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SPORT
JIZERSKÁ PADESÁTKA
V neděli 11.ledna 2008 byl v Bedřichově v Jizerských 
horách odstartován 42. ročník závodu na 50 km „Jizer-
ská padesátka“. 
Závod vznikl jako testovací závod horolezců, kteří se 
připravovali na náročné horolezecké expedice. První 
ročník se jel v roce 1968. Třetího ročníku se zúčastnili 
všichni členové expedice Peru 1970, které o 4 měsíce 
později pohřbila kamenná lavina pod Huascaranem. 
Od této doby se jezdí jako Memoriál expedice Peru 70. 
Nejvíce účastníků bylo na 10. ročníku – 7.863. Letos 
se jej zúčastnilo necelých 5. 000 závodníků, což dle 
pořadatelů je optimální, zvládnutelný počet. Jizerská 
padesátka je součástí světové ligy dálkových běhů 
– Worldloppet.
V sobotu v 9.00 hod. z náměstí odjížděla na závod velká 
skupina závodníků Žamberka a blízkého okolí. Odpo-
ledne se projeli po tratích závodu, otestovali sníh a 
stanovili mazání. Podle předpovědi mělo být na horách 
až +2°C. Dle těchto informací v sobotu večer namaza-
li. Ráno v 9.00 hod na startu byla teplota -9°C, v cíli 
ve 12 hodin byla teplota -5°C. Dovedete si představit, 
jak lyže jely, když na skluznici byly vosky na podstatně 
vyšší teploty. Přesto závodníci se nevzdávali a bojovali 
ze všech sil a nevedli si špatně. Zejména Tomáš Strnad 
a Petr Kalous se objevili ve výsledkové listině na před-
ních pozicích. 

VÝSLEDKY – (první číslo je umístění celkové, druhé 
číslo je umístění ve věkové kategorii):
172 / 115.  Strnad Tomáš 2:56,03 SK Žamberk
274 / 166.  Kalous Petr 3:04,38 SK Žamberk
352 / 93.  Novotný Luděk 3:10,38 SK Žamberk
374 / 96.  Kavka Jiří 3:12,09 OEZ Letohrad
464 / 128.  Suchodol Josef 3:18,00 SK Žamberk
492 / 15.  Koblížek Jindřich 3:19,46 SK Žamberk
527 / 273.  Capoušek Mir. 3:21,34 kanoistika H.K.
569 / 79.  Fikejz Vladimír 3:23,53 Sokol Žamberk
801 / 20.  Šponarová Lenka 3:36,42 Sokol Žamberk
805 / 125.  Skalický Jiří 3:36,50 SK Žamberk
961 / 280.  Jedlička Václav 3:45,21 SK Žamberk
1065 / 186.  Šroler Zdeněk 3:49,58 S. Klášterec n.O.
1226 / 369.  Dlabka Ludvík 3:57,10 Dobrovolní lížaři 
   Kunvald 
1480 / 70.  Šponar Josef 4:09,55 Sokol Žamberk
1707 / 517.  Novotný Přem. 4:20,58 SKI Pastviny
2015 / 118.  Strnad Josef 4:35,25 SK Žamberk
   -vkal-

BĚH NA LYŽÍCH
Tomáš Strnad, 

Petr Kalous a Josef Suchodol 
na stupních vítězů v České Třebové

V sobotu 17.ledna 2009 se na Kozlovském kopci nad 
Českou Třebovou konaly závody v běhu na lyžích 
– Českomoravský pohár, který byl současně přeborem 
Pardubického kraje.
Ze Žamberka se závodů zúčastnili tři závodníci. Všich-
ni po vynikajících výkonech byli před chatou Maxe 
Švabinského dekorováni medailemi. Závod pořádal 
SKI Česká Třebová. Perfektně připravené tratě a bez-
chybnou organizaci podtrhlo slunečné mrazivé počasí.

Výsledky:
muži 9 km 3. Kalous Petr 24:32,06
veter. 9 km 1. Strnad Tomáš 24:50,95
  3. Suchodol Josef 26:24,61
Závodu se zúčastnili i žáci Žamberka startující za Spar-
tak OEZ Letohrad. Strnad Adam – 3. místo a Suchodol 
Mikuláš – 7.místo.

Nové Město na Moravě
V sobotu 3.ledna 2008 se na tratích Tour de SKI v 
Novém Městě na Moravě konal 1.Českomoravský 
pohár v běhu na lyžích klasickou technikou. Jelo se 
na kolečku dlouhém 3,1 km, které se jako had vinu-
lo nezasněženou krajinou. Ještě, že pořadatelé mají 
dostatek techniky i zkušeností k vytvoření dostatečné 
zásoby technického sněhu. Na tomto poháru startoval 
jediný zástupce Žamberka Petr Kalous a v silné konku-
renci si nevedl špatně.
Součástí závodu byl i závod nejmladších dětí, který 
financuje Kateřina Neumannová pod názvem „Hle-
dá se nová Kateřina Neumannová“. Na tomto závodě 
startovali i nejmladší závodníci ze Žamberka pod hla-
vičkou Biatlon OEZ Letohrad.
Výsledky: 1.ČMP 
17. místo Kalous Petr  6 km  20:41,7
Hledá se Kateřina N.  
4. místo Mikyska Tomáš  0,5km 02:45,2
11. místo Strnad Adam 0,5km  03:20,7
 -vkal-

                 BASKETBAL
10.1.Tesla Pardubice - starší dorostenci (doma)
BK Gymnázium Žamberk - Tesla Pardubice 47 : 63
Střelci: Roček 15, Junk 11, Mlynář 10, Týče 9, Valenta 2
Hodnocení: Po „vánoční“ pauze se projevila herní pře-
stávka v žalostné bilanci střelby ze všech vzdáleností i 
pod košem. Prakticky to znamenalo proměnění jedno-
ho pokusu z deseti. Takže při opticky vyrovnané hře v 
poli a diametrálně rozdílné úspěšnosti v zakončování 
není divu, že skóre narůstalo ve prospěch soupeře. Dia-
metrálně rozlišný počet faulů a střelby trestných hodů 
vůbec neznamená, že by naši chlapci hráli tvrději než 
soupeř, ba naopak. Ale na to se nemůžeme vymlou-
vat, protože při 47 bodech v průběhu celého zápasu 
lze vyhrát pouze snad v soutěži mladších žáků. Kromě 
střelby „nefungovala“ komunikace hráčů, přihrávky, 
přebírání clon, doskoky pod oběma koši, zkrátka a 
jednoduše řečeno - nic. V zápase zklamali snad všich-
ni, vyzvednout lze jen výkon Davida Týče, který měl 
na starosti osobní obranu nejlepšího hráče soupeře 
(zaznamenal pouze 14 bodů).
BK Gymnázium Žamberk - Tesla Pardubice 70 : 72
Střelci: Mlynář 26, Junk 20, Roček 15, Lorenc 5, Týče 
3, Valenta 1 Hodnocení: Do druhého zápasu nastoupi-
lo zcela jiné mužstvo. Za první ¼ nastříleli bodů jako 
za poločas předchozího zápasu. Chytli se naši střelci, 
zejména Zdeněk Mlynář. Ve druhém dějství ovšem 
nastal útlum a otěže zápasu převzal soupeř, přesto se 
drželi od soupeře „na dostřel“a do poslední ¼ nastu-
povali s 3 bodovým mankem. V závěrečné ¼ ovšem 
prohráli poslední 3 minuty poměrem 2:9!!! a ze slib-
ného stavu 68:63 nastal propad na 70:72. Přesto byly 
v poslední minutě 2 šance překlopit misky vah zápasu 
na svou stranu, nebo alespoň si vynutit prodloužení, 
ale hráči psychicky závěr zápasu nezvládli a prohráli 
nejtěsnějším rozdílem.                                                -p.a.-

   PLAVÁNÍ 
POHÁR ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ 
v KPB Česká Třebová – Anna Kluková opět vítězná

Českotřebovský plavecký bazén se o prvním prosin-
covém víkendu (6.12. – 7.12.2008) stal dějištěm pla-
veckých závodů v kategorii žáků, kteří se na východ 
Čech sjeli ze všech koutů naší země, aby se utkali o 
titul mistra republiky. Pohár České republiky jedenác-
tiletého žactva v plavání je nejvyšší republiková soutěž 
této věkové kategorie.  Z krajských přeborů se svými 
časy kvalifikovalo mezi 24 nejlepších do každé disci-
plíny celkem 189 závodníků z 53 oddílů. Velkou nadějí 
domácího oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová se sta-
la Anna Kluková. Potvrdila roli favoritky a dokázala 
vybojovat zlaté medaile v disciplínách 200 metrů 
prsa a 100 metrů polohový závod. Ke dvěma zlatým 
úspěchům přidala ještě stříbro na 100 metrů prsa. 
Funkcionáři oddílu plavání Lokomotiva Česká Třebová 
se pořadatelství této vrcholné soutěže zhostili na jed-
ničku. Odměnou za veškerou práci, starosti a hladký 
průběh závodu byl trojnásobný medailový zisk domácí 
závodnice, ohodnocení vysoké úrovně závodů a krás-
ného interiéru českotřebovského bazénu od trenérů a 
vedoucích družstev z celé republiky.

Anička je žákyní 6.A třídy Základní školy 28.října 581 v 
Žamberku a v bazénu v České Třebové trénuje 5 x týd-
ně, což časově zvládá díky pochopení ze strany učitelů 
a vedení základní školy. 

–lká-

F U T S A L
FC RIO Žamberk odjížděl k předvánočním zápasům 
ve futsalové divizi D východních Čech do Hlinska pou-
ze s šesti hráči. Nakonec se ukázalo, že v malé hlinecké 
hale to nebyla žádná nevýhoda, ba naopak. Brzy jme 
chytli svůj rytmus hry, z kvalitní obrany jsme dokáza-
li jednoduše a rychle přejít do protiútoků a úspěšně 
zakončit. A když ještě k tomu náš brankář předvedl pár 
skvělých zákroků, tak jsme si po zásluze odvezli plný 
šestibodový zisk. Prvními novoročními zápasy v Hradci 
Králové jsme úspěšně ukončili první polovinu soutěže 
a dostali se na skvělé průběžné třetí místo v tabulce. 
Nejprve jsme proti rezervě druholigového Salaman-
dru vedli dlouho o dva góly. O vítězství nás připravila 
power-play soupeře, kterou sehráli opravdu výborně. 
Druhé utkání proti Flamengu rozhodl první poločas, 
kdy jsme po rychlých kombinacích vstřelili čtyři branky 
a ve zbytku utkání zkušeně uhráli vítězství, když soupeř 
snížil až v posledních minutách zápasu. Třemi zápasy v 
Litomyšli jsme zahájili druhou odvetnou část divizních 
klání. Proti domácím borcům jsme udrželi čisté konto a 
předvedli bezchybnou obrannou činnost, což rozhodlo 
o našem vítězství. O vítězství v zápase s Řetůvkou jsme 
se připravili sami. Neproměnili jsme tři „tutovky“ a 
na závěr inkasovali lacinou branku. Naopak v zápase 
s Českou Třebovou jsme rádi za remízu. I když soupeř 
hrál pouze na jednu čtyřku, dokázal jít do vedení o dva 
góly. Až v závěru zápasu při naší power-play jsme se 
dvakrát střelecky prosadili a utkání srovnali. V Před-
měřicích nad Labem jsme nejprve prohráli s rezervou 
ligové Chrudimi, protože jsme nedokázali opět promě-
nit ani ty nejvyloženější šance. Vše jsme si vynahradili 
ve druhém utkání proti lídru soutěže z Hradce Králo-

(+ foto viz palec Anka) 
text pod foto: Anna Klu-
ková s trenérkou Lídou 


