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 Absolutní vítězkou meziná-
rodního závodu na Slovensku 
se stala Kateřina Friedlová.
  foto: GKŠ

BRANKY: 62. J. Klemsa, 70. 
Kužma – 9. F. Slončík, 37. T. 
Drtílek, 45. V. Slončík, 52. R. No-
votný. Diváci: 123.

STARÉ MĚSTO: M. Rohoň – Král, 
Kužma, L. Rohoň, Pěnička – Š. 
Michalčák, Biloš, Pacal, Kubíček, 
Gronych – J. Klemsa. Střídali: 45. 
Pořízka, 79. Baďura.

RUDA: Bojčuk – T. Drtílek, L. 
Kreif, L. Kvapilík, Hladil, J. Bank, 
P. Zapletal, Petr Šimek, V. Slončík, 
R. Novotný, F. Slončík. Střídali: 67. 
Prachař, 80. M. Ruprich, 87. Pavel 
Šimek. 

STARÉ MĚSTO – RUDA

2:4 (0:3)
I. B TŘÍDA C

Hrochové museli odstoupit,  
Vaněk skončil v hodinách

KRAMOLÍN, SEELOW • České publikum si užívalo přítomnosti největších hvězd sidecarcrossového sportu. V Kramolíně u Nepomuku se ode-
hrál čtvrtý podnik letošního ročníku mistrovství světa. Přestože se jim smůla lepila na paty, do hlavního závodu se protlačili i Pavel a Martin 
Hrochové z Postřelmůvku.

Petr Fišer

Kvalifikaci poznamenaly ná-
ročné podmínky. Nelicho-
tivá předpověď počasí se 
naplnila, a tak se 42 týmů 
muselo popasovat s častými 
přeháňkami. Mladí bráchové 
všechno honili v hodině dva-
nácté a stejně jako lídři do-
mácího šampionátu Kolen-
čík s Hejhalem si proklestili 
cestu mezi elitu až s pomocí 
„poslední šance“.

Bitva o důležité světové 
body byla hodně bahnitá 
a ke spokojenosti promrz-
lých diváků do ní výrazně 
promluvila čtveřice českých 
tandemů. Do první pat-
náctky se vměstnali Černý 
s Musilem a také už zmiňo-
vaný Kolenčík se svým par-
ťákem. Body urvali i Bouka-
lové a Hrochové.

Oproti sobotnímu „vod-
nímu pólu“ zůstalo v neděli 
pouze u mrholení a zatažené 
oblohy. V nelehkém terénu 
to byl po všech stránkách ne-
lítostný boj, důležitou roli se-
hrávaly nejmenší maličkosti.

„Hrošáci“ neměli na růžích 
ustláno. V prvním závodě 
prohráli „národní“ přetaho-
vanou s dotírajícím Kolenčí-
kem a dojeli za ním dvacátí. 
Ve druhé rundě jim vypově-
děla službu spojka. „I když 
nefungovala, snažili jsme 
pokračovat dál. Dokonce se 
nám podařilo předjet dvě 
posádky. Jenže na jednom 
sjezdu jsme si to takzvaně 
zašlápli a motorka zhasla. Na-
konec jsme byli nuceni od-
stoupit úplně,“ popisovala 
neradostně sourozenecká 
dvojice. 

ČEŠI V KRAMOLÍNĚ – první jízda: 
13. Černý – Musil, 19. Kolenčík – 
Hejhal, 20. Hrochové, 27. Boukalové. 
Druhá jízda: 14. Kolenčík – Hejhal, 
17. Boukalové, 29. Hrochové, 30. 
Černý – Musil. Celkově: 17. Kolenčík 
– Hejhal 9 bodů, 18. Černý – Musil 
8, 20. Boukalové 4, 23. Hrochové 1.

AUTOKROS

Jestliže světový kolotoč side-
carcrossařů se točí na plné 
otáčky, autokrosaři svůj vr-
cholný seriál teprve odstar-

tovali. První díl evropského 
šampionátu se natočil o ví-
kendu v Německu. 

Šumperský pilot Milan Va-
něk se k západním souse-
dům vydal s dvěma vítěz-
nými triumfy na kontě, když 
dokázal vyhrát oba závody 
mezinárodního mistrovství 
České republiky. „Cíle máme 
znovu jen ty nejvyšší. O titul 
se snažíme třetí rok, tak už 
by to konečně mohlo přijít,“ 
netajil své odhodlání. 

Na medailové umístění 
měl zaděláno i nedaleko Ber-
lína, jenže mu nebylo přáno. 
I když mu opakovaný start 
finálového zápolení vyšel 
z nejvýhodnější řady nejpří-
znivěji ze všech, stupně ví-
tězů se před ním nekompro-
misně uzavřely. Do razantní 
jízdy se mu totiž vloudila 
chybička. Přetočil se do ho-
din, a než se znovu rozjel, 
propadl se na páté místo. Ne-
ustále dorážející Petr Niko-
dém, jemuž dlouho odolával, 
toho náležitě využil a bez po-
tíží zkompletoval „darované“ 
vítězství. 

FINÁLE V SEELOW: 1. Nikodém 
(Česko) 33 bodů (celkový počet 
za celý víkend), 2. Mercier (Fran-

cie) 22, 3. Laubach 27, 4. Mählmann 
(oba Německo) 20, 5. Vaněk (Česko) 
25, 6. Schröer (Německo) 15, 7. Ma-

xian (Moldavsko) 14, 8. Peters (Lu-
cembursko) 17, 9. Hanneken 12, 10. 
Krüger (oba Německo) 11. 

SUPER! Na srpnové mistrovství Evropy 
do Maďarska hned s patnácti sestavami

DUBŇANY • Taneční sou-
bor KK-Dance Šumperk bude 
i letos důležitou součástí mis-
trovství Evropy v mažoretko-
vém sportu. V další úspěšné 
kvalifikaci asociace IMC si za-
jistil nejen medailové příčky, 
ale hlavně patnáct startů a se-
stav, s nimiž bude v srpnu 
v Maďarsku reprezentovat 
město i rodnou republiku.

Soutěž v Dubňanech měly 
na povel tři trenérky Karo-
lína Davidová, Barbora Skou-
malová a Vendula Smrčková. 
Díky poctivě odvedené práci 
a kvalitním výkonům jejich 
svěřenkyň dokončila šumper-

ská výprava povedené sna-
žení s ohromující bilancí de-
víti zlatých, sedmi stříbrných 
a dvou bronzových medailí. 
A to musela čelit našlapané 
konkurenci sedmnácti sou-
borů z různých krajů Česka 
a Slovenska. „Velkou oporu 
pro naše holky představoval 
mažoretkový a rodičovský 
tým, který nebyl k přehléd-
nutí a hlavně k přeslechnutí. 
Obecenstvu se naše sestavy 
evidentně líbily, což dokazo-
val velký aplaus ze strany di-
váků,“ prohlásila nadšeně tis-
ková mluvčí KK-Dance Olga 
Davidová.

Šumperská parta soutě-
žila jak s náčiním pompon, 
tak i s hůlkou v kategoriích 
jednotlivec, skupina, sestava 
a mix. „Letos poprvé máme 
kvalifikované všechny věkové 
kategorie včetně nejmenších 
dětí ve věku od čtyř do sedmi 
let. Všech pětašedesát mažo-
retek získalo cenný kov, který 
byl tím největším oceněním 
za prokazovanou píli a snahu. 
Můžeme být hodně spoko-
jení. Mažoretkám i trenérkám 
přejeme mnoho dalších úspě-
chů na evropském šampio-
nátu v Maďarsku,“ dodala Da-
vidová.  (mum) 

Tenisové derby: žák porazil 
učitele, jenže to nestačilo

ŠUMPERK • Občas si 
pinknou v rámci tréninku. 
I když by měl být „žák“ Adam 
Křesina svému „učiteli“ Da-
nielu Kargerovi vděčný 
za ochotu a společně strá-
vený čas, ve vzájemném 
utkání mistrovské soutěže ho 
v žádném ohledu nešetřil.

Jenže to nestačilo. Šum-
perk v okresním derby ta-
hal za kratší konec i proto, 
že v dalších pikantních kon-
frontacích nezkušeného 
mládí s ostřílenými mata-
dory prokazovali daleko 
větší herní kvalitu o gene-
raci starší zábřežští tenisté. 

Konkrétně se jednalo o Lucii 
Chudějovou a Tomáše Mel-
chera.   

OBLASTNÍ SOUTĚŽ
ŠUMPERK – ZÁBŘEH 3:6. A. 
Křesina – D. Karger 6:4, 6:1, Blaťák 
– Macek 1:6, 7:5, 3:6, Miková – Chu-
dějová 0:6, 3:6, Turková – Drozdová 
2:6, 6:4, 6:4, Tomášek – Smička 1:6, 
6:7, Pechal – Melcher 1:6, 1:6, A. 
Křesina, Blaťák – Smička, Jedelský 
6:2, 6:2, Tomášek, Pechal – D. Kar-
ger, Macek 1:6, 3:6, Miková, Turková 
– Chudějová, Drozdová 3:6, 2:6.
POŘADÍ: 1. Opava B 4 výhry – 0 
porážek, 2. Hranice 3-0, 3. Uničov 
2-2, 4. Zábřeh 2-2, 5. Šumperk 1-3, 
6. SK Lama 1-3, 7. Opava A 1-3, 8. 
Šternberk 1-2.

PROGRAM ŠUMPERKA
27. DUBNA: Šumperk – Opava 
A 6:3. 1. KVĚTNA: Opava B – Šum-
perk 7:2. 4. KVĚTNA: Uničov – Šum-
perk 6:3. 11. KVĚTNA: Šumperk – 
Zábřeh 3:6. 25. KVĚTNA: SK Lama 
– Šumperk. 8. ČERVNA: Šumperk 
– Šternberk. 15. ČERVNA: Hranice 
– Šumperk.

PROGRAM ZÁBŘEHA
27. DUBNA: Zábřeh – Šternberk 
4:5. 1. KVĚTNA: Hranice – Zábřeh 
9:0. 4. KVĚTNA: Zábřeh – Opava 
A 6:3. 11. KVĚTNA: Šumperk – 
Zábřeh 3:6. 25. KVĚTNA: Zábřeh 
– Uničov. 8. ČERVNA: Opava B – 
Zábřeh. 15. ČERVNA: SK Lama – 
Zábřeh.  (mum)

Košíkářkám to doma šlapalo
ŠUMPERK • Hodně silné 
byly košíkářky Šumperka 
v domácím prostředí. V se-
veromoravské lize žen ztra-
tily před svými diváky jediné 
utkání, ve kterém přes veške-
rou snahu nestačily na suve-
rénky z Bruntálu.

Ve venkovních duelech se 
podávala trochu jiná basket-
balová káva. Mladý výběr do-
kázal vyhrát pouze dvakrát 
a v obou případech se jed-

nalo o dechberoucí drama. 
Frýdek přetlačil nejtěsněj-
ším jednobodovým rozdílem 
a neméně infarktový průběh 
mělo i střetnutí v Ostravě.  

SM LIGA ŽEN 
DOMA: Krnov 69:57, Basket Ostrava 
B 56:36, Bruntál 58:75, SBŠ Ostrava 
C 58:51, Frýdek-Místek 70:49, Bas-
ket Ostrava A 55:46, Lipník 68:43, 
UP Olomouc B 67:53.  
VENKU: Frýdek-Místek 51:50, Bas-
ket Ostrava A 51:56, Lipník 37:66,  

UP Olomouc B 44:58, Krnov 53:62, 
Basket Ostrava B 53:80, Bruntál 
40:70, SBŠ Ostrava C 51:47.

1.Bruntál B 15 1 1335:877 31
2.Lipník 11 5 1128:942 27
3.Krnov 11 5 1058:932 27
4.Šumperk 9 7 881:881 25
5.B.Ostrava B 9 6 1018:910 24
6.B.Ostrava A 6 10 905:1042 22
7.UP Olomouc 5 11 795:1032 21
8.S.Ostrava C 3 12 788:968 18
9.Fr.-Místek 2 14 698:1022 18
 (mum)

ŠumperRUN hrdě hlásí: Máme vyprodáno! Do prvního 
ročníku hlavního závodu se zapojí přes 300 běžců 

ŠUMPERK • Více než kdy jindy platilo, že kdo zaváhá, má holt smůlu. Původně zamýšlená kapacita prvního ročníku běžeckého závodu pro ši-
rokou amatérskou veřejnost s názvem ŠumpeRUN se zaplnila během jednoho týdne. „Proto jsme startovní pole rozšířili o další stovku. Noví zá-
jemci toho záhy bezezbytku využili, takže máme plno v maximální možné míře,“ pochlubil se za partu snaživých organizátorů Jan Kostecký.

Petr Fišer 

Nová sportovní akce, kterou 
pořádá Město Šumperk spo-
lečně s Tělovýchovnou 

jednotou, se svého startov-
ního výstřelu dočká v neděli 
2. června. Zazní v pravé po-
ledne úderem dvanácté ho-
diny. Součástí závodu, jehož 
základní tábor se kompletně 
celý rozbije na náměstí Míru 

u radnice, budou vložené 
dětské kategorie a také zají-
mavý doprovodný program. 
„Velký zájem nás samo-
zřejmě mile potěšil. Víc než 
350 běžců bohužel uspoko-
jit nemůžeme, a tak je toto 
číslo konečné. Absolvují tři 
kola v celkové délce deseti 
kilometrů,“ přihodil Kos-
tecký. 

Pořadatelé narýsovali za-

jímavou trať, která téměř 
dokonale kopíruje hranice 
městské památkové zóny. 
Natěšení aktéři se divákům 
ukážou u klášterního kos-
tela, v bezprostřední blíz-
kosti Geschaderova domu či 
u městských hradeb. 

Mládežníci se poměří 
na třech různě dlouhých di-
stancích od 350 do 1350 me-
trů. Jako první se postaví 

na start nejmenší děti (10.30 
h.), další věkové skupiny bu-
dou následovat. Registrace 
jsou stále k dispozici a není 
vyloučeno, že v případě 
mladých účastníků budou 
k mání i první červnovou 
neděli.

Na sportovní soupeření 
a slavnostní vyhlášení vý-
sledků plynule naváže hu-
dební vystoupení šumper-

ské kapely Trocha klidu. 
„ŠumperRUN neděláme jen 
pro samotné závodníky. 

Věříme, že přijde i hodně 
fanoušků, kteří běžce pod-
poří a vytvoří jim bouř-
livou kulisu a atmosféru,“ 

přál si Bohuslav Vond-
ruška, jenž vede organi-
zační tým.

Se zajištěním zdárného 
průběhu budou v den D spo-
jena i určitá dopravní ome-
zení, a to zejména v oblasti 
historického centra a pě-
ších zón. „Předem děkujeme 
za vstřícnost a trpělivost,“ 
vzkazoval obyvatelům města 
Vondruška.

 Pavel a Martin Hrochové při finálovém rozřešení nechyběli.  foto: Petr Fišer

Baníkovcům zatíká do bot
STARÉ MĚSTO • Fotbalistům Starého Město zatíká do bot. Lépe řečeno do kopaček. V neděli nezvládli přímý souboj o potřebné záchranářské 
body a musí se mít pořádně na pozoru. „Důležitý zápas nás ani zdaleka nezastihl v optimální formě,“ uznal hrající kouč baníkovců Jaroslav 
Klemsa.

Petr Fišer 
Bohumil tesař

Z toho, jak se vyvíjel první 
poločas, mu bylo do breku. 
„Hráli jsme daleko od svých 
představ a opravdových mož-
ností. Podle mě jsme to ne-
dávali hlavně po psychické 
stránce. Nervozita nám sva-
zovala nohy, což se bohužel 
projevilo na třech inkasova-
ných gólech. Všechny byly 
hrozně laciné. K tomu jsme 
neproměňovali vytvořené 

šance. Byli jsme rozklepaní 
a nepřesní. Buď jsme pálili 
mimo, nebo jsme ztroskotali 
na špatné finální fázi. Naše 
přihrávky ve většině pří-
padů směřovaly jinam, než 
měly,“ mrzelo Klemsu.

Ruda byla nekompromisní. 
Poprvé udeřila v deváté mi-
nutě, kdy se prosadil Filip 
Slončík. Další góly přidala 
v závěru úvodní části. Přes-
nou mušku měli Tomáš Drtí-
lek a Vítek Slončík.

Baník nechtěl padnout 
bez boje. Než se ale po ob-
rátce stran stačil důkladně 
nastartovat, kapituloval po-
čtvrté. Žádné pochopení 
nenašel u Radka Novot-
ného.

Dokonale zmrazení do-
mácí fotbalisté střelecky 
procitnuli až za rozhodnu-
tého stavu. Na korekci Ja-
roslava Klemsy navázal dva-
cet minut před koncem Jan 
Kužma. „Nedá se nic dělat, 
jsme namočení v sestupo-
vých vodách. Nezbývá nám 
nic jiného, než se prát a bo-
jovat ze všech sil o každý 
bod. Pořád jich ve hře zů-
stává ještě dvanáct. Všichni 
do jednoho věříme, že se 
zachráníme,“ nepropadal 
poraženecké náladě kouč 
Klemsa.

Trojek šéfuje „šestkám“
OPAVA • Druhý závodní ví-
kend v Moravské lize BMX 
zavedl bikrosové nadšence 
do Opavy. Ve Slezsku zdatně 
šlapal do pedálů nejmladší 
člen rapotínského B4 teamu 
Karel Trojek. V kategorii 
Boys 6 mu ještě příznivější 
výsledek utekl až v poslední 
rovince, nakonec z toho bylo 
mírné „bronzové“ zklamání. 

Jako jediný se představil 
i během mrazivé neděle. 
Po perfektních startech 
a čtyřech vyhraných základ-
ních jízdách letěl i ve finále 
do první zatáčky v čele, 
potom však udělal chybu 
a na sváteční oběd přivezl 
bramborovou výslužku. 
Po opavském dobrodružství 
je pětiletý talent ve své vě-
kové skupině lídrem průběž-
ného ligového pořadí.

Vidět byl i o rok starší 
Vojtěch Podhora. Na rozdíl 
od mladšího parťáka v so-
botním dramatu zvládl finiš 
na výbornou a mohl oslavo-
vat zasloužené prvenství. 

Rozjížďky zmákl parádně 
také Daniel Vejchoda. Pro-
tože mu ale rozhodující finá-
lové kroužení nevyšlo podle 
představ, skončil „až“ sedmý.

Mezi osmiletými hájil 
barvy týmu z Rapotína no-

váček Karel Konrád. Obsa-
dil dvanáctou pozici. V da-
leko nabitější třídě Boys 
9 se představil Simon Pe-
kař. K vlastní smůle neměl 

svůj den a byl klasifikován 
na šestnáctém místě. Jeho 
otec Miroslav v „Cruiserech“ 
vybojoval celkovou pátou 
příčku.  (mum)  

„Chlapáky“ otravoval chlad
PÍSAŘOV • Jarní kros Pí-
sařova byl náročný nejen 
svým profilem, ale i díky 
počasí, které v den závodu 
panovalo. Více než 10 kilo-
metrů s převýšením přes 
250 metrů se v otravném 
chladnu rozhodlo uběhnout 
53 odvážlivců. Solidní ob-
sazení měla kategorie Šum-
perský prcek, na startu se 
objevilo 40 mládežníků. 
Dvojnásobné prvenství v ab-

solutních pořadích připadlo 
zástupcům z Klubu vytrva-
lostních sportů.

JARNÍ KROS PÍSAŘOVA
ABSOLUTNÍ POŘADÍ (53 účast-
níků): 1. O. Jílek (KVS Šumperk) 
37.49, 2. T. Křivohlávek (Salomon/
Suunto) 38.55, 3. P. Horvát (Zá-
břeh) 40.48, 4. J. Málek (Kostelji-
nak.cz) 41.24, 5. R. Moskva (Žam-
berk) 43.19. 
ŠUMPERSKÝ PRCEK (40): 1. A. Jordán 
(KVS) 7.10, 2. Š. Kabourek (Moravský 
Beroun) 7.16, 3. A. Bláha (KVS) 7.24.

DALŠÍ PROGRAM
10. KOLEM SKALKY. Datum: 
středa 29. května. Místo: Šum-
perk – areál SOŠ (Zemědělská 
ulice). Start: 17 h. Pořadatel: SOŠ 
Šumperk – Jan Sýkora. Popis: 
přespolní běh, louky, zpevněné 
cesty. Délka, typ: 6650 m, převý-
šení 187 m, hromadný start, dvě 
kola. Vložené závody: Šumperský 
prcek – 2200 m, Mrně – 100 m.
11. KOUTECKÁ VERTIKÁLA. Da-
tum: středa 5. června. Místo: Kouty 
nad Desnou – Ski areál. Start: 17 
h.  (mum)

FUTSAL: Zábřeh utekl o tři body 
OKRES • Hraje jim všechno 
do karet. Zatímco futsalisté 
Zábřeha v jarní části kraj-
ského přeboru pokračují 
ve vítězném tažení a udržují 
si stálou výkonnostní i vý-
sledkovou formu, ostatním 
favoritům se tolik nevede. 
Po porážce šumperských Po-
peláků s Úsovskem se dostali 
do tříbodového trháku, a na-
víc mohli počítat se zápasem 
k dobru. 

VÍKENDOVÉ VÝSLEDKY
1. FC BUKOVICE – KROCANI PO-
STŘELMOV 1:3 (1:2). Adam – J. 
Kunčík 2, Rosák.
KAMION RAPOTÍN – KROCANI 
POSTŘELMOV 3:7 (2:3). Kobza 2, 

Matoušek – Adam 2, J. Kunčík 2, 
Jílek, V. Kunčík, Procházka.
1. FC BUKOVICE – SOKOL DLOU-
HOMILOV 4:3 (3:2). Vybíral 3, Kr-
ňávek – V. Dvořák, Foltýn, Šafář.
KAMION RAPOTÍN – SOKOL 
DLOUHOMILOV 1:3 (0:0). Kobza 
– V. Dvořák, Mynář, Štelc.
SEMTEX ŠUMPERK – 1. FC OL-
ŠANY 5:5 (3:3). Demeter 4, T. Ho-
fman – Janků 2, Kubíček, Prachař, 
Šafařík.
KANÁRCI KOPŘIVNÁ – 1. FC 
OLŠANY 5:3 (2:0). Vlček 2, Kob-
rin, Mičík, Osladil – Kubíček 2, 
Prachař.
VICHR TEMENICE – 1. FC CHRO-
MEČ 2:3 (0:1). Brablc, Prejda – 
Mareš 3.
1. FC CHROMEČ – BRODWAY 
ZÁBŘEH 3:4 (1:1). A. Blaťák, M. 
Blaťák, Wágner – M. Rýznar 2, 
Grygar, Nýdecký.

VICHR TEMENICE – BRODWAY 
ZÁBREH 0:9 (0:5). M. Rýznar 5, 
Žák 3, Nýdecký.
OSTATNÍ ZÁPASY: Fit Úsovsko – Po-
peláci Šumperk 5:2, Powermen Mohel-
nice – Popeláci Šumperk 2:5, Fit Úsov-
sko – Slavoj Šumperk 5:3, Powermen 
Mohelnice – Slavoj Šumperk 5:6.
1.B.Zábřeh 17 0 3 106:42 51
2.Popeláci 15 3 3 91:42 48
3.Úsovsko 12 3 6 105:62 39
4.Slavoj 12 2 7 101:70 38
5.Chromeč 11 4 5 67:44 37
6.Semtex 11 3 6 94:81 36
7.Vichr 8 4 9 83:82 28
8.Dlouhomilov 8 3 9 55:56 27
9.Kopřivná 8 2 10 59:63 26
10.Bukovice 7 2 12 47:108 23
11.Postřelmov 6 2 12 57:95 20
12.Rapotín 5 2 14 42:75 17
13.Olšany 3 4 14 56:92 13
14.Mohelnice 3 2 16 50:101 11
 (mum)

Kateřina Friedlová okouzlila Poprad
POPRAD, KOPŘIVNICE • Každý rok jsou pasovány na velké favoritky. Zástupkyně GK Šumperk provozující výkon-
nostní gymnastiku se vydaly na závod O pohár primátora Popradu i letos a nevděčné role se zhostily více než ob-
stojně. Společnost jim dělaly soupeřky ze Slovenska, Česka a Maďarska.

Petr Fišer

V mladších žákyních se 
propracovala ke stříbr-
nému výsledku Anna Para-
ska. V konečném pořadí ji 
následovaly bronzová Jitka 
Machytková, čtvrtá Micha-
ela Janků, sedmá Amélie Di-
ňová, osmá Marie Paraska, je-
denáctá Valérie Navrátilová 
a sedmnáctá Markéta Her-
mannová.

Mezi staršími žákyněmi 
byla nejlepší Kateřina 
Friedlová. Druhé místo 
připadlo Julii Hvižďové 
a čtvrté Berenice Diňové. 
Dle každoroční tradice 
se vyhlašovala absolutní 
vítězka celého závodu 
a ceněný pohár převzala 
přímo od popradského 
primátora talentová Fried-
lová s celkovým ziskem 52 
bodů.  

BRNKAČKA
Akce určená pro začína-
jící gymnastky se pořádá 
v Kopřivnici. Přes letošní 
velká omezení se potvr-
dilo, že je velmi oblíbená. 
Přilákala 143 závodnic 
převážně ze severomorav-
ských oddílů. 

Město Šumperk se mohlo 
hned po prvním sledu pyš-
nit zlatým vavřínem. V ka-
tegorii 2009 se blýskla 

bezchybným výkonem Bar-
bora Grežová. V soupe-
ření nejmladších gymnas-
tických adeptek se stupně 
vítězů týkaly druhé Vero-
niky Roučkové a třetí Sofie 
Hofschneiderové. Karolína 
Řezníčková byla sedmá, Lu-
cie Paraska devátá a Nicole 
Šanovcová dvanáctá.  

Velmi blízko k medai-
lovému „zacinkání“ byla 
i Anna Sládková. V roč-

níkové skupině 2012 na-
sbírala stejný počet bodů 
jako třetí v pořadí. Protože 
však rozhodovala známka 
na kladině, kterou měla 
nižší, zbyla na ni nepopu-
lární čtvrtá pozice. V po-
lovině startovního pole 
se umístila Tereza Augus-
tinová. V kategorii „zá-
jmovka“ se předvedly ses-
try Rozálie (11.) a Amálie 
Bruštíkovy (15.).

 Karel Trojek „junior“ (číslo 861) na závodech v Opavě.  foto: B4TR

 Kapitán Rudy Jaroslav Bank se s žádným protihráčem nemazlí. Jakmile vyběhne na fotbalové bojiště, nezná bratra. V Postřelmově 
by mohli vyprávět…  foto: Petr Fišer


