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Devatenáctý ročník Řidiče 
Vysočiny zná od soboty vítě-
ze. Z pětačtyřiceti soutěžních 
posádek zvládl nejlépe trať i 
plnění devíti úkolů telečský 
Vladimír Roupec. 

 Petr Klukan

Loni až dvanáctý, letos první. Vladi-
mír Roupec z Telče se dosud účastnil 
všech devatenácti ročníků. Stejně jako 
loni i letos jel se synem Tomášem. 

Jak přiznal, letošní vítězství pro 
něho bylo víc než překvapivé. „Jsem 
čím dál starší a přece jen mladá genera-
ce je svižnější,“ sdělil Vladimír Roupec 
své první pocity po převzetí poháru za 
vítězství. Druzí skončili loňští vítězo-

vé Ondřej Lukáč a Lukáš Komárek z 
Kozlova, na třetí místo dosáhli Michal 
Preisler a Jiří Kafk a ze Sněžného na 
Žďársku. 

Nejvíce posádek přijelo ze Žďárska 
a Jihlavska, slabé zastoupení mělo ten-
tokrát Třebíčsko. Závodu se účastnilo 
i několik vozů z Prahy. Oživením sou-
těže byli dva trabanti ze Žďárska, kte-
ří si vůbec nepočínali špatně. Jedna 
z posádek skončila jedenáctá, druhá 
sedmnáctá. Řidiče Vysočiny 2015 se 

Vítěz Řidiče Vysočiny 2015 je z Telče

ČÍSLO 50 měla posádka Ladislav Nováček a Tomáš Nováček z Třebíče. Na 
snímku při seznamování se s úkolem - správně sestavit povinnou výbavu lékárnič-
ky. Celkově skončili ve druhé polovině výsledkové listiny. 

Vaše úkoly: • příprava technologie pro CNC stroje • obsluha CNC strojů • spolupráce 
na přípravě školících a tréninkových programů

Naše nabídka:
•  zajímavá a netradiční činnost  

v tréninkovém středisku
•  velmi dobré pracovní prostředí  

a odpovídající ohodnocení
•  možnost neustálého vzdělávání
•  5 týdnů dovolené

Vaše vypovídající podklady zašlete prosím na: zamestnani@wnt.com
WNT Česká republika s.r.o.  

Sokolovská 250, 594 01 Velké Meziříčí 

Váš profil:
•  ukončené odborné vzdělání technického směru
•  praktické zkušenosti s technologií obrábění, 

programováním a obsluhou CNC strojů
•  znalost CAD/CAM systémů
•  programování ve FANUC výhodou
•  jisté vystupování a komunikativnost
•  zkušenosti s přípravou prezentačních podkladů 

výhodou
•  komunikativní znalost AJ výhodou

WNT je dynamická a v Evropě expandující prodejní
organizace nástrojů pro třískové obrábění.

Pro nově zřízené školící a tréninkové středisko v centrále  
ve Velkém Meziříčí hledáme kandidáta na pozici

Technika pro obrábění na CNC strojích

VÍTĚZOVÉ: Tomáš a Vladimír Roup-
covi z Telče.  

JÍZDA zručnosti byla první soutěžní disciplínou. Jela se již tradičně na letištní 
ploše v Komárovicích. 

účastnila i posádka na obrovitém pick 
upu VW Taro s posádkou Jakub Glas 
a Tomáš Mokrý, oba z Nového Veselí. 
Celkově vybojovali 13. místo. 

V soutěži si motoristé mohli vyzkou-
šet své navigační schopnosti i řidič-
ské znalosti a dovednosti. Startovalo 
se na komárovickém letišti, kde hned 
na počátku čekaly posádky tři soutěže 
- jízda zručnosti, rychlostní slalom a 
„umístění trojúhelníku“ na čas. Pak se 
již soutěžící vydali za krásného počasí 
na pětašedesátikilometrovou trať ten-
tokrát vedoucí Vysočinou. Cíl byl na 
letišti Henčov. 

V příštím roce se má jet jubilejní 20. 
ročník.                              Foto: autor

Akci pořádaly
Jihlavské listy

a VPŠ MV v Praze

1. Vladimír Roupec,
     Tomáš Roupec, Telč

2. Ondřej Lukáč,
     Lukáš Komárek, Kozlov

3. Michal Preisler,
     Jiří Kafk a, Sněžné

4. Petr Boháček,
     Jolana Sedláčková, Jihlava

5. Radek Čeněk, Lukáš Lavický, 
     Žďár nad Sázavou 

6. Petr Valík,
     Denisa Dobrovolná,
     Luka nad Jihlavou

7. Michal Antl,
     Žďár nad Sázavou,
     Aneta Simonidesová, Bohdalov

8. Ondřej Górka,
     Denisa Górková, Jihlava

9. Lukáš Milfajt, Jihlava,
     Veronika Pohanová, Pelhřimov

10. David Škoda, Chroustov,
     Lucie Slámová,
     Nové M. na Moravě

Nejlepší dámská posádka – Petra 
Musilová, Kateřina Přibylová, Praha

Cena útěchy – Jitka Auředníková, 
Jaroslav Javorka, Vyskytná nad Jihla-
vou

N e j r y c h l e j š í

 Ve slalomu Petr Valík s Denisou 
Dobrovolnou, oba z Luk nad Jihla-
vou, trať zvládli za 52 vteřin. Celko-
vě skončili šestí. 

 
 V jízdě zručnosti projeli trať 

za shodných 41 vteřin hned dvě 
posádky. Lukáš Havlík ze Sněžné-
ho s Adélou Štěpánkovou z Nové-
ho Veselí s (celkově 17. místo) a Jiří 
Rössler z Nového Veselí a Lucie 
Smíšková ze Žďáru nad Sázavou 
(11. místo). 

 
 Umístění trojúhelníku – opět 

Petr Valík s Denisou Dobrovol-
nou. Dosáhli času 53 vteřin. 

 
 Za 70 vteřin vyměnili pneumati-

ku Jiří Rössler a Lucie Smíšková. 

V ý s l e d k y


