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Květoslav Vykydal při každé příležitosti dokazuje, že do starého železa stále ještě nepatří. Ve své věkové třídě je evropským top závod-
níkem.

Soubor ze Šumperka patří ve svém oboru k absolutní špičce.  foto: Marek Karlíček

Láska, která nezrezaví.
Atleti rozdávali radost 
MADRID • Je to láska, která nikdy nezrezaví. Královnu sportu miloval, miluje a vždycky milovat bude. Sportovec tělem i duší Květoslav Vykydal byl 
jedním z nejproduktivnějších účastníků nedávného halového mistrovství Evropy veteránů. Domů se vracel s úctyhodnou sbírkou čtyř cenných kovů. 

PETR FIŠER

V Madridu se představilo 
hned několik šumperských 
zástupců. Šampionát jim vy-
šel na výbornou. Dohromady 
si rodáci z malého města na 
úpatí Jeseníků užili vrchol-
nou akci podpořenou ziskem 
devíti medailí!

Nejčastějším sběratelem byl 
už zmiňovaný Vykydal. V ka-
tegorii mužů do osmdesáti 
let bude s největší oblibou 
vzpomínat na své účinkování 
ve skoku vysokém, kde pře-
konal laťku ve výšce 118 cm. 
Zaručilo mu to mistrovský ti-
tul! Stříbrný úspěch vybojoval 
v běhu na 60 metrů s překáž-
kami, který dokončil v čase 
13,53 s. Obdivuhodný univer-
zál se navíc radoval ze dvou 
bronzových zápisů. Jeden 
zaznamenal ve skoku o tyči, 
když se přehoupl přes 180 
centimetrů. Druhý ve štafetě 
na 4x200 metrů, kterou vy-
tvořil společně s Vonáškem, 
Matznerem a Jermářem. Po-
sledně jmenovaný je rovněž 
členem oddílu ze Šumperka.

Na prvenství dosáhla ve 
Španělsku i Jarmila Klime-

šová (W70). Její nejdelší po-
kus v hodu oštěpem měřil 
27,07 m a na stupních vítězů 
jí zajistil nejcennější místo. Zá-
roveň stanovila nový evrop-
ský rekord ve své kategorii!

Rovných 200 centimetrů 
zdolala ve skokanském sek-
toru tyčkařka Zuzana Pumpr-
lová (W55). Jak ve finále vy-
plavalo na povrch, mohla jásat 
nad obsazením třetí příčky. 
O něco málo lepší byly jen 
dvě soupeřky.

Ve formě byl i vrhač Petr 
Suchomel (M50). Také on se 
na Pyrenejském poloostrově 
stal vyhlašovanou součástí 
slavnostního ceremoniálu. 
A to hned dvakrát. V kladivu 
skončil bronzový (48,81 m), 
v hodu břemenem (17,77 m) 
dokonce stříbrný.

„Všem medailistům jmé-
nem oddílu TJ Šumperk bla-
hopřeji k výborným výsled-
kům. Zároveň věřím, že 
v letní sezóně přibydou další 
cenné medaile ze startů na 
mistrovství Evropy na dráze, 
které proběhne ve španělské 
Malaze,“ ocenil snažení atle-
tických veteránů předseda To-
máš Vykydal. 

Zábřeh neměl 
pro trampoty 
pochopení,

ženské družstvo 
vyhrálo 

druhou ligu
ZÁBŘEH • Zábřežští ku-
želkáři neměli se záchranář-
skými trampotami svého zá-
věrečného soupeře žádné 
pochopení. V předehrávce 21. 
kola první ligy bodový export 
nepřipustili a v domácím pro-
středí pro sebe urvali krajské 
derby s Olomoucí. Svým dí-
lem tak přispěli k tomu, že se 
Hanáci po skončení sezóny 
odporoučí o patro níž.

Pokud o to budou v Zá-
březe stát, tradiční moravský 
oddíl by od nadcházejícího 
ročníku mohl mít na nejvyšší 
republikové úrovni znovu dva 
zástupce. Ženský tým si před 
posledním druholigovým ko-
lem udržoval čtyřbodový ná-
skok a v čele tabulky už ne-
mohl být nikým předstižen. 

PRVNÍ LIGA MUŽŮ

ZÁBŘEH – OLOMOUC 7:1 
(3285:3200). Dražil – Albrecht 
593:521 (4:0), Doseděl – Hendrych 
520:541 (1:3), M. Sitta – Krajzin-
ger 555:547 (3:1), Švub – Bartoš 
524:513 (3:1), Ollinger – Hošek 
541:535 (2:2), J. Sitta – Němec 
552:543 (3:1).
1.Dobřany 18 0 3 117:51 36
2.Třebíč 14 3 4 108:60 31
3.Hořice 14 2 5 101:67 30
4.Rosice 13 0 8 97:73 26
5.Val.Mez. 11 4 7 89:87 26
6.Trnovany 11 2 9 94:82 24
7.Duchcov 11 0 10 91:77 22
8.Zábřeh 11 0 11 85:91 22
9.Jičín 7 1 13 74:95 15
10.Č.Velenice 5 1 15 61:107 11
11.Olomouc 3 1 18 55:121 7
12.Vrchlabí 3 0 18 55:114 6

DRUHÁ LIGA ŽEN

1.Zábřeh 12 0 3 87:34 24
2.Husovice 9 2 4 73:47 20
3.Vyškov 7 2 6 63:58 16
4.Ratíškovice 7 2 6 58:63 16
5.Jihlava 7 1 7 61:59 15
6.Olomouc 7 1 7 53:68 15
7.Brno 5 2 9 55:73 12
8.Blansko 4 2 9 51:69 10
9.Luhačovice 4 0 11 45:75 8
 (mum)

Postřelmov třetí vítězství nepřidal, Šumperku vrcholí přeborová liga žen
MORAVA • Basketbalisté Po-
střelmova domácí neporazi-
telnost neudrželi. Ve skupině 
Středomoravské ligy o deváté 
až dvanácté místo si v posled-
ním utkání před vlastním pub-
likem hlasitě řekli o problémy 
už v průběhu úvodní čtvrtiny. 
Vůbec se jim nepovedla, což 
v největší míře dokazovalo jen 
šest nastřílených bodů. I když 

se postupně zlepšovali a ná-
skok Lipníku ztenčovali, hosté 
se o vítězství připravit nene-
chali.

V přeborové lize žen se sta-
tečně pere velmi mladý výběr 
Šumperka. Protože je až na 
drobné výjimky sestavený z ju-
niorských hráček, jde z velké 
části hlavně o sbírání zkuše-
ností. Po jedenácti zápasech 

měl na kontě pět výher a šest 
porážek. 

PLAY OUT MUŽŮ

POSTŘELMOV – LIPNÍK B 61:66 
(21:34). Body Postřelmova: K. Jílek 
24, R. Michal 13, Dvořák 9, Šimeček 
7, Šefl  6, M. Rutar 2, Kaláb, Sonntág. 
Po čtvrtinách – 6:19, 21:34, 37:49. 
1.Lipník B 8 2 643:576 18
2.Postřelmov 6 5 697:708 17

3.Hranice 5 5 637:663 15
4.D.Olomouc 2 9 648:678 13

SM LIGA ŽEN

1.Havířov B 11 2 934:634 24
2.Bruntál B 9 1 747:463 19
3.B.Ostrava 7 5 750:743 19
4.Krnov 4 8 659:735 16
5.Šumperk 5 6 611:757 16
6.S.Ostrava 4 6 540:593 14
7.Fr.-Místek 2 10 549:786 14

8.Olomouc B 3 7 488:567 13
VÝSLEDKY: SBŠ Ostrava – Šum-
perk 62:39, Šumperk – Havířov B 
54:94, Frýdek-Místek – Šumperk 
58:73, Šumperk – Basket Ostrava 
79:68, Krnov – Šumperk 41:62, 
Bruntál B – Šumperk 112:28, Šum-
perk – SBŠ Ostrava 58:69, Havířov 
B – Šumperk 75:34, Šumperk – Frý-
dek-Místek 65:44, Basket Ostrava – 
Šumperk 79:52, Šumperk – Krnov 
67:55.  (mum)

Čtvrtý závod Chlapáckého běhu si podmanili "orienťáci" 
ŠUMPERK • Mladí „orien-
ťáci“ z KVS Šumperk si před-
vedenými výkony pronajali 
dvě medailová místa na stup-
ních vítězů v absolutním po-
řadí čtvrtého závodu Chlapá-
ckého běhu. Natáhl se na 9,5 
kilometru a mezi jeho nej-

rychlejší postavy patřili On-
dřej a Jakub Jílkovi. 

NA HONĚNOU

ABSOLUTNÍ POŘADÍ (28 účast-
níků): 1. O. Jílek (KVS Šumperk) 
35.54, 2. Vejmelka 37.08, 3. J. Jí-
lek (KVS) 37.49, 4. Bednarský 

(Kolovna) 38.16, 5. Planička (Lito-
vel) 38.38, 6. Minář (Nový Malín) 
39.53, 7. Šilberský (Litovel) 40.21, 
8. Procházka (TJ Šumperk) 40.30, 
9. Moskva (Žamberk) 41.39, 10. 
Smolicha (Nový Malín) 41.56.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM
 

5. PARKOVÝ BĚH. Datum: 
středa 18. dubna. Místo: Loučná 
nad Desnou – zámecký park. 
Start: 17 h. Popis: běh parkem, 
95 procent pískové pěšiny, hro-
madný start. Délka: 7630 m, 4 
kola. Šumperský prcek – 1280 
m, Mrně – 100 m. 
6. BĚH NA KRÁSNÉM. Datum: 

středa 25. dubna. Místo: Krásné 
– vodní nádrž. Start: 17 h. Po-
řadatel: SOŠ Šumperk – Zdena 
Králová. Popis: lesní běh, zpev-
něné cesty, zvlněný profil, hro-
madný start. Délka: 9370 m. 
Převýšení: 310 m. Šumperský 
prcek – 1000 m, Mrně – 100 m. 
 (mum)

Taneční soubor ze Šumperka zazářil v regionálním 
 kole, sbíral jeden úspěšný výsledek za druhým

PŘEROV, ŠUMPERK • Devět zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové výsledky. Taneční soubor KK – Dance Sany Šumperk 
byl v regionálním kole mistrovství mažerotek velmi úspěšný a v Přerově zanechal fantastický dojem.

OLGA DAVIDOVÁ

PETR FIŠER

Pod pořadatelskými křídly 
MAC (Majorettes Associa-
tion Czech) se

šumperským reprezen-
tantkám podařilo kvalifiko-
vat na moravský šampionát, 
a to s vydatnou porcí dva-
ceti sestav. Novou sezónu 
tak zahájily přímo parádně. 
Za celý den sice byly velmi 
unavené, ale zároveň i plně 
připravené na to, aby potvr-
dily výsledky a kvality z mi-
nulého roku a dokázaly, že 
mají chuť nadále hájit barvy 
Šumperka a v neposlední 
řadě i České republiky na 
mistrovství Evropy.

Velkou poctou souboru, je-
hož řady momentálně tvoří 
padesát soutěžících členů, 
bylo ocenění VIP poroty za 
choreografii. Kladně ji ovliv-
nila v celkovém hodnocení 
a znatelný ohlas vyvolala 

i v podvědomí diváků, kteří 
svěřenkyně trenérek Kate-
řiny Kašparové, Karolíny 

Davidové a asistentky Tiny 
Fischerové ocenili bohatým 
potleskem. K výborné zvu-

kové kulise vydatně přispí-
val také věrný fanouškovský 
tým sestavený z rodičů, který 

za svoji stálou podporu za-
slouží upřímné poděkování 
všech zúčastněných aktérek.


