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Jednotlivci 
kategorie do 12 let bez pořadí (ročník narození 2006 a mladší) 
 
jméno  
datum narození trenér 

úspěchy na úrovni: 
kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 

Jakub Doležal 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

kolektiv trenérů atletiky Liga Vysočiny přípravek: 
2x 1. místo a 1x 3. místo ve 
víceboji. 
Jeho nejsilnějšími disciplínami 
jsou hladké a překážkové 
sprinty a skok do dálky. 
V těchto disciplínách v každém 
závodě Ligy Vysočiny přípravek 
vybojoval medailová umístění. 

  Účastník mezinárodních 
závodů EKAG (Evropské dětské 
atletické hry) 2018 ve skoku 
do dálky 60 m a 600m. 
V nejkratším sprintu na 60 m 
mu o 0,01sekundu utekl 
postup do finále mezi 8 
nejlepších. 

Marek Balej 
alpské lyžování 
Ski klub Velké Meziříčí 

Marek Balej 1. místo v celkovém hodnocení 
lyžařského poháru Vysočiny 

 5. místo v celkovém pořadí 
HEAD cupu (Český pohár 
předžáků) 

 

Vendula Pospíšilová  
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Ilona Závišková Na svůj mladý věk herně 
zdatná, učenlivá a nápaditá.  
Dlouhodobě nejlepší střelkyně 
a tahoun týmu.  

   

Matěj Janák  
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Michal Janák 
Ondřej Žaba 

Smečař družstva starších žáků 
vítěze krajského přeboru 

 Člen tzv. „Nadějí“ z nichž je 
vybírán reprezentační celek 
pro nejmladší kategorii 
„Lvíčata“ 

 

Ondřej Vala 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Josef Voda Základní kámen starší 
přípravky ročníku 2007, který 
by mohl svůj přístup k fotbalu 
vyučovat. Mezi kluky a rodiči 
velmi oblíbený hráč, kterého si 
sami mezi sebou zvolili jako 
nejlepšího v loňské sezóně. Ať 
se daří dále a drží hlavně 
zdraví. 

   

Tereza Martincová 
sportovní lezení 
Lezu v Mezu 
 

Milan Salaš Autocolor Boulder Games Liga 
2018 – celkové pořadí 2. místo 
Autocolor Big Boulder Games 
2018 s celorepublikovou účastí 
– 2. místo 

 Boulderděti 2018 – celkové 
pořadí 5. místo (6., 5., 7. a 3. 
místo) 
HUDY dětské lezecké závody v 
kombinaci Brno – 1. kolo – 6. 
místo 
HUDY dětské lezecké závody v 
kombinaci Praha – 2. kolo – 6. 
místo 
LA SPORTIVA SPORT Life! 
Bouldercontest 2018 – 7. 
místo 

 

Filip Šiljeg 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  
 

Pavel Kučírek Jeden z hlavních tahounů 
družstva U12 v regionální 
soutěži krajů Vysočina a Jižní 
Moravy. Bojovný, rychlý hráč, 
který svou rychlost a 
bojovnost využívá ve své hře 
se staršími soupeři.  

   

Ondřej Valík 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Roman Valík krajská liga přípravky ročníku 
2009 – výborný bruslař, 
kvalitní střelec, příkladný 
v tréninku i zápasech 
spoluhráčům 
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Jednotlivci 
kategorie do 15 let (ročník narození 2003–2005) 
 
jméno  
datum narození trenér 

úspěchy na úrovni: 
kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 

Petr Vokoun 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Ondřej Rosa KP v hale – 1. místo na 800 m,  
2. místo na 150 m 
KP na dráze – 1. místo na 1500 m  

 M ČR žactva – 5. místo v běhu 
na 800 m 

 

Malec Petr 
handicap sport 
HSC Velké Meziříčí 
 

Charvát Jiří   Iboccia člen družstva extraligy 
Františka Malce celkové 3. 
místo po dvou kolech v roce 
2018. Petr Malec byl tvůrce 
všech úspěchů tohoto 
družstva. 
1. Místo otevřený turnaj ibocci 
v Osové Bítýšce 

 

Dana Harvey 
skicross 
Ski klub Velké Meziříčí 
 

Ivo Doležal – skicross 
Tomáš Malec – alpské 
disciplíny 

4. místo v celkovém pořadí 
Lyžařského poháru Vysočiny 

 1. místo na ZODM, 2. místo na 
MČR ve skicrossu, 2. místo 
v celkovém pořadí Českého 
poháru skicrossu 

 

Radek Navrátil 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

David Stoklasa 
Radek Buchta 

Opora a jeden z nejlepších 
střelců svého družstva v Lize 
Vysočiny. Pravidelně dostával 
pozvánku do užšího výběru RHC 
Kraje Vysočina se kterým se 
účastnil mnoha mezinárodních 
turnajů. Jeho tréninková píle a 
nasazení v utkáních jsou 
příkladné. 

 Pravidelně nastupoval za tým 
Nového Veselí v Žákovské Lize 
a pomohl mu tak k 9. místu v 
České republice.  

 

Matouš Špaček  
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Ondřej Žaba Vítěz krajského přeboru žáků Účast v Českém poháru žáků 
13. místo 

Diagonální hráč 
Člen družstva extraligy kadetů  

Člen nejmladšího 
reprezentačního družstva 
„Lvíčat“, jeho širšího výběru 

Josef Pacal 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Pavel Mezlík Hráč, bez kterého si trenér 
nedokáže představit svou 
sestavu. Začínal jako brankář, ale 
dnes už velmi dobře plní roli 
středního obránce. Kluk ze 
sportovní rodiny, který nezkazí 
žádnou srandu. Pomáhá i 
v kategorii mladšího dorostu. 

   

Adéla Bajerová 
sportovní lezení 
Lezu v Mezu 
 

Milan Salaš Autocolor Boulder Games Liga 
2018 – kategorie ženy – celkové 
pořadí 1. místo 
Autocolor Water Boulder Games 
2018 s celorepublikovou účastí – 
kategorie ženy – 1. místo, 
kategorie děti – 1. místo 
Autocolor Big Boulder Games 
2018 s celorepublikovou účastí – 
kategorie ženy – 1. místo 

 Český pohár mládeže v 
boulderingu – celkové pořadí 
7. místo (2x 8., 1x 7.) 
Český pohár mládeže na 
obtížnost – celkové pořadí 7. 
místo (2x 6. místo, 1x 5. místo) 
Big Wall Open – lezecké 
závody na obtížnost – 
kategorie ženy – 4. místo 
LA SPORTIVA SPORT Life! 
Bouldercontest 2018 – 2. 
místo 
Rafiki Urban Boulder Race – 4. 
místo 

 

Filip Sýkora 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  
 

Tomáš Doležal  Opora vítězného týmu 
nadregionální ligy 

  

Jiří Dobrovolný 
požární sport 
SDH Lhotky sport  

Jiří Kaman 2. místo v krajském kole soutěže 
dorostu 

 13. místo na Mistrovství 
republiky soutěže dorostu,  
5. místo na Mistrovství 
republiky dorostu ve výstupu 
na věž, čas 8,61 sekund – 
skvělý výsledek v nové a těžké 
disciplíně mladšího dorostu, 
která se běhá na společném 
MČR s profesionálními hasiči 

 

Šimon Zdvihal 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Libor Mašek krajská liga starších žáků 
Vysočiny – tahoun mužstva, 
jeden z nejproduktivnějších 
hráčů mužstva 
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Jednotlivci 
kategorie do 19 let (ročník narození 1999–2002) 
 
jméno  
datum narození trenér 

úspěchy na úrovni: 
kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 

Mike Aminu Abu 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Ladislav Urban KP dorostu na dráze – 1. místo 
výška 

 M ČR dorostu v hale – 6. místo 
výška 
M ČR dorostu na dráze – 8. 
místo výška. 
Osobní rekord 185 cm. 

 

Sára Strnadová 
snowboardcross 
Ski klub Velké Meziříčí 

Michal Hanko   1. Na ODM ve 
snowboardcrossu, 9. celkově 
v Českém poháru mezi ženami 
3. místo na závodě Českého 
poháru na Dolní Moravě 

3x 13. místo v Evropském 
poháru Juniorů 

Markéta Pospíšilová 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Vincenc Záviška  2. liga mladších dorostenek 
hostování – Tatran Bohunice. 
 
Studentka Gymnázia Velké 
Meziříčí svoji hráčskou kvalitu 
úspěšně uplatňuje i ve 2. lize 
mladších dorostenek v barvách 
Tatranu Bohunice, 

2. liga starších dorostenek 
(celostátní) – stěžejní kreativní 
hráčka ligového družstva 
starších dorostenek TJ Sokol 
Velké Meziříčí, za které díky 
svým herním dovednostem 
nastupuje již třetí sezónu. 
Příkladným přístupem 
k tréninkovému procesu i 
k soutěžním utkáním je 
vzorem pro ostatní 

 

 

Jakub Němec 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Ondřej Žaba, Petr Juda   Smečař a libero, člen 
extraligového družstva kadetů 
i juniorů  

 

Matěj Sysel 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Václav Chalupa  Velmi nadějný hráč, který má 
v dorostu nálepku na zádech 
jako nepostradatelný. Během 
roku nastoupil i v mužské 
kategorii. Bohužel ho brzdí 
zdravotní problémy, tak věřme 
v lepší zítřky a zvládnutou 
maturitu.  

  

Michal Báňa 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Karel Vejmelka  nejproduktivnější obránce 
HHK VM v soutěži regionální 
ligy staršího dorostu Vysočiny 
a Pardubického kraje 
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Jednotlivci 
kategorie nad 19 let (ročník narození 1998 a starší)  
 
jméno  
datum narození trenér 

úspěchy na úrovni: 
kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 

Ladislav Urban 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

  Nejvýznamnější měrou přispěl 
k celkovému 5. místu družstva 
mužů v soutěži II. ligy. Byl 
nejvíce bodujícím mužem této 
soutěže. 
 
Jeho osobními rekordy mají 
hodnotu 210 cm ve skoku 
vysokém a 14,5 m v trojskoku. 

  

Martin Maštera 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké Meziříčí 
 

 Martin pravidelně hraje za 
naše nejlepší družstvo. Třetím 
rokem po sobě dokázal obhájit 
první místo z našeho oddílu. 
Aktuálně hraje divizi Vysočiny 
a jeho procentuální úspěšnost 
se pohybuje kolem padesáti 
procent. Patří vždy mezi 
klíčové hráče v mistrovském 
utkání. 

   

Vítězslav Večeřa 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Ladislav Šidlo 
Michael Bezděk 

 Nejlepší střelec 
velkomeziříčských 
druholigových házenkářů 
posledních let, který díky své 
přesné levačce vsítil v minulé 
sezóně 115 branek. Umístil se 
tak na šestém místě v pořadí 
střelců druholigové tabulky 
Morava jih.  
Víťovi nechybí příkladná 
tréninková morálka a pomáhá 
i s rozvojem mladých 
nadějných házenkářů 
 

  

Marek Slavík 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 
 

Petr Juda, Daniel Kasan   Libero prvoligového družstva 
Spartaku Velké Meziříčí, oddílu 
volejbalu, t.č. patří mezi 
nejlepší libera celé 1. ligy  

 

Pavel Mezlík 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Libor Smejkal st.  Jeden z nejzkušenějších hráčů 
týmu, který je svým 
profesionálním přístupem 
inspirací pro mladší kolegy 
v kabině. Borec, který fotbalu 
obětoval celý život a 
momentálně své zkušenosti 
předává i jako trenér ve 
starších žácích. 

  

Matěj Vrtal 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  
 

Tomáš Rapušák, 
Petr Filla 

 Jeden z nejlepších střelců 
oblastního přeboru jižní 
Moravy a Vysočiny. 

  

Jiří Štourač 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Roman Vondráček Opora v brance prvního týmu 
HHK VM v krajské lize jižní 
Moravy a Zlína 
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Družstva 
kategorie do 12 let bez pořadí (ročník narození 2006 a mladší) 
 

družstvo trenér 
úspěchy na úrovni: 

kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
starší chlapci přípravka 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

kolektiv trenérů atletiky Nejsilnější družstvo Ligy 
přípravek Vysočiny. Ve všech 
kolech této soutěže získali 
zlatou medaili ve štafetě. 
Všichni členové družstva se 
stabilně umísťovali v první 
desítce celkového pořadí 
víceboje, v individuálních 
disciplínách získali minimálně 
1 medailové umístění. 
 

   

minižáci 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Petr Kaštan 
Vlaďka Kaštanová 
Martin Krejčí 
Jiří Holý 

Nejlepší družstvo kraje 
Vysočiny 

 1. a 3. místo turnaj v Litovli 
2. místo na turnaji Kostelec na 
Hané 
1. a 3. místo turnaj Horka nad 
Moravou 
2. místo turnaj Nové Veselí 
1. místo Memoriál Karla 
Kaštana Velké Meziříčí 
3. místo celostátní Přebory 
České obce sokolské 
 
 
 
 

4. místo na turnaji ve Stupavě 
– největší turnaj ve střední 
Evropě v miniházené 

starší přípravka ročník 2007 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Josef Voda V dlouhodobé soutěži skončili 
na druhém místě, ale na 
závěrečném turnaji všech 
týmů z kraje, který proběhl ve 
Velkém Meziříčí, už slavili 
vítězství. Silný ročník, který se 
po částech rozpadnul po 
větších klubech hrající vyšší 
soutěže, což je hlavní ocenění 
této skvělé party. 

   

žactvo U12 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  
 
 

Pavel Kučírek Několik vítězství v turnajích 
kategorie U12 krajů Vysočina a 
jižní Moravy. 
Na dětech je vidět zlepšení od 
začátku sezony a hlavně jejich 
chuť sportovat. 

   

mladší žáci 
požární sport 
SDH Velké Meziříčí 

Lenka Jágriková 6. místo v okresním kole hry 
Plamen.  
Do vyšších kol ml. žáci 
nepostupují. 
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Družstva 
kategorie do 15 let (ročník narození 2003–2005) 
 

družstvo trenér 
úspěchy na úrovni: 

kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
starší žákyně 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

kolektiv trenérů atletiky Vítězné družstvo krajského přeboru 
družstev starších žákyň, opět 
postoupilo na Mistrovství Čech. 
 

Mistrovství Čech 
družstev staršího 
žactva – 7. místo. 

  

družstvo „D“ 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké Meziříčí 
 

Klíma Petr, Buk Martin Kluci hrají pravidelně za déčko v sestavě Bradáč 
Petr, Pavelec Radek, Motáček Tomáš, Blažek 
Filip, Kališ Pavel a Hedvábný Lukáš. Nastupují 
v dlouhodobé soutěž dospělých. Většina 
dokázala ve zmíněné třídě bodovat. Tato parta 
se řadí mezi nejlepší mládež našeho klubu. 

   

žactvo 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí  

Ilona Závišková 
Pavol Živčic 
Pavel Strašák 
Petr Kavka 

starší žákyně – 3. místo Liga Vysočiny 
 
mladší žáci – Vítězství v Lize 
Vysočiny 
podzimní část 
*vítězství v základní části Ligy 
Vysočiny 

 Starší žákyně 
Výběry krajů ročníky 2004, 2005 – 1. místo 
(Plzeň) 
– postup do celostátní soutěže Žákovská 
liga, velmi dobrý soutěživý kolektiv s cílem 
se posouvat hráčsky i výsledkově vzhůru. 
Řada dívek je vybírána jinými oddíly k účasti 
na mezinárodních turnajích – Slovensko, 
Maďarsko.  
 
mladší žáci 
3. místo v házenkářském desetiboji 
– obrovský úspěch, který se klukům podařil 
na finálovém turnaji, kde jde kromě házené i 
o všestranné sportovní a týmové schopnosti  
*medailová umístění na řadě turnajů v ČR 
 

 

starší žáci 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Petr Vašíček, Michal 
Janák, Ondřej Žaba 

Vítěz krajského přeboru ročníku 
2017/18 

 13. místo v Českém poháru 
žáků, nejvýznamnější soutěži 
na republikové úrovni v této 
kategorii, které se účastní 36 
družstev 

 

starší žáci 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Pavel Mezlík Díky trenérovi se stabilizoval kádr i 
výsledky a po delším čase se i na jaře 
bude bojovat o přeborníka kraje. Tým 
má určitě na to uspět, ale samo to 
nepůjde a něco se pro to musí udělat 
a obětovat. 

   

BK VM U15 
basketbal 
BK Velké Meziříčí  
 

Pavel Kučírek,  
Tomáš Doležal 

 Vítěz nadregionální 
ligy. 

  

      

 
Družstva 
kategorie do 19 let (ročník narození 1999–2002) 
 

družstvo trenér 
úspěchy na úrovni: 

kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
Starší dorostenky  
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Vincenc Záviška, Andrea 
Kuřátková 

  Celostátní 2. liga starší dorostenky, 
dobrý kolektiv složený věkově 
z hráček čtyř ročníků. Posezónní 
období si zpestřuje plážovou 
házenou. Dvě brankářky a dvě hráčky 
tohoto týmu již nastupují pravidelně 
v 1. lize žen.  

 

junioři 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Petr Juda, Daniel Kasan, 
Ondřej Žaba 

  5. místo v extralize juniorů 
v České republice, dlouhodobá 
účast v nejvyšší soutěži ČR 

 

starší dorost 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Václav Chalupa  V nelehké sezóně sužované několika 
problémy se starší dorost v soutěži 
zachránil a i nadále hraje třetí nejvyšší 
dorosteneckou soutěž. Kladem staršího 
dorostu je, že několik hráčů pravidelně 
nastupuje v mužské kategorii, a tím 
získávají cenné zkušenosti do dalších let.  

  

starší dorost 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

VEJMELKA Karel Druhé místo v regionální lize 
staršího dorostu Vysočiny a 
Pardubického kraje 

   

dorostenky 
požární sport 
SDH Velké Meziříčí 

Stanislav Kratochvíl ml. 2. místo – okresní kolo dorostu 
v požárním sportu 
4. místo – Žďárská liga juniorů 
v požárním sportu 
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Družstva 
kategorie nad 19 let (ročník narození 1998 a starší)  
 

družstvo trenér 
úspěchy na úrovni: 

kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
muži II. liga 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

  Historicky největší úspěch 
současné meziříčské atletiky 
v soutěži dospělých. 
Postup ze základní části II. 
atletické ligy ze 4. místa do 
baráže o I. ligu.  
V baráži družstvo obsadilo 
nepostupové 8. místo. 
 
 

  

družstvo curlerů 
handicap sport 
HSC Velké Meziříčí 

Jiří Charvát    1. místo  
mezinárodní Mistrovství České 
republiky pro rok 2018 

družstvo A 
stolní tenis 
Stolní tenis Velké Meziříčí 
 

 Tým překvapivě zaznamenal 
velký úspěch v krajském 
přeboru první třídy, kde 
skončil na druhém místě a 
postoupil po druhé v historii 
zpět do divize Vysočiny. Hlavní 
čtyřka hrála ve složení Klíma 
Petr, Maštera Martin, Kampas 
Jan a Šoukal Slavomír. 

   

muži 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

Ladislav Šidlo 
Michael Bezděk 

 4. místo v soutěži 2. liga 
Morava Jih v soutěžním 
ročníku 2017/2018 
Po podzimní části letošního 
ročníku se aktuálně družstvo 
mužů nachází na 6. příčce 
druholigové tabulky 
s minimální ztrátou 4 bodů na 
první místo, kdy jsme dvakrát 
smolně prohráli o branku 
respektive dvě v posledních 
dvou kolech. 

     
     
  

 

  

muži 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Petr Juda, Daniel Kasan   Druhým rokem účastník 1. ligy 
volejbalu, poprvé se 
probojoval do play off této 
soutěže.  
V rámci Kraje Vysočina žádný 
oddíl nebo družstvo volejbalu 
ani historicky nedosáhlo 
lepšího výsledku 

 

A tým  
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Libor Smejkal st.  Historicky nejlepší rok má za 
sebou A tým FC VM, který 
skončil v MSFL na celkovém 
druhém místě a ještě pár kol 
před koncem bojoval o celkové 
prvenství a postup do druhé 
ligy. Tým se až na pár zápasů 
prezentoval kvalitními výkony, 
které ocenila nejvyšší 
návštěvnost v soutěži. 

  

muži A 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Roman Vondráček  3. místo v krajské lize jižní 
Moravy a Zlína 
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Nejlepší trenér – bez pořadí 
 

jméno oddíl 
úspěchy na úrovni: 

kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
Jan Havliš 
atletika 
TJ Sokol Velké Meziříčí 

 Trenérsky působil 8 let ve 
volejbalu, dětem v atletickém 
oddíle se věnuje od roku 2015.  
Své trenérské zkušenosti 
využívá během tréninku 
atletických přípravek, kde 
klade důraz především na 
všestrannost. 
Stojí za úspěchy nejmladších 
atletů ve věku od 7 do 10 let. 
 

   

Ilona Závišková 
házená 
TJ Sokol Velké  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Obětavá trenérka tří 
mládežnických týmů – 
minižákyně, mladší žákyně a 
starší žákyně 
 
 
 

 
 
 
 

Postup starších žákyň do 
celostátní Žákovské ligy 

Největší halový turnaj Prague 
handball cup 2018 – mladší a 
starší žákyně  

Pavol Živčic 
házená 
TJ Sokol Velké  
 

 celkové vítězství v Lize 
Vysočiny 
podzimní část 
*vítězství v základní části Ligy 
Vysočiny 

3. místo v házenkářském 
desetiboji 
–obrovský úspěch, který se 
klukům podařil na finálovém 
turnaji, kde jde kromě házené i 
o všestranné sportovní a 
týmové schopnosti  
*medailová umístění na řadě 
turnajů v ČR 
 

  

Ondřej Žaba 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Spartak Velké Meziříčí – 
volejbal 

Asistent trenéra družstva žáků  Hlavní trenér extraligového 
družstva kadetů 

Asistent trenéra reprezentace 
České republiky, vicemistrů 
Evropy v kategorii kadetů 
(ročník 2001/2) 

Robin Kašpar – mladší 
přípravka 
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

FC Velké Meziříčí, z. s. Začínal jako trenér rodič, ale 
postupem času si udělal 
potřebné licence a dnes 
můžeme říct, že svým 
přístupem a snahou se 
neustále zlepšovat patří 
k odborníkům přes nejmenší 
hráče. Líbí se nám, že mezi 
jeho slova patří: „Kdo nehoří, 
nezapálí.“ 

   

Ivo Dostál 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

HHK Velké Meziříčí trenér mládeže HHK 
hlavní trenér mladších žáků 
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Galerie odchovanců/trenérů 
 
jméno  
současný oddíl 

úspěchy na úrovni: 

 kraje Moravy a Slezska ČR mezinárodní, reprezentace 
Martin Janíček 
HC Robe Zubří 
 

  Martin působí v dresu 
extraligového klubu HC Robe 
Zubří, kde již je stabilním 
hráčem seniorského 
družstva. 
V sezóně 2017/2018 získal 
bronzovou medaili v Extralize 
ČR. 
 

Martin patří do užšího kádru 
juniorské reprezentace, se 
kterou vybojoval v Černé Hoře 
na evropském šampionátu 
(turnaj B) první místo! Martin 
nechybí na žádné akci 
juniorské reprezentace. 
 

Ivana Salašová  
DHK Zora Olomouc – MOL liga 
 

  MOL liga 
 

MOL liga 
4. místo v mezinárodní Česko – 
Slovenské soutěži 
 
 Filip Svoboda 

HC Robe Zubří 
 

  Působí v dresu extraligového 
klubu HC Robe Zubří. 
Sezona 2017/2018 Mistr ČR 
staršího dorostu.  
 

 

Vojtěch Drápela 
SK KP Handball Brno 
 

  Působí v dresu SK KP 
Handball Brno jako stabilní 
brankář seniorského 
družstva. Sezona 2017/2018 
suverénní Mistr ČR staršího 
dorostu.  
 

Vojta patří do užšího kádru 
juniorské reprezentace, se 
kterou vybojoval v Černé Hoře 
na evropském šampionátu 
(turnaj B) PRVNÍ MÍSTO! 
Vojtovi se na šampionátu 
povedlo odchytat několik 
výborných utkání včetně finále. 
Odnesl si také plaketu za 
nejužitečnějšího hráče utkání. 
S družstvem staršího dorostu 
HC Zubří v sezoně 2017/2018 
první místo v Československém 
poháru. 
 
 

Filip Mička 
TJ Sokol Žďár nad Sázavou 
 

V loňském roce pomáhal na 
Vysočině vybojovat starším 
žákům ještě v dresu Velkého 
Meziříčí 2. místo. 

 V letošním ročníku je oporou 
extraligového družstva TJ 
Sokol Žďár nad Sázavou v 1. 
lize mladšího dorostu. 

     
     

    

 

Vojtěch Svoboda 
HC Robe Zubří 
 

  V soutěžním ročníku 
2017/2018 3. místo v 1. lize 
mladšího dorostu. 
V Soutěžním ročníku 
2018/2019 aktuálně 1. místo 
v 1. lize mladšího dorostu.  

Člen širší reprezentace 
dorostenců ČR. 

Štěpán Fiala 
HC Robe Zubří 
 

  V Soutěžním ročníku 
2017/2018 3. místo v 1. lize 
mladšího dorostu. 
V Soutěžním ročníku 
2018/2019 aktuálně 1. místo 
v 1. lize mladšího dorostu. 

Člen užší reprezentace 
dorostenců ČR. 

Martin Kryštof, Jihostroj České Budějovice 
Marek Zmrhal, VK Karlovarsko 
Patrik Indra, Dukla Liberec 
Michal Hrazdira, Volejbal Brno 
Daniel Římal, Volejbal Brno 
Luboš Pospíchal, Volejbal Brno 
Vít Jakubec, Volejbal Brno 
Miroslav Bláha, VSC Zlín 
Zdeněk Málek, VK Karlovarsko 

  Extraliga volejbalu – libero 
Mistr ČR pro rok 2018 
3. místo v extralize 2018 
Extraliga, kapitán družstva 
Extraliga 
Extraliga 
Extraliga 
Extraliga 
Extraliga 
 
 

Člen seniorské reprezentace ČR 
Člen seniorské reprezentace ČR 
Člen seniorské reprezentace ČR 

Roman Starý – FC Vysočina Jihlava 
Sebastian Zmrhal – FC Vysočina Jihlava 
Adam Staněk – FC Zbrojovka Brno 
Václav Dobrovolný – FC Vysočina Jihlava 
Daniel Raus – FC Vysočina Jihlava 
Štěpán Šimánek – FC Vysočina Jihlava 
Hana Pavlasová – SK Slavia Praha 
Marek Malata – FC Vysočina Jihlava 
Mirek Malata – FC Vysočina Jihlava 
Filip Vošmera – FC Vysočina Jihlava 
Adam Jágrik – FC Vysočina Jihlava 
Libor Smejkal mladší – FC Vysočina Jihlava 
Ladislav Němec – FC Vysočina Jihlava 
Zdeněk Veselý – Grassroots trenér OFS Žďár nad Sázavou 
Roman Invald – FC Vysočina Jihlava 
Theodor Gebre Selassie – Werder Brémy 

    

Pavel Zacha    NHL – New Jersey Devils 

Jan Brož 
 

  Dukla Jihlava – 1. liga ČR  

Roman Kadela   II. LIGA ČR – HC Moravské 
Budějovice 

 

Petr Slabý   Kometa Brno – titul 
v extralize juniorů 
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David Homola   Oceláři Třinec – junioři Reprezentace ČR 

Miroslav Juda   Dukla Jihlava – junioři + A  

Martin Barák   Dukla Jihlava – junioři  

Jaroslav Juda   Dukla Jihlava  

Ondřej Broža   Dukla Jihlava – extraliga 
dorostu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zvláštní ocenění 
(zde můžete jmenovat více jmen) 
jméno  
 

zvláštní ocenění za: 

Ing. Stanislav TVARŮŽEK 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 
 

75 let, dlouholetý předseda Sportovní komise, starosta TJ Sokol Velké Meziříčí, člen vedení Župy plk., Švece České obce sokolské, 
dlouholetý trenér ligových družstev žen. Enormně pracovitý, obětavý, skromný a kamarádský člověk. Jeden z důležitých lidí, kteří 
se významně zasadili v roce 1991 o obnovení činnosti Tělovýchovné jednoty Sokol ve Velkém Meziříčí. Výraznou měrou přispěl k 
výstavbě sportovišť za Hotelovou školou Světlá, a to zejména házenkářských hřišť, sportovní haly a sociálního zázemí 
házenkářského oddílu 

Miroslav BUCHTA 
házená 
TJ Sokol Velké Meziříčí 
 

75 let, bývalý hráč a funkcionář oddílu házené TJ Sokol Velké Meziříčí. Obětavý trenér, který se podílel na výchově řady mladých 
sportovců. Svoji záviděníhodnou fyzickou kondici a životní elán si udržuje celoroční cyklistikou – přezdívka „železný Mirek“. 
 

Jiří Pálka 
Ski klub Velké Meziříčí 
 

V lednu minulého roku dovršil věku čtyřicet let. Oba rodiče lyžovali a jeho otec patřil k hlavním zakladatelům a budovatelům 
lyžařského areálu na Fajtově kopci s prvním lyžařským vlekem na Vysočině postaveným v roce 1965. A tak Jiří zná od malička 
sjezdovku v té době zvanou „Na Liškovce“. V osmdesátých letech minulého století se zúčastňoval žákovských lyžařských závodů – 
tehdejší „ Liga Vysočiny.“ Od roku 2006 je vedoucím celého lyžařského areálu Ski klubu Velké Meziříčí na Fajtově kopci. Je 
voleným členem výboru Ski klubu a dlouholetým členem sportovní komise města Velké Meziříčí. Najdete jej všude, kde je 
potřeba. Svoje manažerské schopnosti vkládá do každoročních úkolů pro rozvoj tohoto areálu. Jeho nápady na celoroční 
doplňkové akce přispívají k dobrému jménu Ski klubu pro veřejnost.  
 

Jakub Hejl 
Freestyle mountain bike 
Sk8 Velké Meziříčí  
 
 

1. místo – Polsko skatepark  
Po zbytek sezony závodění musel vynechat kvůli zranění, ale po celý rok natáčel video projekt, kde se povedlo zachytit 
uměleckých záběry a triky. Jeden z nich je oficiálně zapsán jako World firts – to znamená že tento trik odjel jako první na světě . 
Společně se nám podařilo udělat video, které v ČR ani SK ještě nebylo. 
Video: https://vimeo.com/304654398 
 

Petr Juda 
volejbal 
TJ Spartak Velké Meziříčí 

Dlouhodobý trenér mládežnického i mužského volejbalu nejen ve VM (např. extraliga mužů Volejbal Brno) 
Úspěšný trenér reprezentačních mládežnických družstev (4. místo na MS) 
Hnací motor volejbalového dění nejen ve VM, ale i na Vysočině. 
Intenzivní prací se výrazně podílel na vzestupu úrovně soutěží hraných oddílem volejbalu a výchově velkého množství kvalitních 
hráčů, kteří hráli nebo hrají extraligové soutěže v ČR i v zahraničí. 
Je nesmazatelně zapsán v životopisech mnohých velkomeziříčských mládežnických reprezentantů České republiky a podepsán i 
pod objevením a výchovou několika dlouholetých mužských reprezentantů ČR.  

             
 

Zdeněk Parkan  
fotbal 
FC Velké Meziříčí 
 

Sport a především fotbal ho provází celým životem. Po absolvování střední školy ve Žďáře nad Sázavou hrál od roku 1972 fotbal 
za B–tým FC Velké Meziříčí a také za TJ Motorpal Velké Meziříčí hokej v krajském přeboru. Po skončení aktivní kariéry hráče byl v 
letech 1992–1997 úspěšným trenérem A–týmu mužů v krajské I. B třídě, na což rád vzpomíná. Přestože nebyl členem 
fotbalového výboru, tak se v letech 1991–1993 nemalou měrou zasloužil o zatravnění velkomeziříčského hřiště. Aktivní je stále, 
nenechá si ujít zápasy fotbalu i hokeje a jak sám říká: „Je málo měst jako Velké Meziříčí, kde je tolik odvětví sportů a přitom na 
solidní úrovni.“ 

HAMR JAROSLAV 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 
 

Zakladatel hokejového oddílu při TJ Motorpal v roce 1964. Dlouholetý pokladník a hospodář oddílu. Od otevření zimního 
stadionu hlavní pokladník vstupného horáckého hokejového klubu do současnosti. 
 

HAMMER STANISLAV 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 
 

Zakladatel hokejového oddílu při TJ Motorpal v roce 1964 a dlouholetý předseda klubu. V současnosti hlavní pořadatel 
Horáckého hokejového klubu. 
 

VODIČKA JAROSLAV 
hokej  
HHK Velké Meziříčí 

Od roku 1965 působil jako brankář oddílu hokeje při TJ Motorpal. Člen výboru a vedoucí mužstev žáků, dorostu a mužů. 
Dlouholetý kustod „A“ mužstva. v současnosti člen pořadatelského sboru. Dlouholetý kronikář klubu. 

 

 

https://vimeo.com/304654398

