
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
NA JUBILEJNÍM DESÁTÉM 

SPORTOVNÍM PLESE
Výsledky ankety budou uveřejněny v březnovém vydání 
Exitu162. Slavnostní večer s předáváním cen se uskuteční 
16. února v 19 hodin v rámci Sportovního plesu, který se koná 
pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka. 

PODPOŘTE SVÉHO 
KANDIDÁTA

Hlasujte formou SMS zpráv na redakční telefon 
724 782 162. Svoje hlasy můžete zasílat do středy 
13. února. 2019 (včetně). Na 
Valentýna se jednotlivé hlasy 
sečtou. 
Všichni nominovaní mají 
přidělený kód. V jedné sms 
zprávě můžete hlasovat např. 
pro  jed noho soutěž íc í ho 

z jednotlivých kategorií nebo pro více kategorií najed-
nou. Například S4 J2 T1 D3 N3 M2. 

Maximálně tři hlasy z jednoho telefonního čísla! (Běžná 
cena odeslání sms zprávy.)
SMS zprávy odesílejte na redakční telefon 724 782 162. 

Průběžné výsledky sledujte na www.exit162.cz.
Tři z vás, hlasujících, mohou vyhrát sportovně dárkový 

koš a sérii volných vstupů na tenisové kurty nebo na bowling. 
Vítězové ankety Sportovec města Velká Bíteš
2007 Petr Ouředníček
2008 Jiří Božek
2009 Tomáš Pisarčík
2010 Dana Jirglová
2011 Jan Pohl
2012 Michal Klusák
2013 Ondřej Plechatý
2014 Hana Macholová a Radek Hemala
2015 Marek Touška
2016 Martina Havlíčková
2017 Martin Macholán

Redakce časopisu Exit162 vypisuje anketu o nejlepšího sportovce, mužstvo 
a trenéra roku 2018. Novinkou letošní ankety je kategorie, která nese název 
„Sportovní nadšenec – AMATÉR“. Jedná se o vedlejší kategorii ankety 
Sportovec města, která zahrnuje neregistrované jednotlivce či sportovní týmy.
Vybírejte z nominací, které navrhly jednotlivé sportovní oddíly a redakce 
časopisu Exit162.

Už jen 
nominace je ocenění!

Dvanáctý ročník 
ankety o nejlepšího 
sportovce, mužstvo 
a trenéra Velké Bíteše
je letos obohacen o novou vedlejší katagorii



SPORTOVEC

Ladislav Podlaha

Michal Pelán

Tomáš Alexa

Vojtěch Řepa

narozen 1990, florbal
Obránce Amatérské florbalové ligy. Je 
oporou družstva, které je v současnosti 
na 4. místě.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš

narozen 1990, fotbal
Dnes již velmi zkušený 
a úspěšný brankář A-týmu 
mužů pohybujícího se letos 
v Moravskoslezské divizi na 
nejlepších tabulkových pozicích 
v historii klubu.
Nominaci navrhl 
FC PBS Velká Bíteš

narozen 1991, lední hokej
Elitní brankář A týmu, velká stálice 
a dlouholetá jistota v bítešské brance, patří 
k absolutní špičce v krajské lize, i letos táhne 
tým do play-off, kde má jen ty nevyšší cíle.
Nominaci navrhl HC Spartak Velká Bíteš

narozen 2000, cyklistika
úspěchy 2018: 
3. místo MČR junioři, silnice jednotlivci 
3. místo, celkové pořadí jednotlivců ČP  
1. místo MČR, Team time trail 
1. místo ČP Hodkovice
reprezentace ČR: 
účast na Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa a Světových 
pohárech v kategorii junior v silniční cyklistice
Nominaci navrhl Exit162
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generální
partner plesu



JUNIOR

Jana Káňová

Filip Svoboda

Vojtěch Šrámek

Štěpán Škoda

Emma Kejdová

narozena 2005, 
moderní gymnastika
Zúčastnila se 
mezinárodních závodů 
v ČR, svými výsledky se probojovala na 
mezinárodní závody v Chorvatsku, kde 
obsadila 3. místo.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš

narozena 2005, 
sjezdové lyžování
Mistryně ČR žactva pro rok 
2019, členka širšího výběru 
reprezentace ČR
Nominaci navrhl Exit162

narozen 2001, fotbal
Opora družstva dorostu 
hrajícího I. krajskou třídu, která 
již nastupuje i v kategorii dospělých.
Nominaci navrhl  
FC PBS Velká Bíteš

narozen 2008, lední hokej
Velký hokejový talent, svým přístupem 
a pílí se brzy stal vzorem pro všechny 
své spoluhráče, po právu je kapitánem 
mladších žáků, kteří zažívají svou 
premiérovou sezónu.
Nominaci navrhl 
HC Spartak Velká Bíteš

narozen 2011, lední hokej
Hokejový talent, který rozdává radost 
ze sportu nejen ve Velké Bíteši, svými 
dovednostmi vede své mužstvo od 
vítězství k vítězství, přístup a cit pro hokej 
se v jeho rodině rozhodně nezapře.
Nominaci navrhl 
HC Spartak Velká Bíteš

narozena 2008, judo
5.kyu

Velmi aktivní závodnice 
v kategorii mláďat kde pravidelně 

bodovala v Poháru Vysočiny. 
V roce 2018 se stala judistkou Vysočiny. 

Trenéři věří, že díky jejímu poctivému 
přístupu k tréninku se jí bude dařit 

i v kategorii žákyň.
Nominaci navrhla 

TJ Spartak Velká Bíteš

J2

J5

J3
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Karolína Balejová
J1



TRENÉR

Petr Světlík

Martin Matiášek

Tomáš Urbánek

Jiří Vrzal

Adéla Karásková

narozen 1963, volejbal
Trenér oddílu VOLEJBAL 
žákyně. Své zkušenosti předává 
mladým hráčkám oddílu.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš

narozen 1991, fotbal
Trenér mužstva dorostu, které 
úspěšně konsolidoval a dokázal 
se s ním v aktuální sezóně 
dostat až na čelní příčky tabulky 
krajské I. třídy.
Nominaci navrhl FC PBS Velká Bíteš

narozen 1993, florbal
Trenér florbalového oddílu – 
přípravky a mladších žáků. 
Předává zkušenosti hráčům 
oddílu Florbal TJ.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš

narozen 1975, lední hokej
Začínající trenér hokejové 

přípravky. Přinesl do klubu 
nové nadšení a zápal pro 

hokej. Výsledky jeho práce na 
sebe nenechaly dlouho čekat. 

Přípravka a třetí třída svádí 
vyrovnané souboje i s takovými 

velkými kluby jako je Jihlava, 
Havlíčkův Brod či Třebíč.

Nominaci navrhl 
HC Spartak Velká Bíteš

narozen 2001, 
judo
trenérka III. třídy
Mladá začínající 
trenérka, která se velmi aktivně 
zapojila do tréninku nejmenších 
a začínajících judistů. Při vedení 
tréninku využívá své bohaté 
zkušenosti ze závodní činnosti. 
Aktivně také působí v rámci Kraje 
Vysočina jako rozhodčí.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš
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Kategorii trenér sponzoruje
BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST



DRUŽSTVO

Florbal muži Volejbal žákyně

Judo dorost

Družstvo mužů TC města Velká Bíteš „B“

FC PBS Velká Bíteš – žáci

florbal
Oddíl dlouhodobě hraje Amatérskou florbalovou 
ligu, kde dosahuje velmi dobrých výsledků. 
V současnosti je družstvo na 4. místě.
Nominaci navrhla TJ Spartak Velká Bíteš

volejbal
V letošním roce je družstvo na 17. místě 
z celkového počtu 30 účastníků krajské soutěže. 
Nejlepšího umístění v soutěži dosáhly v sezóně 
2015/16, kdy obsadily 10. místo.
Nominaci navrhla TJ Spartak Velká Bíteš

judo
Družstvo dorostenců vybojovalo 
v baráži postup do dorostenecké 
ligy mezi 12 nejlepších týmů 
republiky. V individuálních soutěžích se 
kluci pravidelně umisťovali na medailových 
a bodovaných příčkách.
Nominaci navrhla 
TJ Spartak Velká Bíteš

tenis
Ve složení Geisselreiter Aleš, Marek Vladimír, Prešer Jiří, Stejskal 
Petr, Dvořák Milan a Bajer Luboš se stali potřetí v řadě vítězi 
Okresní soutěže mužů v tenise za rok 2018 a získali tak opět 
Putovní pohár na jeden rok do svého držení.
Nominaci navrhl TC města Velká Bíteš

fotbal
Po spoustě let žáci postoupili z I. třídy opět do Krajského přeboru.
Nominaci navrhl FC PBS Velká Bíteš
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SPORTOVNÍ NADŠENEC

Absolutní vítěz získává cenu od starosty města Ing. Milana Vlčka

Kateřina Slavíčková František Drlíček Karel Musil

Bernard Chmelíček Petr Dočkal Volejbalové mužstvo Frantíkovci

Hokejové mužstvo Omega Bowlingové mužstvo PBS Kovo DIS1

narozena 1980, aerobic narozen 1975, volejbal narozen 1982, tenis

narozen 1978, běh narozen 1975, lední hokej volejbal

lední hokej bowling
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N4 N5 M1

M2

MUŽSTVA
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GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI PLESU

HLAVNÍ PARTNEŘI

Velké poděkování tiskárně EUROTISK Uherský Brod.

MAZÁNEK-MOBIL
www.mazos.cz

T o m á š    J e l í n e k


