
Spolek branných sportů -  klub mládeže  
 
Na začátku září jsme zahájili ve spolupráci s DDM Maják dva zájmové kroužky a samostatný trénink 
střelecké mládeže. Trénujeme na naší střelnici Spolku branných sportů v Linharticích a  
hned od počátku se děti intenzivně připravovali na branné víceboje. 
Začali jsme branným vícebojem mládeže  23. a 24. září - Memoriál J. Gruncla pořádáme jako 
přípravný závod  ve spolupráci se střeleckou mládeží v Křenově na střelnici v Linharticích. Zúčastnily 
se ho děti ve dvou kategoriích, v jedné kategorii dospělí a v další smíšená družstva včetně rodičů a 
trenérů. 
Soutěžilo 21 družstev v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové pušky a běh terénem na 1500 m se 
stanovišti  -  hod granátem do dálky a na cíl, lanová a překážková dráha, určení azimutu, přenos 
raněného, střelba ze vzduchové pušky po zátěži. 
Družstva na prvních místech: 
                     kategorie A: Šimon Kukrle, Adam Beránek a Dan Horáček 
                     kategorie B: Karolína Šulcová, Ema Dostálová a Lucie Straková 
                     Kategorie C+D: Lukáš Balabán, Kateřina Zlámalová a Stanislav Gruncl 
                     kategorie rodiče s dětmi: Štěpán Kukrle, Šimon Kukrle a Tomáš Kukrle 
Závod jsme brali nejen jako soutěž, ale i jako zábavu, poděkování patří všem našim dětem, jejich 
rodičům a trenérům, kteří nám pomohli tuto náročnou soutěž zorganizovat. 
 
Příprava se zúročila na mezinárodním MČR V BRANNÉM VÍCEBOJI MLÁDEŽE SBTS ČR.  
28. ročník memoriálu Bernarda Nechvily se konal ve dnech 7. a 8.10. v Prudké u Doubravníku. 
Poměřit síly přijelo 81 dětí a mládežníků ze spolků SBTS ČR a SBČ SR. Soutěžilo 27 družstev 
v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové pušky, testy ze zdravovědy a běh terénem na 2400 m se 
stanovišti - střelba po zátěži, hod granátem na cíl a do dálky, přenos raněného a překážková dráha. 
Z klubu mládeže SBS Moravská Třebová se umístili nejlépe: 
Družstva - kategorie A: 2. místo Tomáš Rolínek, Adam Beránek a Nikolas Cekov 
kategorie B: 3. místo Dominik Müller, Josef Holík a Elizabeth Podhorská 
kategorie C: 3. místo Martin Sejbal, Pavlína Hermanová a Adéla Kostíková 
kategorie D: 2. místo Michela Přidalová, Jakub Koudelka a Josef Čapka 
Výsledky jednotlivců v mířené střelbě: 1.místo Lukáš Kaděra s maximálním možným nástřelem 50 
bodů obhájil loňské prvenství 
Děkuji dětem za reprezentaci našeho spolku a města Moravská Třebová. 
Podmínky pro celoroční trénování mládeže na naší střelnici SBS MT v Linharticích se nám letos 
podařilo opět výrazně zlepšit díky finanční podpoře města Moravská Třebová na technické vybavení 
klubu mládeže. Podpora z Pardubického kraje nám pomohla zrealizovat zavětrování klubovny a další 
projekt „Vzduchovková střelnice pro mládež“ za podpory dotací z kraje nyní realizujeme. Celoroční 
fungování klubu mládeže se nám daří díky dotaci „Můj klub“ z Národní sportovní agentury. 
Tomáš Přidal - hlavní trenér mládeže 
 

 

 


