvá nejméně 
půl roku.  

  

 Roman Jaša 
28.9.1998 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  

Petr Juda 
Dan Kasan 

  Hráč základní sestavy 1.ligy 
mužů, kapitán extraligových 
juniorů-4.místo v ČR, vítěz 
II.ligy mužů 
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jednotlivci 
kategorie nad 19 let  ( ročník narození 1997  a starší)  
(zde můžete jmenovat 1 jméno) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 Petr Filla 
15.10.1986 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  

Tomáš Rapušák Muži BK VM, postup do OPII    

 Iva Závišková 
1995 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Radka Matušíková , 
Anna Gebre Selassie 

 V roce 2017 reprezentovala 
Moravu  v tradičním utkání 
Čech – Morava . 

Iva hraje celostátní 1. ligu žen za 
družstvo TJ Sokol Velké Meziříčí . 
Je výraznou osobností družstva a 
příkladnou bojovnicí , strhává svým 
přístupem i výkonem ostatní hráčky. 
V ročníku 2016/2017 byla nejlepší 
střelkyní soutěže -        
vstřelila  165  branek!!! 
V ročníku 2017/2018 je na    
4   .místě tabulky střelkyň  
s 54 brankami.     

 

 Michal Krča  
 4.12.1986 
hokej 
HHK Velké Meziříčí  

Roman Vondráček Krajská liga mužů Jižní Moravy 
a Zlína HHK Velké Meziříčí. 

Nejproduktivnější  hráč 
mužstva HHK Velké 
Meziříčí  základní části sezony 
2016/2017 v krajské lize Jižní 
Moravy a Zlína. Michal je 
zároveň i kapitán mužstva. 

   

 Michal Čada 
1982 
stolní tenis 
SK Ježek Velké Meziříčí 

 Procentuální úspěšnost 
v soutěžním ročníku byla kolem 
50% v okresním přeboru II. 
třídy. Se svým týmem obsadil 4 
místo. Patří mezi klíčové hráče 
klubu. 

   



sumář                                                                                                                                                                                  Anketa za 2017 

 
8 

 Veronika Čamková 
27.2.1996 
alpské lyžování 
SKI KLUB Velké 
Meziříčí  

Vratislav Čamek   M ĆR juniorek 
1. místo slalom 
1. místo obří slalom 
 
M ČR žen 
3. místo slalom                                                                    
 
Akademické M ČR 
1. místo slalom 
1. místo obří slalom 
 
Memoriál Jaroslava 
Drápely – 1. místo 

Akademický evropský 
pohár – celkově 3. místo 
 
28. Zimní světová 
univerziáda Almaty 

21. místo super obří 
slalom 

18. místo alpská 
kombinace 

19. místo obří slalom 

17. místo slalom 

 Petr Dolejš  
1.4.1986 
fotbal 
FC Velké Meziříčí  

Libor Smejkal  Rozdílový hráč týmu FC Velké Meziříčí, 
který svými schopnostmi leze na nervy všem 
obráncům, kteří stojí proti němu, to je Petr 
Dolejš. Svou menší postavou, rychlostí a 
uměním v souboji 1:1 dělá každé obraně 
velké problémy. Momentálně se mu daří i 
v efektivitě, protože patří k nejlepším 
střelcům i nahrávačům v soutěži. Svými 
výkony zaujal týmy z vyšších lig, ale nakonec 
se rozhodnul pro setrvání v FC VM. 
Doufáme, že mu forma vydrží, na své výkony 
naváže i na jaře a pomůže týmu k vítězství 
v celé soutěži.  

  

 Vratislav Holík  
8.3.1989 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké 
Meziříčí 

 Přes svůj handicap vozíčkáře je 
nejlepší hráč družstva. 
V soutěži drží nad 80 % 
úspěšnost. Přístup a herní styl je 
obdivuhodný. 

 2 místo na MČR v kategorii 
OPEN. Ve čtvrtfinále 
porazil loňského mistra 
ČR. V semifinále porazil 
bronzového medailistu 
z paralympijských her Ria 
de Jane Ira. 2 místo na 
MČR klubů. Účast na 
turnaji Středoevropské ligy. 
6 místo v Českém poháru.   
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 Ladislav Urban 
15.2.1982 
atletika 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

 Krajský přebor mužů v hale 
1. místo – výška, trojskok  
 
Krajský přebor mužů  na dráze 
1. místo  - výška , trojskok 

Odchovanec jihlavské atletiky s osobními rekordy 
210 cm ve skoku vysokém a 14,5 m v trojskoku. 
Člen atletického oddílu od roku 2015. Významnou 
měrou přispěl k celkovému 5. místu  družstva 
mužů v soutěži II. ligy. Je třetím nejvíce bodujícím 
mužem v základní části soutěže. 

  

 Barbora Laňková 
8.3.1991 
motokros 
Action Racing Team 
 

Tomáš Laněk 
Eva Laňková 

  2.místo MMČR žen 
v motokrosu  

11.místo ME žen 
v motokrosu – Německo - 
Schwedt 

 Vít Šimek 
30.3.1989 
volejbal 
TJ Spartak VM 

Petr Juda 
Dan Kasan 

  Nahrávač prvoligového 
týmu mužů, vítěz II.ligy 
mužů 

 

 
 
 



sumář                                                                                                                                                                                  Anketa za 2017 

 
10 

družstva 
kategorie do 12ti let bez pořadí ( ročník narození 2005 a mladší) 
(zde můžete jmenovat 1 družstvo) 
 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 minižáci   
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Petr Kaštan ,  
Vlaďka Horáková ,  
Martin Krejčí , 
Jiří Holý 

Početná a velmi nadějná 
skupina malých házenkářů – 
v současné době má 47 hráčů !! 
Družstvo zcela ovládlo Ligu 
Vysočiny , kdy na soutěžních 
turnajích staví až 5 týmů 
současně . Dvě družstva za celý 
rok 2017 neprohrála ani jedno 
utkání a zvítězila ve všech 55 
soutěžních utkáních !!! 

Družstva této kategorie startovala na 
turnajích po celé ČR , kde vždy 
obsadila  medailová umístění . Cenné 
je zvláště 1. a 2. místo na 
mezinárodním turnaji 
v Kuřími,2.místo na turnaji S sport 
v Novém Veselí . 1.a 2. místo na 
Memoriálu Karla Kaštana ve VM , 1. 
místo na turnaji v Hostivicích , 2. 
místo na Litovel Mini Cup. 

 V sezóně 2016 / 
2017  1.místo na 
celorepublikových 
přeborech České 
obce sokolské , 
v sezóně 2017/2018 
na těchto přeborech 
3. místo . 

Účast na mezinárodní 
turnaji Prague Handball 
Cup , kde se probojovali 
až do čtvrtfinále , kde 
vypadli nešťastně 
s pozdějším vítězem 
turnaje . 

 přípravka ročník 2008 a 9 
hokej  
HHK Velké Mezíříčí 

Roman Valík Krajská liga Vysočiny - 
přípravky    3. místo. 
 

   

 mladší žáci 
požární sport 
SDH Velké Meziříčí 

Lenka Jágriková 6. místo v okresním kole hry 
Plamen  
Do vyšších kol ml. žáci 
nepostupují 

   

 mladší žáci  
fotbal 
FC Velké Meziříčí  

Milan Souček 
Alois Nováček 

Nejlepším týmem kraje Vysočina v kategorii starší 
přípravky se stali kluci z FC Velké Meziříčí ročník 2006. 
Po celou sezónu hráči předváděli kvalitní výkony, drželi si 
stálou formu a k tomu se přidali i dobré individuální 
výkony, tudíž to nemohlo dopadnout jinak než vítězstvím. 
Svůj podíl na tomto úspěchu mají jak hráči, silný ročník 
2006, tak trenéři Nováček se Součkem. Během sezóny 
také odehráli několik velkých turnajů a hráči se 
prosazovali a byli hlavními tahouny ve školních výběrech 
příslušných základních škol. 

   

 
 

starší přípravka chlapci 
atletika 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

kolektiv trenérů atletiky Vítězné družstvo Krajského přeboru přípravek. 
Disciplíny jsou v této soutěži voleny tak, aby byly 
přiměřené pohybovým dovednostem dětí ve věku do 12ti 
let. 
Ve všech kolek byli na stupních vítězů ve štafetovém běhu 
a po celou sezónu podávali stabilní výkony s umístěním 
jednotlivců na předních příčkách víceboje. 
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družstva 
kategorie do 15ti let (ročník narození 2002-2004) 
(zde můžete jmenovat 1 družstvo) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 BK Velké Meziříčí 
 žáci U15 
basket 
BK Velké Meziříčí  

Pavel Kučírek 
Tomáš Doležal 

 Tahle kategorie je naší 
chloubou. Hráči týmu U15 jsou 
na průběžném prvním místě 
v polovině nadregionální 
soutěže. 

  

 mladší žáci 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Pavol Živčic ,  
David Stoklasa , 
Pavel Strašák 

V sezóně 2017/2017 družstvo  
A obsadilo druhé místo 
v krajské soutěži .  
Družstvo B vyhrálo Pohár 
předsedy krajského svazu 
házené v nižší výkonnostní 
kategorii . 
V sezóně 2017/2018 je A 
družstvo na 1.místě Ligy 
Vysočiny-skupina východ 
s jedinou prohrou . 
Družstvo B je průběžně na 2. 
místě ve skupině Západ Ligy 
Vysočiny . 

2. místo na Winter Cupu 2017 
v Kuřimi 
 2. místo na domácím Poex 
Cupu 2017 s mezinárodní 
účastí. 

  

 starší žactvo 
(děvčata a chlapci) 
požární sport 
SDH Velké Meziříčí 

Miroslav Jágrik 1. místo v okresním kole hry 
PLAMEN 

1 místo v krajském kole hry 
PLAMEN 

9. místo na MČR 2017 hry 
PLAMEN 

 

 družstvo žáků 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké 
Meziříčí 

Petr Klíma  
 Martin Buk  

Družstvo hrající dlouhodobou 
soutěž dospělých. Kluci se 
účastní bodovacích turnajů 
kraje Vysočina. Pro většinu 
mladíků jde o premiérový 
soutěžní rok. Složení chlapců 
je: Bradáč Petr, Pavelec Radek, 
Kališ Pavel, Krejčí Jakub, 
Blažek Filip, Hedvábný Lukáš a 
Motáček Tomáš.  
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 družstvo starších žákyň 
atletika 
TJSOKOL Velké 
Meziříčí 

kolektiv trenérů atletiky 2. místo v Krajském přeboru 
družstev starších žákyň 

Poprvé postoupilo z krajského 
přeboru společně s vítězným 
 družstvem děvčat TJ Spartak 
Třebíč  na Mistrovství Čech a 
zúčastnilo postupových bojů na 
M ČR družstev.  
V tomto týmu startovaly i 
mladší žákyně, které ve své 
kategorii obhájily 2. místo 
v Krajském přeboru družstev. 
 

  

 starší žáci 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  

Petr Vašíček 
 Jiří Kracl 

Vítěz krajského přeboru 
starších žáků 

 15. místo Český pohár žáků  
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družstva 
kategorie do 19ti let ( ročník narození 1998 - 2001) 
(zde můžete jmenovat 1 družstvo) 
Jméno  
datum narození Trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 BK Velké Meziříčí junioři 
U19 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  

Pavel Kučírek 
Tomáš Rapušák 

  V poslední své juniorské 
sezóně obsadili junioři U19 
3.místo v nadregionální 
soutěži 2016/17. 

 

 starší dorostenci 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Ladislav Šidlo 
Petr Kavka 

V sezóně 2016/2017 ještě jako 
družstvo mladších dorostenců 
5. místo ve 2.lize mladších 
dorostenců ve skupině Morava 
jih. 

V sezóně 2016/2017ještě jako 
družstvo mladších dorostenců 
vyhráli 2x turnaj v Praze 
Vršovicích  a domácí Velmez 
Cup 2017 . 
Aktuálně družstvo hraje 2.ligu 
staršího dorostu a přesto, že je 
nejmladším družstvem  soutěže,  
je na 10.místě  v konkurenci 15 
družstev celé Moravy . 

  

 dorostenci 
hokej 
HHK Velké Meziříčí  

Jiří Štěpánek 
Miroslav Horký 

Ve skupině Kraje Vysočina 
bylo přihlášeno málo týmů, 
proto se celá skupina přihlásila 
do soutěže  „Krajská liga 
dorostu Pardubického kraje. 
Konečné umístnění bylo 
6.místo. 
 

   

 dorostenci 
požární sport 
SDH Velké Meziříčí 

Olga a Martin Rajmovi 1.místo - okresní kolo dorostu v 
požárním sportu 
 
1.místo – krajské kolo dorostu v 
požárním sportu 

 4.místo – Mistrovství ČR 
dorostu v požárním sportu 

 

 junioři 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  

Petr Juda 
Dan Kasan 
Ondřej Žába 

  4. místo v extralize juniorů 
pro sezónu 2016/17, 
4 hráči pravidelně nastupují 
v 1. lize mužů 

Patrik Indra-MS juniorů 
(U21) 
Dominik Medek repre 
U17 na ME 
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 mladší dorostenci 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Václav Chalupa   Mladší dorostenci FC Velké Meziříčí se pod 
vedením trenéra Václava Chalupy v loňském 
roce umístili na krásném 3 místě v MSDD 
mladšího dorostu. Nechybělo moc a mohlo 
to být i místo druhé. Kluci se po celou 
sezónu prezentovali kvalitními výkony a 
někteří z nich pomáhali i staršímu dorostu.  

 

  

 
 
družstva 
kategorie nad 19 let  ( ročník narození 1997  a starší)  
(zde můžete jmenovat 1 družstvo) 
Jméno  
datum narození trenér úspěchy na úrovni: 

  kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 muži  
basketbal 
BK Velké Meziříčí 

Tomáš Rapušák 
Petr Filla  

Postup do OPII (oblastní přebor). Tým mužů 
tvoří z převážné části mladí hráči, kteří prošli 
mládežnickými kategoriemi v našem oddíle. 
Kromě historického postupu do vyšší soutěže 
obsadili také 7.místo na silně obsazeném turnaji 
ve Vídni. 

   

 
 

ženy 
házená 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

Radka Matušíková  
Anna Gebre Selassie 

  
 

V ročníku 2016 / 2017 obsadilo 
družstvo výborné 6. místo 
v celostátní soutěži – 1.Liga ženy . 
V ročníku 2017 / 2018 je v polovině 
této soutěže na 9. místě po 
nepřesvědčivých výkonech 
v několika utkáních podzimní části 
soutěže . 

 

 muži  „A“ 
hokej  
HHK Velké Meziří 

Roman Vondráček 
Miroslav Horký 

Vítěz základní části krajské ligy  
Celkové druhé místo v playOff 
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 družstvo mužů  
integrovaná boccia 
HSC Velké Meziříčí  

   Integrovaná boccia celkové 1. místo ze dvou turnajů v první lize 
a postup do extraligy mezi 6 nejlepších družstev této soutěže pro 
rok 2018 v ČR. Celkově se celé soutěže zúčastnilo 27 družstev 
v roce 2017. 
iBoccia se hraje v týmech – bez rozdílu hendikepů (v 
družstvu mohou být i zcela zdraví lidé) a věku (včetně dětí a 
seniorů)  
Proto je tento sport pro mnoho lidí skvělou příležitostí k integraci 
(přirozeně, skrze společné sportovní prožitky, kde hendikep ani 
věk nehraje žádnou roli).  
Ještě pro doplnění družstva jsou 3-6členná, musí mít člena s 
handicapem, který by se měl zapojit vždy do hry. Sportovci se 
mohou v rámci pravidel střídat.  
 
 

 

 ženy „A“ 
požární sport 
 
SDH Velké Meziříčí 

Kratochvíl Stanislav st.  1.místo „ o pohár města Velké 
Meziříčí“  
2.místo – Vlčnovský pohár 
2.místo – Pražský pohár 
2.místo – Ostravský pohár 
3.místo – Bludovský pohár 
3.místo – Hradecký pohár 

1.místo na Mistrovství ČR- 
mistryně ČR za rok 2017 
v klasických disciplínách 
CTIF 
4.místo v celorepublikové 
lize CTIF 

9.místo na hasičské 
Olympiádě v Rakousku ve 
Villachu z 23 družstev z 
Evropy / nejlepší umístění 
z družstev z ČR / 
 
4.místo na Mistrovství 
Chorvatska v klasických 
disciplínách CTIF 

 „A“ tým  
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Libor Smejkal  Druhou sezónu v MSFL zakončili hráči FC VM na 
vylepšeném 7. místě oproti premiérové sezoně, kde 
se tým umístil na 12. Letos má tým zaděláno ještě na 
daleko lepší umístění a nebýt posledních 3 
nepovedených zápasů v závěru podzimu, tak by tým 
slavil půlmistra. I přes zmíněné zápasy ztrácí Áčko 
na vedoucí Prostějov pouze 1 bod a na jaře ho bude 
nahánět. Cílem zůstává vítězství v soutěži, na což 
tým bezesporu má. Hráčům pomáhá i domácí 
divácká podpora, která je jasně nejlepší v soutěži a 
moc si toho všichni váží.  

  

 družstvo „C“ 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké 
Meziříčí 

 Toto družstvo vyhrálo okresní přebor II. třídy a 
postoupilo o třídu výš. Bilance týmu byla 14 výher, 
4 remízy a 0 proher!. Nejlepší hráč z týmu byl Vít 
Borůvka s procentuální úspěšností nad 82 %. 
Celkově si připsal 32 výher a 7 proher. 
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 družstvo mužů 
atletika 
TJ SOKOL Velké 
Meziříčí  

  Poprvé v historii se družstvo TJ SOKOL Velké 
Meziříčí zúčastnilo soutěží II. ligy mužů. V sestavě 
závodili – v souladu s pravidly atletiky – i naši 
nejlepší žáci, dorostenci a junioři.  
V celkovém pořadí soutěže družstvo obsadilo 5. 
místo a o jednu příčku mu utekl postup do baráže o 
I. ligu.  Nejvyšším počtem bodů přispěli Ladislav 
Urban, Jakub Havlíček a opět závodící Petr 
Holánek. 
 
 

  

 muži 
volejbal 
TJ Spartak Velké 
Meziříčí  

Petr Juda 
Dan Kasan 

  Vítěz II. národní ligy a 
postup do I. ligy volejbalu 
mužů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 nejlepší trenér – bez pořadí 
(zde můžete jmenovat i více jmen) 
Jméno  úspěchy na úrovni: 
 kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 

reprezentace 
 David Stoklasa 

házená 
TJSOKOL Velké Meziříčí  

Obětavý trenér žákovských 
družstev . S družstvy dosáhl 
řady úspěchů na krajské i 
celorepublikové úrovni . Jako 
bývalý hráč VM se snaží , aby 
hráče házená především bavila 
a aby měl co nejširší kolektiv 
hráčů , které vychovává jak po 
sportovní ,tak i lidské stránce . 

  
V sezóně 2016/2017 se 
s družstvem mladších žáků 
probojoval přes těžkou 
mezikrajskou kvalifikaci do 
republikového finále 
Házenkářského desetiboje . 
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 Milan Souček 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Trenér starší přípravky z loňského roku se 
svým asistentem panem Nováčkem byli u 
vítězství svého týmu v soutěži starší přípravky 
a na své úspěchy se snaží navázat i nyní 
v kategorii mladších žáků. Milan patří k mladé 
generaci trenérů a FC Velké Meziříčí je rádo, 
že takové trenéry na své straně má. Do 
budoucna věříme, že si Milan rozšíří své 
teoretické znalosti o vyšší trenérskou licenci a 
pak prodá své bohaté hráčské zkušenosti třeba 
u dospělejší kategorie.  

   

 Ondřej Rosa 
atletika 
TJ SOKOL Velké Meziříčí  

Vedoucí trenér přípravky 
starších chlapců, kteří zvítězili 
v Krajském přeboru přípravek. 
 
 

 Jako trenér krajského 
atletického družstva se 
zúčastnil  Letní olympiády 
dětí a mládeže 2017 v Brně. 
 
Ondrovou další trenérskou 
specializací jsou střední a 
dlouhé tratě – jeho svěřenci 
se začínají prosazovat 
v žákovských kategoriích 
mezi nejlepší mílaře 
v republice. 

 

 
Galerie odchovanců/trenérů 
(zde můžete jmenovat více jmen) 
Jméno  
Současný oddíl 

úspěchy na úrovni: 

 kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, 
reprezentace 

 Michal Kovář 
basket 
Extraliga staršího dorostu BC Vysočina 
 

    

 Martin Janíček 
házená 
HC Zubří 

  Působí v extraligovém 
dresu HC Zubří ,které je na 
1. místě v soutěži Extraliga, 
kde pravidelně hraje . 
 

 

 Ivana Salašová 
házená 
Zora Olomouc 

  Hraje pravidelně 
v interligovém družstvu žen 
Zora Olomouc . 
 

Bývalá dorostenecká a 
juniorská reprezentantka 
ČR . 
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 Anna Gebre Selassie 
házená 
 

  Hrála celou řadu let 
v interligovém družstvu 
Zora Olomouc .V roce 2017 
ukončila hráčskou kariéru a 
působí jako trenérka žen 
VM. V současné době je na 
mateřské dovolené . 
 

Bývalá reprezentantka ČR 
v kategoriích mládeže a 
žen 

 Filip Svoboda  
házená 
HC Zubří 

  Působí velmi úspěšně 
v prvoligovém dresu HC 
Zubří v družstvu staršího 
dorostu – v současnosti na 
1. místě soutěže , oba opory 
týmu . 

Reprezentanti ČR 
v mládežnických 
kategoriích . 

 Vojtěch Drápela 
házená 
HC Zubří 

  

 Juda Jaroslav 
hokej 
 Extraliga  juniorů, HC Dukla Jihlava, Krajská liga mužů 
Jižní Moravy a Zlína HHK Velké Meziříčí Muži 
 

    

 Pacalová Kristýna 
hokej 
regionální liga staršího dorostu SK Horácká Slávia Třebíč, 
Reprezentace žen Česká republika 
 

    

 Strnad Milan 
hokej 
Extraliga  juniorů, HC Dukla Jihlava,  
 

    

 Slabý Petr  
hokej 
Extraliga  juniorů HC Kometa Brno, Krajská liga mužů Jižní 
Moravy a Zlína HHK Velké Meziříčí Muži 
 

    

 Úlovec Jan 
hokej 
Extraliga  staršího dorostu HC Dukla Jihlava 
 

    

 Pacal Lukáš 
hokej 
 regionální liga staršího dorostu SK Horácká slávia Třebíč 
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 Juda Miroslav  
hokej 
Extraliga  staršího dorostu HC Dukla Jihlava, 
Regionální liga staršího dorostu HHK Velké Meziříčí 
 

    

 Barák Martin 
hokej 
Extraliga  staršího dorostu HC Dukla Jihlava, Regionální liga 
staršího dorostu HHK Velké Meziříčí 
 

    

 Homola David 
hokej 
 Extraliga  juniorů  a Extraliga  staršího dorostu HC Oceláři 
Třinec, Reprezentace ČR do 17 let 
 

    

 Broža Ondřej  
hokej 
regionální  Liga mladšího dorostu HC Dukla Jihlava,   
 

    

 Pavel Zacha 
hokej 
NHL, New Jersey Devils 

    

 Svobodová Anna 
stolní tenis 
TTC Moravská Slavia Brno 

 Stolní tenis začala hrát v září roku 2014 v místním 
klubu ST Velké Meziříčí. Zde působila dva roky. 
Od září 2016 se stala hráčkou TTC Moravská 
Slávie Brno. Dnes je zařazena do základu družstva 
a odehrává zápasy 
v ligové divizní soutěži žen Jihomoravského kraje. 
Mezi dosavadní úspěchy patří 12 místo v kategorii 
mladších žáků Jihomoravského kraje a taktéž 
nominace M ČR mladších žáků. 

 

  

 
 Daniel Raus 

fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Vít Winterling  
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Štěpán Šimánek  
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
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 Hana Pavlasová  
fotbal 
SK Slavia Praha 
 
 

    

 Marek Malata  
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Mirek Malata 
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Filip Vošmera 
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Miloš Koudela 
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Adam Jágrik 
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Libor Smejkal mladší 
fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Ladislav Němec  
Fotbal 
FC Vysočina Jihlava 
 

    

 Theodor Gebre Selassie  
fotbal 
Werder Brémy 

    

  MARTIN KRYŠTOF   1982 (VK Jihostroj Č.Budějovice)   Mistr České republiky 
libero 

Reprezentant ČR, 7. místo 
na ME 

 MAREK ZMRHAL  1993 (VK Karlovarsko)   4 místo v ČR 
smečař 

Reprezentant ČR 7. místo 
na ME 

 PATRIK INDRA 1997 (Dukla Liberec)   Diagonální hráč, 
Přestup v roce 2017 

Reprezentant ,účastník 
MS juniorů  

 ZDENĚK MÁLEK 1990 (VK Karlovarsko)   4. místo v ČR smečař  

 MICHAL HRAZDIRA 1985 (Volejbal Brno)   5. místo v ČR, 
smečař,kapitán družstva 
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 DANIEL ŘÍMAL, 1996 (Volejbal Brno)   5. místo v ČR, diagonální 
hráč 

 

 VÍT JAKUBEC, 1996 (Volejbal Brno)   5. místo v ČR, blokař  

 LUBOŠ  POSPÍCHAL, 1995 (Volejbal Brno)   Blokař  
Přestup v roce 2017 

 

 RICHARD STANISLAV, 1997 (Volejbal Brno)   Smečař 
Přestup v roce 2017 

 

 MIROSLAV BLÁHA, 1995 (VSC Zlín)   9. místo v ČR 
libero 

 

 MATĚJ UCHYTIL, 1994 (VSC Zlín)   9. místo v ČR 
smečař 
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zvláštní ocenění 
(zde můžete jmenovat více jmen) 
 
A/ neaktivní sportovci 
Jméno  
 

zvláštní ocenění za: 

 Vlastimil Vaverka  
házená 
TJ SOKOL Velké Meziříčí 
 

Patří k dlouholetým trenérům oddílu házené .Prošlo mu rukama několik  generací házenkářů Velké Meziříčí . Trénoval všechny kategorie od mladších žáků 
až po muže a v každé kategorii dosáhl výrazných úspěchů . Největším jeho sportovním úspěchem bylo historické vítězství družstva mužů ve 2. lize pod jeho 
vedením v sezóně  2014 / 2015 .Pomohl vychovat několik extraligových hráčů házené a především mnoho lidí, 
kteří se házené věnují dodnes. Jako trenér vždy vedl hráče k disciplíně  jak po sportovní, tak i lidské stránce . 
 

 Pavel Klapal  
házená 
TJ SOKOL Velké Meziříčí  

Pavel Klapal byl od mládí v rodině veden ke sportu . Velký vliv na jeho sportovní zaměření měl jeho otec – učitel a dlouholetý sportovní funkcionář a 
trenér házené. Tak byl Pavel Klapal již v žákovských a dorosteneckých letech veden k házené, v počátcích ještě v České házené . Místní družstva zde 
dosahovala velmi dobrých výsledků . V průběhu vojenské služby se seznámil již s házenou dle mezinárodních pravidel . Za jeho pomoci pak ve VM došlo k 
přechodu všech věkových kategorií na házenou mezinárodní. Od té doby (1964) byl aktivním hráčem našeho družstva mužů v krajských a divizních 
soutěžích . Po skončení aktivní činnosti se mnoho let věnoval trenérské a funkcionářské práci a současně pomáhal při obnově a údržbě hřišť na „ Rudolfáku 
„ a později venkovních hřišť U Světlé . 

 Alois Nováček 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Krásného životního jubilea – sedmdesáti let, se v úterý 28. listopadu 2017 dožil pan Alois NOVÁČEK. Dlouhá léta působil v klubu FC Velké Meziříčí jako 
hráč, za vrchol své fotbalové kariéry považuje historický 1. postup do Krajského Přeboru po sezoně 1971/72 a následnou sezonu v něm. Později působil v 
klubu jako trenér „A“ týmu mužů na začátku osmdesátých let a člen výboru. V letech 1997 až 2002 také jako jeho předseda. K rozvoji sportu, nejen 
kopané, ve Velkém Meziříčí přispěl nemalou měrou i jako místostarosta města v období 2002-2006. Kopané zůstal stále věrný a nejen jako hráč, ale i 
člověk, který vše kolem dokáže zařídit. Ať již v týmu starých pánů Velmezu v jejich turnajích a zápasech, ale i ve Veteránské lize malé kopané. Je také 
stálý návštěvník zápasů všech týmů FC VM. V něm se k trénování opět vrátil v roce 2011 u mladší přípravky a úspěšně v něm pokračuje s dalšími trenéry v 
současnosti v mladších žácích. Do dalších let Ti FC VM přeje hlavně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a radosti, nejen z kopané. 
  Jan Fňukal 

fotbal 
FC Velké Meziříčí  
 

Ve čtvrtek 16. listopadu se dožil ve skvělé tělesné i duševní svěžesti a chuti do života významného životního jubilea 80 roků pan Jan Fňukal. Celý svůj 
fotbalový život spojil s kopanou ve Velkém Meziříčí, ke které jej přivedl táta, mimochodem, také významná osobnost historii Velkomeziříčské kopané. 
Prošel zde všemi věkovými kategoriemi a již v roce 1955, tedy ve svých 18 ti letech hrál za A-tým mužů na křídle nebo v záloze. V kariéře v něm úspěšně 
pokračoval v šedesátých a sedmdesátých letech a ukončil ji v sezoně 1972/73 v Krajském přeboru. Po ukončení hráčské kariéry na ní navázal i úspěšnou 
trenérskou, kterou zakončil až v roce 1989 u „B“ týmu mužů. Velkomeziříčské kopané byl vždy věrný i v dobách, kdy se nedařilo a zůstal ji věrný až do 
dnešních dnů, neboť patří ke stálým návštěvníkům domácích zápasů mužů Velmezu a o vše kolem ní se zajímá. Velmi si váží toho, že se zde hraje takto 
vysoká soutěž(MSFL) a rád se na ní chodí dívat, protože zápasy mají velmi dobrou úroveň. Pane Fňukale, touto cestou přejeme do dalších let pevné zdraví, 
osobní i životní spokojenost, radost z dětí a 5 ti vnoučat. 
  Zdeněk Zmrhal 

volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí  

 
DLOUHOLETÝ VÝBORNÝ HRÁČ. Na hráčskou kariéru navázal a stále navazuje jako trenér mládeže především přípravky a žáků.  Výsledky své práce 
pravidelně sleduje jako aktivní fanoušek místního ligového družstva mužů ale také jako televizní divák extraligových a reprezentačních TV volejbalových 
přenosů. 
V roce 2017 oslavil životní jubileum – 70 let. 
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B/ aktivní sportovci 
 
 Jan Broža 

BMX 
  

M ČR 
1. místo MČR Park  Brno – kategorie BMX Park Amateur 
1.místo MČR Dirt Pohořelice – kategorie BMX Dirt Amateur 

Další závody 
1) CROPP Baltic Games Gdaňsk – 2.místo, kategorie BMX Park Junior 
2) FISE WORLD Budapest – 2. místo BMX Park Junior 
3) Junkride INDOOR CUP Šurany (SK) – celkový vítěz, kategorie BMX Park Master 

 4)    Lords of dirts – Francie, 5. místo, kategorie BMX Amateur 
.BMX (z anglického názvu ‚Bicycle Motocross) je jednou z cyklistických disciplín. Jezdí se převážně na 20 palcových kolech (u dětí kola pak na kolech 16“ a 18“), které 
ve srovnání s klasickými koly nemají přehazovačku, odpruženou vidlici, kotoučovou brzdu a další doplňky jak jsou světla, odrazky atd. Původně BMX znamenalo hlavně 
disciplínu Bikros, tedy závody na těchto kolech na speciálně připravených tratích plných klopených zatáček a skoků, přičemž vítězem se stal ten, kdo trať projel nejrychleji. 
V dnešních dnech ale pojem BMX znamená hlavně freestyle BMX, ježdění bez předem stanovaných pravidel. Dnes je tento sport velice populární mezi mladými jezdci, 
kteří BMX kolo využívají zpravidla k více disciplínám jako jsou Street, Dirt ,Park, Flatland, Minirampa.BMX disciplín je celá řada a neustále vznikají nové. Většina jezdců 
jezdí více disciplín najednou a jsou to např: 
MINIRAMPA: tvar klasické účko, nebo dvě spojené účka. Jezdí se z jedné starny na druhou 
DIRT: jezdí se na tratích plných hliněných skoků 
PARK: jezdí se na uměle vytvořených překážkách 
VERT: speciální rampa která je 2X a víc větší než minirampa 
Honza jezdí od 8 roků, v letošním roce si vyjel vítězství v kategorii junior na MČR park v Brně a na MČR dirt v Pohořelicích.Z dalších úspěchů je nejcennější 2.místo na 
zastávce FISE WORLD v Budapešti, rovněž 2.místo na CROPP Baltic games v Gdaňsku. 

 
 

 Jakub Hejl 
Freestyle 
mountain 
bike 

 

Freestyle mountain bike - extrémní sport na horském 26 palcovém kole, kde na hliněných nebo dřevěných skocích jezdci předvádí různé otočky a další triky, které jsou 
následně bodově hodnocené porotou. 
Samotná závodní trať se skládá přibližně ze 2 až 11 skoků, které na sebe postupně navazují a tvoří takzvanou slopestylovou trať. 
Samotná porota hodnotí styl projetí, kreativitu, celkový dojem a hlavně obtížnost triků. 
Závody se dělí na dva tipy. Ty menší nespadají pod žádnou organizaci a body z nich se vám tedy nijak nesčítají. 
A pak je tu ta největší a zároveň jediná organizace FMB world tour. 
FMB world tour je šampionát založený na závodech velkého formátu pro nejlepší freestyle jezdce planety.  
Dělí se na čtyři kategorie: Diamond, Gold, Silver, Bronze. 
Body z každého závodu se vám sčítají a na konci sezony je vyhlášení absolutního vítěze. 
V jednání je zařazení tohoto sportu na OH 2024. 
Výsledky 2017: 

• Mistrovství Slovenska -1. místo 
• (Kálnice- Slovensko)-Garmin slopestyle FMB World Tour– 2.místo –(celá  evropská špička) 
• (Polsko) biketown Przemysl FMB World Tour - 4.místo 
• (Polsko)bikedays skatepark-2.místo 
• FFT Slopestyle 2017(Největší slopestyle závod v ČR)  - 1.místo 
• (Polsko)Cropp Baltic Games FMB World Tour- 5místo 
• (Čína) Fise Chengdu FMB World Tour gold event- 11 místo (jeden z největších závodů na světě ) 

Dále za mini roli v české komedii Bajkeři jako kaskadér . 
Působení na Nova sport1 Nova sport2 a Fanda tv . 



sumář                                                                                                                                                                                  Anketa za 2017 

 
24 

 
 Lukáš Bronček 

sport 
handicapovaných 
TJ Březejc 
 

36 let,  všestranný sportovec se spastickým postižením mozku a zraku. 

Přes tyty zdravotní limity si oblíbil  sport, neustále se zlepšuje a svou houževnatostí a pílí se vypracoval k dnešním výsledkům. V zimě se věnuje klasickému a 
sjezdovému lyžování, v létě atletice, silniční a horské cyklistice. 

Svoji mateřskou  TJ Březejc reprezentuje v cyklistice a atletice, na atletické disciplíny se připravuje společně s atlety TJ SOKOL Velké Meziříčí. 

V roce 2017 získal na MČR  v atletice Spastic Handicap tituly Mistra ČR  v disciplínách 100 m s časem 13,05  a 200m s časem 28,37. Zúčastnil se MČR mentálně 
postižených sportovců v cyklistice - v silničním závodě na 35 km získal titul Mistra ČR, v časovce  na 10 km obsadil 2. místo. V uplynulém roce úspěšně absolvoval 
několik závodů  horkých kol seriálu Kolo pro život třídy Elite na 50 km,  vyzkoušel si i křižanovský DUATLON. 

 
 Nikola Polová 

11.7.2000 
MMA 

Trénuje bojové sporty, které u nás znají fanoušci pod názvem MMA nebo UFC (Ultimate Fighting Championship). 
V prosinci se umístila v Praze na ME juniorů v brazilském jiu-jitsu na 3. místě.  
Brazilské jiu-jitsu se orientuje na boj na zemi, používají se submisivní techniky (škrcení, páčení). 
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brazilsk%C3%A9_jiu-jitsu 
 
 
 

 Petr Peňáz 
atletika 
PSK OLYMP 
Praha 

Petr začínal s atletikou ve Velkém Meziříčí, v roce 2005 se společně s rodiči přestěhoval do Kolína a stal se členem atletického oddílu TJ SOKOL Kolín.  
V roce 2013 přestoupil do PSK OLYMP Praha, zde se připravoval  společně s naším elitním překážkářem Petrem Svobodou  pod vedením trenéra Luďka Svobody.   
Byl členem reprezentace ČR, startoval na ME do 22 let (2013)  a na halovém ME v 2015. 
Získal celkem: 
- 4 tituly mistra ĆR v žákovských  a mládežnických kategoriích (60 m překážek, 100 m překážek, 110 m překážek, dálka)  
- 5 titulů mistra ČR mezi dospělými  (110 m překážek). 
 
Z Velkého Meziříčí - jako mladší žák – odcházel v roce 2005 se svým nejlepším časem na 60 m překážek 9,06s.  V roce 2016 zaběhl svůj osobní výkon na 60 m 
překážek 7, 81 s. Tyto dva výkony dělí 11 let a 1,25 s . 
 
Posledním Petrovým závodem bylo vítězství na 60 m překážek v halovém Přeboru Prahy v únoru 2017. 
Poté ukončil jako reprezentant  a několikanásobný mistr ČR v atletice svoji úspěšnou kariéru. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brazilsk%C3%A9_jiu-jitsu

