
 

Nominace ne nejlepšího sportovce Zábřehu za rok 

2012 

Zábřeh - Na Sportovním plese pořádaném sportovním sdružením 

Burčáci Zábřeh budou 11. ledna 2013 již po jedenácté vyhlášeni 

nejlepší sportovci města Zábřeha a za letošní rok je tento výběr 

rozšířen i na zábřežský mikroregion zahrnující dalších 29 obcí. Zde je 

nominace na nejlepší sportovce Zábřehu. 
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https://sumpersky.denik.cz/ostatni_region/nominace-ne-nejlepsiho-sportovce-zabrehu-za-rok-2012-

20121210.html 
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Autocross 
Vít Nosálek (1987): 9. místo na mistrovství Evropy. 

Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/ostatni_region/nominace-ne-nejlepsiho-

sportovce-zabrehu-za-rok-2012-20121210.html 

Basketbal 
Pavel Pumprla (1986): mistr ČR, reprezentant ČR, nejlepší obránce NBL. 

Cyklistika 
Robin Wagner (1993): mistr ČR v dráhové cyklistice na 1 km s pevným startem. 
6.místo na mistrovství Evropy do 23 let na 1 km s pevným startem. 

Enduro 
Miroslav Otáhal (1986): mistr ČR v offroad maratonu. 

Florbal 
Tým dorostenců: mistři ČR. 

Fotbal 
Marek Šichor (1990): opora třetiligového týmu Sulko Zábřeh. Odchovanec 

Zábřehu. 
Jiří Furik (1990): opora třetiligového týmu Sulko Zábřeh. Odchovanec Zábřehu. 

Hasičské a policejní hry 
Jan Keprt (1986): 10. místo na MS hasičů v silničním závodě. 

Kuželky 
Hana Wiedermannová (1988): mistryně světa ve sprintu. 

Plavání 
Denisa Haltmarová (1993): 2. místo na mistrovství ČR v zimním plavání na 

500 metrů. 

Milan Štencl (1976): 2. místo v Českém poháru zimního plavání. 

Tým zimních a dálkových plavců: 3. místo v Českém poháru zimního plavání (z 65 

týmů). 

Bohumil Molek (1957): 9. místo na mistrovství ČR masters na 750 metrů. 
Veronika krejčí (1997): 2. místo na mistrovství ČR v zimním plavání na 100 metrů. 



 
Orientační běh 
Marek Minář (1995): mistr Evropy dorostu na klasické trati. 

Petr Horvát (1994): mistr ČR v lyžařském orientačním běhu na klasické trati. 
Hana Horvátová (1997): mistryně ČR v lyžařském orientačním běhu štafet. 

Plachtění 
Pavlína Horáčková (1965): 4. místo na mistrovství ČR v bezmotorovém létání. 

Sportovní karate 
Alena Bajerová (1984): mistryně ČR forma kontra Quinta. 

Stolní hokej 
Tým KSH Sever Zábřeh: mistři ČR družstev. 

Triatlon 
David Jílek (1995): mistr světa do 29 let (kombinace Ironmana a terénního 
triatlonu). 
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