
V organizaci AVZO  v LOU NÉ nad Desnou nejsou jen 
ST ELCI  A  RYBÁ I, 

ale i sekce  CYKLISTIKY 
  
 Naše ZO AVZO TS R Rybník KOCIÁN Lou ná s tímto tehdy nezvyklým názvem 
za ala innost 1. ledna 2003. P edchozí t i roky innosti sportovního rybolovu sta ily Obci Lou ná 
aby bez obav sv ila hospoda ení na Rybníku Kocián místní sportovní organizaci. ZO AVZO dále 
pokra ovala v tém  padesátileté tradici sportovní st elby a vychovala za tu dobu adu úsp šných 
závodník . Již v roce 1975 jako mladí získali medaile na celostátním finále SSR v Nymburku a 
dosud jim asto pat í p ední místa na st elnici  v kategorii senior  a veterán  puška i pistolá . 
 Doba se však zm nila a tak zájmy sou asné generace nutno respektovat. St electví je 
velmi náro ný sport a ne vždy jsou tak p íznivé podmínky aby p ilákaly mladé talenty a p íznivce.  
 
Cyklistická sekce p sobí v naší organizaci již od roku 2004 
 
 inil se o to náš len Jan Fišnar  (*1980) , který jako žák místní ZŠ st ílel p vodn  
vzduchovku. Pozd ji jako student od roku 2003 byl v širší špi ce eské horské cyklistiky a 
postupn  získával úsp chy doma i v zahrani í.  V roce 2004 ze 14 závod  MTB to bylo deset 
prvenství, jen dvakrát druhé a dvakrát 3. místo. Hodnocen „Celkový vít z Topgal CUP 2004 – 
MTB seriál závod “. Totéž získal i v roce 2005. Ú astnil se i organizoval sout že MTB v okolí 
s pomocí dalších len  naší ZO (Ji í Fišnar, Roman Fišnar, Martin Podzimek, Tomáš kašpar a 
další). 
 Naše ZO AVZO uspo ádala MTB „Závod do vrchu Dlouhé strán  2004“ – 75 závodník , 
také v roce 2005 – 90 závodník . Na „Závod do vrchu 2006“ s ú astí jen 46 závodník  nám Kraj 
Olomouc p isp l finan ní ástkou 10 tisíc K . V roce 2008 pak Jan Fišnar odešel do Vrchlabí a 
innost naší cyklistické sekce mírn  stagnovala. 

 
Parkový b h 2011 
 Do innosti cyklist  letos p išla nová krev a výsledkem je p íprava a uskute ní akce tzv. 
CHLAPÁCKÉHO B HU,  který v oblasti Šumperska a Záb ežska probíhá již n kolik let. Letos je 

ipraveno n kolik akcí a výsledky budou zapo teny do ur itého „SUPERŽEB KU“ , vyhlášeny 
budou 17. íjna na posledním HOROKROSU. 
 Náš PARKOVÝ B H 2011 se uskute ní ve st edu 11.kv tna 2011 a trasa vede zámeckým 
parkem v Lou né nad Desnou. Uskute ním této akce chceme p isp t ke zvýšení fyzické a 
sportovní zdatnosti našich obyvatel, ale také p iblížit hodnotu opraveného zámeckého parku.  
 Náro né po adatelské úkoly p evzali mladí, ale zkušení organizáto i Mgr. David Chytil, 
Bc.Roman Fišnar a Ond ej T íska. Vydané propozice slibují i n které zajímavé novinky letošní 
sezóny a také vyhodnocení nejlepších místních ú astník  a sout ž družstev. Pomoc p islíbila i 
ada sponzor  a Krajský ú ad Olomouc poskytne finan ní p ísp vek. 

  
Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO TS  Rybník Kocián Lou ná nad Desnou 

V Lou né dne 26.4.2011 
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