
Článek - Liberecký deník, 19.11.2013
Liberec - Každoročně před Vánoci pořádají již tradičně liberečtí šermíři turnaj “Ještědský 
kalíšek” v šermu fleretem žactva, kde startují jak již ostřílení borci, tak soutěž využívají  
i oddíly k prvním startům svých elévů. Letošní ročník se konal za podpory Krajského úřadu 
Libereckého kraje.
V sobotu, kdy šermovali žáci a žačky, se na přední umístění prosazovali i Liberečtí, když Matěj 
Chaloupka prohrál až boj o postup do finále 13:15 a umístil se na pěkném třetím místě.
Do elitní osmičky se ještě probojoval na 6. místo Pavel Šimon. Třináctý pak byl Václav Hak,  
22. František Šilhán a 28. Jakub Janďura.
Ze začátečníků libereckého oddílu si první start vyzkoušeli 32. Jakub Šourek,  
33. Tomáš Chramosta, rovněž 33. Šimon Pajer a 36. Petr Hromádka.

Další sobotní soutěží byl fleret žaček, kde všechny své soupeřky porazila rozdílem třídy 
Štěpánka Němcová, která v turnaji zvítězila. Velmi pěkné umístění vybojovala také Anna 
Havlíčková, když byla třetí. Do osmičky se ještě na osmé místo dostala Anna Haková.  
Z domácích nováčků se jako 12. umístila Barbora Hromádková, 16. Vendulka Kutílková  
a 17. Markéta Sklenářová.

Vynikající atmosféra turnaje se pak přenesla do obchodního centra FORUM, kde se 
uskutečnily oba zápasy o první místo, kde jak již řečeno v žačkách zvítězila liberecká 
Štěpánka Němcová a mezi žáky Robert König z Bystřice nad Pernštejnem. Příjemnou 
atmosféru ještě doplnilo vyhlášení vítězů a odměny fleretistů a fleretistek elitní osmičky.

V neděli se konala soutěž mladšího žactva, kde domácí již tak úspěšní nebyli, tak se mezi 
chlapci umístili Tomáš Chramosta jako 11. a Petr Hromádka 16. Ve fleretu děvčat byla Barbora 
Hromádková osmá, Vendulka Kutílková 9. a Markéta Sklenářová 10.

Za pomoc při soutěži a dobrou spolupráci děkuje pořádající následujícím firmám a podnikům 
OC Forum, Centrum Babylon, J.I.M.ofsetová tiskárna, LIBEOS,s.r.o., Preciosa, a.s., Krajský 
úřad libereckého kraje, DINO, nakladatelství a vydavatelství, ELRA servis, Agentura 
Regionálního Rozvoje ARR Nisa, s.r.o., Pekařství Šumava a.s., Izoltherm s.r.o., MOCCA s.r.o.  
a Regionální televize RTM TV.


