
Výborné výsledky šermířů Davida Kvapila a Vladimíra Knoba na turnaji v Liberci 

Dne 12. 12. 2015 proběhl za finanční podpory Statutárního města Liberec Ještědský kalíšek 2015, šermířský 

turnaj kategorií mladších žáků a mini žáků, který pořádal oddíl šermu při TJ Lokomotiva Liberec. V kategorii mladších 

žáků startovali závodníci oddílu Šerm Sokol Šternberk David Kvapil a Vladimír Knob. V konkurenci 32 závodníků z 11 

šermířských oddílů v ČR vybojoval David Kvapil po 5 vítězstvích a jedné porážce v 1. kole, po 5 vítězstvích bez porážky 

ve 2. kole, 3 vítězných eliminačních zápasech, 12:2 nad Tadeášem Žárským z domácího oddílu TJ Lokomotiva Liberec, 

12:6 nad Radkem Bedrnou z oddílu Baník Most, 10:4 nad Vojtěchem Holemým z klubu Sokol Bystřice nad 

Perštejnem, výborné 2. místo a stříbrnou medaili, když ve finálovém zápase, uskutečněném v prostorách 

Obchodního Centra Forum, podlehl poměrem 11:12 závodníkovi ze Sokola Brno I. Martinu Slezákovi, vítězi turnaje. 

 

David Kvapil (druhý zprava) při vyhlášení výsledků turnaje mladších žáků. 

Skvěle mu ve stejné soutěži sekundoval oddílový kamarád Vladimír Knob, který po 3 vítězstvích a 2 porážkách 

v 1. kole, 4 vítězstvích a 2 porážkách v kole druhém, 2 vítězstvích v eliminaci 12:4 nad Ondřejem Hynkem z USK Praha 

a nad Petrem Hromádkou z TJ Lokomotiva Liberec 11:10, podlehl ve čtvrtfinálovém zápase 3:4 Vojtěchu Gerišovi a 

obsadil celkové pěkné 8. místo. Oba borci se probojovali do osmifinále, což je zvlášť povzbudivé a potěšující. 



 

Vladimír Knob (první zleva) při vyhlášení výsledků turnaje mladších žáků. 

 

 

David Kvapil (vpravo) při finálovém zápase v OC Forum s brněnským Martinem Slezákem. 

V neděli 13. 12. proběhla v rámci stejného turnaje soutěž sloučených kategorií mini žáků a mini žaček. 

V konkurenci 28 závodníků a závodnic z 12 klubů, jednoho z nich z Polska, vybojoval Vladimír Knob po 6 vítězstvích 

bez porážky v 1. kole, 5 vítězstvích s jednou porážkou v 2. kole, vítězstvím v eliminaci nad Filipem Caklem z klubu 

Šerm Ostrava 10:0, vítězstvím nad Tadeášem Žárským z TJ Lokomotiva Liberec 10:1, nad Jáchymem Hasíkem z TJ 

Slezan Opava 10:7 a Jakubem Vrtílkem ze Sokola Brno I. 10:4 celkové výborné 3. místo a bronzovou medaili, když 

v semifinálovém zápase podlehl Michale Illekové z oddílu Sokol Bystřice nad Perštejnem poměrem 3:4. 

Úspěšným závodníkům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a pevné zdraví do dalších soutěží 

v novém roce 2016. 



Je velkou škodou, že ze stejné podpory jako šermíři v Liberci se nemůžeme radovat i u nás ve Šternberku. 

Díky patové situaci s nemožností žádat Krajský úřad v Olomouci o dotaci na pořádání soutěží z důvodu čerpání 

finanční podpory z této instituce na provoz sokolovny a nepochopitelné neochotě zodpovědných funkcionářů HV TJ 

Sokol vyjednat s Městem Šternberk finanční podporu pro oddíl šermu, jsme v letošním roce přišli o možnost pořádat 

7. ročník úspěšně rozběhnutých soutěží pro děti Turnaje Zdeňka Mynaříka, věnovanému již zesnulému čestnému 

členu našeho oddílu. Můžeme jen doufat, že v roce příštím budou vstřícnější a podpoří úspěšné mladé závodníky 

tohoto krásného bílého sportu s více jak stoletou tradicí, na kterou navázal svým ve Šternberku již 10 letým 

působením i oddíl Šerm Sokol Šternberk. ML 


