
Sobota 3. března 2012
Výsledky: Tyč – 13. místo Vác-

lav Schýbal – Nováček výpravy
bojoval v závodě, který neab-
solvoval v úplné pohodě. Pro-
jevil však srdce bojovníka
a novým osobním a klubovým
rekordem 2,90 m se probojoval
na 13. místo republikového
pořadí.

60 m – 5. místo Jacob Gryc –
Jacob Gryc patřil k širšímu
okruhu favoritů. V sítu rozběhu
neuvázl (7,49 s), i meziběh
zvládl (7, 42 s) a ve vypjatém
finálovém souboji v těsném
závodě vybojoval 5. místo.
Náročný program zvládl výbor-
ně, obhájil v novém osobním
maximu své sprinterské posta-
vení halové sezony 2012.

1 500 m – 2. místo Jan Osol-
sobě – Vicemistr ČR podal
výkon, který stálo za to shléd-
nout! Jednalo se totiž o závod,
ve kterém se soupeři vůbec
nespolupodíleli na tempu. Hon-
za ho udával sám a dokázal ho
postupně zvyšovat, což bylo, až
na jednoho, pro ostatní soupeře
neakceptovatelné. Nový osobní

rekord vicemistra ČR je nyní
4:43,23 min.

Neděle 4. března 2012
Výsledky: 150 m – 5. místo

Jacob Gryc – Záludnosti halo-
vých závodů se projevily v plné
nahotě. Druhá dráha v rozběhu
nebyla to pravé – nezvládnutá
zatáčka nabízí myšlenky, jaký by
byl čas ve výhodnější 3., či 4. drá-
ze. Rozběhový čas 18,56 s, posu-
nul Jacoba do „B“ finále. Ve 
4. dráze výsledný čas 18,37 s, byl
sice třetí nejrychlejší, bohužel
jako vítěz „B“ finále skončil na
5. místě. Vynikající výsledek spří-
chutí nenaplněných očekávání.

Skok daleký – 1. místo Filip
Navrátil – Dálkařské předsta-
vení hodné mistra! Filip ve své
„druhé – doplňkové“ disciplíně
předvedl smršť, hned prvním
pokusem v soutěži doskočil do
vzdálenosti 6,37 m a šokoval
tak všechny soupeře. Z těch
dokázal reagovat pouze Müller
z Hradce Králové, když ve
čtvrté sérii dolétl na metu
6,38 m. Spanilá jízda Filipa 
(4x přes 6 m, 1x přešlap, 
1x vynechávka) vyvrcholila 

v 5. pokusech výkonem 6,47 m!
„Chtěl jsem překonat rekord

mistrovství“ hodnotil Filip své
vystoupení, kterým si vysloužil
zaslouženou pozornost jablonec-
ké atletické arény. Zaslouženě!

3 000 m – 1. místo Jan Osolso-
bě –Vedení výpravy napjatě čeka-
lo, co s Honzou vyvedla sobotní
stříbrná patnáctistovka. Ten
nakonec „mazácky“ volil posta-
vení ve středu startovního pole
a čekal na chvíli, kdy dát najevo,
kdo je ve startovním poli favori-
tem. Došlo k tomu 500 m před
cílem, kdy drtivým nástupem
nedal soupeřům sebemenší šanci.
Ti prakticky nereagovali a Jan
Osolsobě s šokujícím náskokem
vbíhal do cílové rovinky. Dal tak
šanci sobě atrenérům vychutnat
si pocit běžce, který v krásném
vyškovském dresu protíná vítěz-
ně pásku mistrovského závodu.

Skok vysoký – 13. místo
David Zbořil – David jel na
zkušenou. Po boku Filipa
Navrátila úspěšně „založil“ na
základu 1,50 m, zvládl i druhou
postupnou výšku 1,55 m.
Potom, po těsných neúspěšných
pokusech na 1,60 m už sledoval
další medailové snažení svého
klubového kolegy.

Skok vysoký – 2. místo Filip
Navrátil –Doposud vedoucí hoch
republikových tabulek svedl oče-

kávaný souboj s opavským Čer-
mákem. Závod ve výšce bezpro-
středně navazoval na závod ve
skoku dalekém. Tato skutečnost
byla pro Filipa nevýhodou, pře-
sto statečně vzdoroval svému
rivalovi vboji omistrovský titul.
Urputný souboj sledovala napja-
tě celá hala, dvoudenní mistrov-
ský program tímto závodem gra-
doval. Nakonec Filip Navrátil
ztroskotal na výšce 1,86 m. Titul
vicemistra ČR patří vyškovské-
mu závodníkovi za výkon 1,84m
určitě zaslouženě.

Štafeta 3x300 m – 9. místo
(Jacob Gryc, Filip Navrátil, Voj-
těch Ščípa) – Štafeta, která spo-
lu absolvovala premiérový start
bojovala v konkurenci dalších
16 štafetových týmů s maxi-
málním nasazením. Na závěr
programu to bylo již o vůli
a také seběhanosti jednotlivých
týmů. Ten vyškovský v kvalit-
ním výkonu 2:02,41 min. nako-
nec vybojoval 9. místo.

Vyškovští žáci předvedli na
jablonecké Střelnici opravdu
„palbu ostrými“. Upoutali
a zazářili. Je jen na nich, zda
nastoupenou cestu vydrží ivdal-
ším období. VJablonci nad Nisou
dokázali potěšit nejen sebe atre-
néry, ale i jablonecké publikum.
Připravili mu pěkný sportovní
zážitek.
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* Sportovní pozvánky *

Filip Navrátil a Jan Osolsobě mistry a vicemistry ČR
JABLONEC n. N. (haj) – Seriál mistrovských závodů vyvrcholil

tradičně v Jablonci nad Nisou, kde si dal dostaveníčko výkvět
české žákovské atletiky. Návrat do Vyškova byl víc než radostný.
Vždyť čtyři drahocenné kovy se z mistrovských soutěží královny
sportu nevozí každý den.

* BASKETBAL – V sobotu
17. 3. 2012 v 17.00 se utkají
vyškovští basketbalisté s dosud
neporaženou Břeclaví a v neděli
18. 3. 2012 v 10.00 hodin
s Mikulovem.

* VOLEJBAL – V sobotu 
17. 3. 2012 sehrají další dva
mistrovské zápasy 2. ligy mužů
vyškovští volejbalisté. Jejich
soupeřem bude mužstvo Nové-
ho Jičína. Hraje se v hale Za
parkem v10.00 ave 13.00 hodin.

* FUTSAL – Mužstvo FC
Pivovar Vyškov sehraje další
mistrovský zápas v pátek 16. 3.
2012 ve 20.00 s mužstvem Arkys
ve sportovní hale ZŠ Purkyňo-
va Vyškov.

* BĚH – TJ LRS Vyškov, Měs-
to Rousínov, Farma Bolka
Polívky, SOBZ a Policie ČR
pořádají v sobotu 17. 3. 2012 již
XXVI. ročník „Běh drahanskou
vrchovinou“ o cenu starosty
města Rousínova a o cenu Bolka
Polívky. Start: 9.45 náměstí, cíl:
Olšany – Farma Bolka Polívky.
Informace: Vlastimil Brandýs,
Tučapy 141, 683 01 Rousínov,
mobil: 737 647 383, nebo737 425
342.

* STOLNÍ TENIS – V sobotu
17. 3. 2012 v 10.00 se v restau-

raci v Hlubočanech uskuteční
3. ročník Memoriálu Vratislava
Procházky ve stolním tenise.
Srdečně zvou pořadatelé.

Volejbalové naděje vítězně
ZLÍN (eek) – V neděli 

11. března 2012 se konal ve
Zlíně volejbalový Pohár
sedmých tříd sk.„D“ a to za
účasti družstev Náměšti,
Kuřimi, Zlína aVyškova B.

Vyškovské družstvo ve slo-
žení Martin Kuzdas, Petr Haj-
zer, Jakub Luska, Martin Sko-
vajsa, Barbora Lusková
a Matěj Bílek porazilo v utká-
ní hraném na dva vítězné sety
postupně Náměšť a Kuřim 2:0.
Ve finále, přestože prohrávalo
se Zlínem 0:1 na sety, zápas
otočilo a v tiebreaku zvítězilo
15:10. Obsadilo tak 1. místo
a zajistilo si postup do další
skupiny VCM.

Ve skupině „C“ bohužel
vyškovská děvčata v oslabené
sestavě na soupeře nestačila
a obsadila 4. příčku.

Snímek je z finálového utkání
se Zlínem. Útok soupeře na
něm zpracovává vyškovský
Skovajsa, přihlíží mu jeho
spoluhráč Hajzer.

Jiří Adámek v Síni slávy bučovického sportu
BUČOVICE (jm) – Dne 29. února 2012 byl v rámci vyhlašování

ankety „Sportovec Bučovic“ slavnostně uveden do Síně slávy dlou-
holetý člen TJ Bučovice, všestranný sportovec, pan Jiří Adámek.
Jiří Adámek se narodil v roce 1943 v Prostějově (zde se v mládí
věnoval cyklistice). Vojenská služba ho přivedla do Bučovic a těm
už zůstal věrný.

Je jedním ze zakládajících
členů zápasu v Bučovicích. Jako
aktivní zápasník, respektive
trenér, působil od roku 1963 až
do roku 1978. Od roku 1964 až
do roku 1998 též jako rozhodčí
zápasu. 

Mezi jeho nejlepší výsledky
patří třikrát krajský přeborník
a druhé místo na M ČR nováč-
ků. Opora družstva mužů druhé
seniorské ligy.

Aktivně se zapojil též do
bučovické turistiky. Řadu let je
členem výboru. Organizačně
(kromě jiných akcí) zajišťuje
zejména pochod Vřesovická
100, který se koná již dvacet let

vždy počátkem listopadu. Mezi
jeho největší výkon patří v roce
1988 účast na pochodu „Zemí
krásnou, zemí milovanou“, což
byl přechod Československa. 
1 052 km z Čierné nad Tisou do
Hranic u Aše absolvoval pěšky
během 21 dní. Pochod 200 km
zVřesové do Lidic zvládl za 41
hodin. 

Na svém kontě má padesát
stokilometrových pochodů
a řadu „padesátek“. Je několi-
kanásobným účastníkem běhu
na lyžích v rámci akce „Jizerská
padesátka“.

V letech 1982–1985 čtyřikrát
absolvoval triatlon „Železný
muž“ (3,8 km plavání, 180 km
jízda na kole, 42 km běh).

V příštím roce oslaví Jiří
Adámek 70 let. Je stále aktiv-
ním turistou – se svými kama-
rády z bučovického oddílu KT
Noha se věnuje jak pěší turis-
tice, tak cykloturistice. 

Do dalších let popřejme Jiří-
mu Adámkovi pevné zdraví
a plno zážitků z turistické čin-
nosti.

Biatlonisté ukončili zimní sezonu
VYŠKOV (haum) - Vyškovští biatlonisté ukončili svou třetí zimní

sezonu. Poprvé zkusili zimní biatlon v roce 2007/2008 a podruhé
2010/2011. A jak dopadla ta letošní?

„Myslím si, že se nemáme za
co stydět. Za kategorii žákyň
,C‘ nám startovala Dáša Dvo-
řáková, v kategorii žáků ,B‘
Matěj Haumer, za žáky ,C‘
Adam Wagner a za dorostence
,A‘ Jan Haumer. Bohužel letoš-
ní sněhové podmínky nám
nedovolily trénovat v nejbliž-
ším okolí a tak jsme se zúčast-
nili pouze jednoho regionální-
ho závodu v Nové Vsi
u Rýmařova v prosinci minulé-
ho roku. Po těchto závodech už
následovaly pohárové závody
v Novém Městě, v Krušných
horách, v Jáchymově a v Novém
Městě na Moravě (dorostenci
a dospělí). Pouze tito odvážlivci
z našeho klubu chtěli zkusit
zimní biatlon a na to, že jsme
z nížiny a oproti horským
žákům, kteří jsou třikrát v týd-
nu na běžkách, naši závodníci
šli do všech závodů s odhodlá-
ním co nejlépe uspět. Byly to
náročné závody po stránce tra-
ti, ale i pro nepříznivé počasí.
V Krušných horách byla chu-
melenice a v Jáchymově velmi
nízké teploty až minus 21 stup-
ňů. Po střelecké stránce jsem

byl velmi spokojený, padaly
často i nuly, ale máme ještě
rezervy v technice běhu na běž-
kách. Bez tréninku na sněhu to
nejde, ale jezdit někam 100
a více kilometrů, na to bohužel
nemáme finanční prostředky.
Jinak jsem byl velmi spokojený
s našimi výsledky a jsem rád,
že se našim závodníkům zimní
biatlon líbil a tím jsme se zařa-
dili mezi ,plnohodnotné biat-
lonisty‘. Matěj reprezentoval
Jihomoravský kraj za biatlon
na V. zimní olympiádě dětí
a mládeže ČR na Pustevnách,
která se konala 29. 1.–3. 2. 2012.
Docela se držel a v bruslení byl
na 18. místě (střelba 1,1)
a v klasice 16. místo (střelba
0,0). Nyní se připravujeme na
letní biatlon.

V rámci zimní přípravy se
zúčastňujeme Brněnského bě -
žec kého poháru a seriálu Dlou-
hé míle 2012. V sobotním závodě
v Brně-Modřicích vybojovala
Dáša Dvořáková 3. místo, 8.
Matěj Haumer a 11. místo Hon-
zy Haumera v dorostencích“,
zhodnotil výkony svých svěřen-
ců trenér Vladimír Haumer.

Výsledky biatlonu:
I. kolo ČP Nové Město

v Krušných horách (7.–8. 1.
2012)

Vytrvalostní závod na 5 km:
30. Matěj Haumer, 24. Dagmar
Dvořáková a 26. Adam Wagner
(6 km).

Rychlostní závod na 3 km: 
27. Matěj Haumer, na 4 km: 
22. Dagmar Dvořáková a 22.
Adam Wagner.

II. kolo ČP Jáchymov
(11.–12. 2. 2012)

Závod s hromadným startem
na 4 km: 23. Matěj Haumer, na
5 km: 20. Dagmar Dvořáková
a 20. Adam Wagner.

Rychlostní závod na 3 km: 
25. Matěj Haumer, na 4 km: 
18. Dagmar Dvořáková a 19.
Adam Wagner.

II. kolo ČP (dorostenci +
dospělí) Nové Město na Moravě
(21.–22. 1. 2012)

Závod s hromadným startem
na 7,5 km: 19. Jan Haumer, na
10 km: 12. Vladimír Haumer.

Rychlostní závod na 6 km: 
19. Jan Haumer, na 7,5 km: 
13. Vladimír Haumer.

Celkové výsledky žebříčku
ČP v zimním biatlonu: 27. Matěj
Haumer, 22. Dagmar Dvořáko-
vá, 25. Adam Wagner, 12. Jan
Haumer a Vladimír Haumer.
Klub biatlonu Vyškov obsadil
22. místo ze 27 družstev.

Na snímku zleva: trenér
vyškovských biatlonistů Vla-
dimír Haumer, Dáša Dvořá-
ková, Adam Wagner a Matěj
Haumer.

K tolik potřebným bodům
neměl daleko, nedokázal však
dotáhnout do konce dobře roze-
hraný tie-break.

Volejbal Vyškov–Sokol Pal-
kovice 2:3 (16, –21, –22, 19, –12),
1:3 (24, –18, –26, –20)

Sestava: Luska, Lukáš, Kříž,
Matela, Muzikář, Chládek,

libero Julínek, Fencl, Kramář,
Bednář, Grošek

Domácí měli znovu lepší vstup
do utkání azastřelujícího se sou-
peře ipřes jeho výškovou převa-
hu nepustili téměř k ničemu. Od
2. sady se ale začal prosazovat
hostující univerzál Hanák aVyš-
kov měl plné ruce práce s jeho

Volejbalisté znovu v pětisetové bitvě
Do konce ligového ročníku chybějí pouhá čtyři kola a boj

o záchranu se přiostřuje. Vyškov po maratonu s Litovlí sehrál
vyrovnanou partii i s třetími Palkovicemi.

obranou, navíc v útoku se dařilo
pouze Křížovi, což bylo málo.
Střídající Grošek přinesl až ve
4. setu oživení do obrany, kde
spolu s Julínkem vytěžili důle-
žité bodovky a domácí srovnali
na 2:2. V něm bodovali převážně
středem sítě, Palkovice držely
krok systémem „vše na Haná-
ka“. Toho však dvakrát sestřelil
domácí Chládek a poslal svůj
tým do vedení 12:10. Ani to však
Vyškovu nestačilo, tvrdě totiž
narazil do bloků Palkovické věže
jménem Ledvoň, jehož bloky
rozhodly ovšech bodech pro hos-
ty. „K vítězství jsme měli blízko,
ale rozhodla větší herní zkuše-
nost soupeře. Pětkrát jsme se
neprosadili proti blokům Zdeň-
ka Ledvoně, což je hráč, kterého
musíte rozpohybovat, protože
jinak má své ruce až u stropu
aprosadit se je velmi těžké. Proto
beru větší část neúspěchu na
sebe,“ komentoval smolný závěr
zápasu nahrávač Vyškova Lus-
ka.

Toho do odvety vystřídal Kra-
mář, jehož spolupráce s Bedná-
řem přihrála Vyškovu první set
nejtěsnějším poměrem 26:24. Po
vítězství ale znovu přišel útlum
adomácí museli čelit vzrůstající
agresivitě Slezanů. Vysvitla jim
ještě naděje ve třetí sadě, ale
koncovka plná dlouhých výměn
nakonec patřila soupeři. Vyškov
ani přes řadu střídání už zvrat
nenastartoval.

Ostatní výsledky: Hlu čín–Niv -
nice 3:2, 3:1, Nový Ji čín–
Ostrava 3:0, 1:3, Lito vel–Bu -
čovice 1:3, 3:0, Holubi ce–Drá sov
3:2, 3:2.
  1.  TJ Sokol Bučovice              32   29     3       90:19      61
  2.  VS Drásov                           32   22   10       72:46      54
  3.  TJ Sokol Palkovice             32   21   11       72:50      53
  4.  TJ Tatran Litovel                32   20   12       71:49      52
  5.  TJ Holubice                        32   14   18       58:64      46
  6.  TJ Nový Jičín                      32   14   18       57:70      46
  7.  TJ Hlučín                            32   13   19       58:74      45
  8.  Volejbal Vyškov                   32   10   22       45:76      42
  9.  TJ Nivnice                           32     9   23       42:79      41
10.  VSK VŠB – TU Ostrava      32     8   24       41:79      40
                                             eek


