
Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO Rybník Kocián Lou ná hodnotí: 
 
 
ZÁMECKÝ PARK V LOU NÉ PAT IL B ŽC M 
 
 V Lou né ve st edu 18. dubna 2012 se po así umoud ilo a 147 závodník  
úsp šn  pokra ovalo v seriálu 5. závodem CHLAPÁCKÉHO B HU.  Druhý 
ro ník Parkového b hu startoval u zámku a trasa vedla upraveným zámeckým 
parkem. 
 Již tradi  zvít zil Marek Procházka (OknoPlast Šumperk) p ed dalšími 
šumperskými borci Jakubem Halamou a Martinem Timko.  Z našich závodník  
byl Ji í Fišnar z Kout  nad Desnou na 11. míst . V kategorii C (50 – 59 let) Ing. 
Miroslav Sporek z Lou né obsadil druhé místo.  P edstihnul jej Jaromír Šrámek 
(KVS Šumperk OB) 
 Mezi ženami byla nejlepší Marcela Hloušková (SKP Šumperk) a naše 
Jitka Nevrlá byla v této kategorii B (35 – 49 let) šestá. V kategorii C (50 a více 
let) zvít zila Helena Bihuncová ze Šumperka asem 50:28 min. Za povšimnutí 
stojí, že jako Teichmanová byla p ed léty naší lenkou a p ebornicí ve sportovní 
st elb . 
 O pozici na stupních vít  bojovalo také 67 „prck “ a zvít zil František 

makal asem 4:56 min a 128,21 bod . Pochvalu z našich d tí jist  zaslouží 
Jaroslav Luks (2002) na t etím míst  125,62 bod .  Sourozenci Bliž ákovi – 
Tereza na 13. a Ji í na 14. míst , také Bliž ák Tim byl dvacátý asem 5:37 min. 
a 107,36 bod .  Do 40. místa ješt  jmenujeme: Svedková Eva; Nela Sedlá ková; 
Alena Kostková a Jan Babarczai.  Nejmladším z prck  byl Zákravský Marek 
ro ník 2010, nebyl poslední a dob hnul na 64. míst  i se svojí maminkou. 
 Velké pod kování pat í mladým organizátor m cyklistické sekce ZO 
AVZO Rybníka Kocián. P ípravu i pr h náro né akce zvládli i letos na 
výbornou. Ing.David Chytil, Mgr.Roman Fišnar i Ond ej T íska zapojili všechny 
leny p íbuzenstva i ostatní dobrovolníky jako po adatele. Dík pat í všem 

sponzor m, jejichž logo bylo u startu i p i vyhodnocení a bez jejich pomoci by 
nebylo možné dosáhnout spokojenosti závodník  jak po skon ení b hu, tak i p i 
vyhodnocení a p edání cen. 
 Starosta Obce Lou ná Ing. Pavel Martínek bohužel nemohl být p ítomen 
vyhodnocení a p edávání cen vít m. Dodate  vyslovil up ímné pod kování 
všem, kdož se podíleli na úsp chu 2. ro níku Parkového b hu Lou ná 2012. 
 
 
                                                      


