
Mistr âeské republiky 2019 v kulturistice star‰ího dorostu nad 72 kg a absolutní vítûz âeské republiky v katego-
riích star‰ího dorostu - Pfiíbûh mladého nadûjného osmnáctiletého kulturisty Davida Kopfiivy z Adamova. 

O kulturistiku se zaãal zajímat
ve sv˘ch 15 letech. Svého prvního
úspûchu dosáhl jako sedmnáctilet˘
mladík v loÀském roce 12. kvûtna
na soutûÏi Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu a juniorÛ v kul-
turistice, kde se umístil na pátém
místû, t˘den poté na Mistrovství
âR zaujal 7. místo. 

Cel˘ rok se pod trenérsk˘m
vedením Obofiil Elite Team pfii-
pravoval na leto‰ní sezonu, kte-
rou zahájil úãastí na 1. roãníku
Mezinárodní pohárové soutûÏe
v kulturistice Extrifit Cup Kutná
Hora dne 11. kvûtna 2019. Získal
2. místo v kategorii  dorost do 77
kg.  Tímto nastartoval své leto‰ní
úspûchy a dne 18. kvûtna 2019
zvítûzil a odnesl si zlatou medai-
li ve své kategorii star‰í dorost
nad 72 kg na Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu a juniorÛ v kul-
turistice, physique, bodyfitness
a bikinyfitness ve Vala‰ském

Mezifiíãí. ZároveÀ se stal i abso-
lutním vítûzem v‰ech kategorií
star‰ího dorostu. Následnû tri-
umfoval na Mistrovství âR
v Bohumínû dne 25. kvûtna
2019 a získal titul Mistra âR
v kategorii kulturistika star‰í
dorost nad 72 kg a opût získal
pohár za absolutního vítûze
v kategoriích star‰ího dorostu.
Kromû zmínûné kategorie se 
utkal se star‰ími soupefii, a to
v kategorii juniorÛ  do 77 kg.
Zde se umístil na krásném 4.
místû. Jsou to pro nûj obrovské
úspûchy a zároveÀ v˘zvy k do-
sahování stále lep‰ích v˘sledkÛ. 

Letos by se je‰tû rád zúãastnil
podzimních soutûÏí. Následnou
pfiípravu v‰ak bude smûfiovat na
sezonu pfií‰tího roku, kdy uÏ bu-
de soutûÏit pouze v kategorii ju-
niorÛ.
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roãník 8 ãíslo 5 ãerven 2019
17 800 ks

Úspû‰n˘ kulturista Ïije 
v Adamovû

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz
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www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

David Kopfiiva – Mistr âR 2019 v kategorii kulturistika star‰í dorost nad 72 kg a abso-
lutní vítûz star‰ího dorostu

MKS Adamov pofiádá:
• 20. 6. 2019 v 17:30 h. – sál MKS na Ptaãinû Veãer s módou Denisy

Richterové, hudební spolupráce M. Ondrou‰ková
• 23. 6. 2019 v 16:00 h. - salonek MKS na Ptaãinû vernisáÏ v˘stavy 

K. M. Kuãery (v˘stava do 30. 6.)
• 24. 6. 2019 v 18:30 h. – kostel sv. Barbory koncert kfiesÈanské 

hudební skupiny Only His
• 25. 6. 2019 v 8:45 h. - sál MKS na Ptaãinû a v 10:15 Spoleãenské centrum MKS
na Horce na „Dopoledne s pohádkou” ·ípková RÛÏenka (Divadlo Úsmûv)


