Medailové žně olomouckých kajakářek ve Slovinsku
Na skvělý úspěch dosáhly na mistrovství
světa sestry Kneblovy. Olomoucké kajakářky ve slovinském Tacenu naprosto
ovládly závod jednotlivkyň.
Klára se stala juniorskou mistryní světa,
stříbro vybojovala její o dva roky starší
sestra Tereza. Ve finále předvedly famózní výkon, jako jediné se vyvarovaly
trestným penalizacím a nechaly daleko
za sebou zbytek startovního pole.
Bronzová Američanka Evy Leibfarthová ztratila na Terezu Kneblovou pět
vteřin. Její mladší sestra Klára nakonec
zvítězila s náskokem necelých šesti desetin. „Je to úžasné, pořád tomu nemůžu uvěřit,“ radovala se v cíli novopečená
šampionka. „Chtěla jsem jet rozumně, nic
nepřehánět a zvládnout to, na co mám. Za
druhou brankou mě trochu kopl váleček,
což mě malinko rozhodilo, ale myslím, že

jsem to ustála dobře. Je to fantastický pocit,“ dodala česká reprezentantka.
„Jsem šťastná, že jsme na stupních vítězů obě, je to opravdu neskutečný pocit.
Klárka jela skvěle a titul jí moc přeju, byla
dnes opravdu nejlepší. Těším se na zítřejší
závod, třeba jí to tam vrátím,“ smála se
Tereza, která se na stupně vítězů dostala
i po závodě v extrémním slalomu.
Česká reprezentantka ve finálové
jízdě mířila pro zlato, ale podjela jednu
z protivod, což ji z první příčky nakonec
odsunulo. „Naštěstí to vyšlo na třetí místo.
Jsem moc spokojená, celý závod jsem si
opravdu užila. Byla to má premiéra v extrémním slalomu a určitě si to ještě někdy
budu chtít zajet,“ zhodnotila své vystoupení dvojnásobná medailistka.
Úspěšné reprezentantky navázaly na
své předchozí úspěchy a potvrdily, že patří mezi velké kajakářské naděje. „Tereze

Elitní basketbal se vrací do své bašty
V olomoucké Čajkaréně budou mít od
nové sezony domácí zázemí basketbalisté BK Olomoucko. Klub se po dlouhých
letech přestěhoval z Prostějova, i nadále
bude působit v Kooperativa NBL, nejvyšší české soutěži.
„Do Olomouce špičkový basketbal historicky patří. Jsme rádi, že budeme mít klub
v Kooperativa NBL a současně budeme
spolupracovat s SK UP Olomouc, mládežnickým klubem, který se stará o výchovu
dalších generací. Věřím, že někteří z mladých hráčů se za čas představí i v dresu
BK Olomoucko,“ uvedl sportovní manažer
a jednatel Olomoucka Michal Pekárek.
V průběhu léta sestava hanáckého
výběru doznala řady změn. Tým povede Robert Skibniewski, bývalý polský
reprezentant. „Do Olomouckého kraje

se rád vracím, věřím, že nás čekají dobré sezony. V té nejbližší chceme
postoupit do play-off,“ plánuje Skibniewski, který jako hráč v české lize získal dvě stříbrné medaile.
Obměněný bude rovněž kádr, do něhož přišlo několik zajímavých basketbalistů. Ze Svitav přestoupil obránce Marek
Sehnal, z Hradce Králové křídelník a výborný střelec Filip Halada. Nadějný rozehrávač Rostilav Jirák se do Olomouce
přesunul z kabiny mistrovského Nymburka. „Základ týmu máme, chceme ještě
získat tři zahraniční posily na rozehrávku
a pod koš,“ uvedl Pekárek.
Vedení klubu věří, že se týmu podaří
navázat na bývalé úspěchy Dukly, která
ve své době patřila mezi tuzemskou elitu a dokonce dvakrát získala mistrovský titul. deš

jsem před několika měsíci předávala cenu za vítězství v anketě Nejlepší
sportovec Olomoucka. Celá rodina je
skvělá a svému sportu naprosto oddaná. Mám velkou radost, že děvčata byla
za svoji dřinu odměněná medailemi na
mistrovství světa, a jsem přesvědčená,
že na stupně vítězů budou stoupat také
v dalších letech,“ ocenila reprezentaci
města náměstkyně primátora Markéta
Záleská. deš

KULTURISTA ŠERÝ SBÍRÁ BRONZY
Po roční pauze se rychle vrátil do
formy kulturista Patrik Šerý, což dokázal v posledních soutěžích, kde
hned dvakrát obsadil třetí místo. Po
komplikované operaci ramene se
dokázal prosadit na závodech ve
Velké Bíteši a také na soutěži IFBB
Diamond cup Ostrava. Jeho letošním vrcholem sezony bude mistrovství světa ve Francii. deš

Atleti využili domácí prostředí a získali patnáct medailí
V Olomouci se uskutečnil 15. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v atletice
tělesně postižených Czech Open. Olomoučtí atleti vybojovali na domácí půdě
celkem patnáct cenných kovů a také jeden mistrovský titul.
„Letošní ročník byl výzvou. Přibyla
konkurence, ale naši svěřenci se v ní neztratili,“ těší manažera Pavla Vrzalu
z atletického klubu AK Olomouc.
Na dráze se blýsknul Jan Moštěk hned

26

ve třech disciplínách. Byly to závody na
100, 200 a 400 metrů a atlet bral stříbro,
zlato a čtvrté místo, společně s novým
osobním rekordem na 200 metrů.
Ve třech disciplínách závodili také Dušan Ščambura a Michal Rotter. Ščambura
bral dvě druhá místa v oštěpu i disku, ve
vrhu koulí získal bronz. Rotter vyházel
dvě bronzové medaile v oštěpu a disku.
Martin Kukla obsadil v hodu oštěpem druhé místo a bojovník Filip Vartoň
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v hodu diskem získal bronzovou medaili.
Eva Kacanu prověřila soupeřky ve vrhu
koulí a hodu diskem. Za své výkony získala bronzovou a stříbrnou medaili. Adéla
Sekyrová a Eva Kvapilová bojovaly v hodu
kuželkou – Sekyrová vyházela druhé místo, Kvapilová třetí.
Lenka Hornová dodala do sbírky domácích medailí ještě dvě druhá místa za
hod diskem a oštěpem, ve vrhu koulí brala bronz. deš
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