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Golfisté PGC Znojmo se vracejí do druhé ligy

Znojmo získalo Procházku
Orli Znojmo se dohodli na prozatím mêsíçní spolupráci se znojemským
odchovancem Milanem Procházkou. Šestatþicetiletý útoçník odešel z jihu
Moravy po sezónê 2003/2004, v dalších letech pûsobil v Karlových Varech,
se kterými vyhrál pohár pro mistra extraligy, a v Chomutovê.
„Milan toho za svoji kariéru už hodnê odehrál. Je to velmi zkušený a
pracovitý hráç. Máme mladý tým, a tak od hráçe toho typu oçekáváme, že
pþedá mladým zkušenosti a ukáže jim správný smêr," komentuje pþíchod
nové posily hlavní trenér Orlû Jiþí Režnar.
Milan Procházka je historicky prvním znojemským odchovancem, který
si zahrál extraligu. Bylo to v sez
onách 1996/1997 a 1997/1998 v Pardu
sezo
Pardu-bicích. Poté se vrátil do mateþského klubu, kde v roce 1999 pomohl
vybojovat postup do nejvyšší soutêže. V roce 2001 si vysloužil také
pozvánku do národního týmu.
text: -OZ-, foto: -stlba-

Družstvu mužû golfového klubu
PGC Znojmo se podaþilo ve velmi
silné konkurenci 16 dalších týmû
postoupit po roce zpêt do 2. ligy.
Tým ve složení JIÞÍ ÇÍRTEK, STA
STA-NISLAV FRUHVIRT, PETR KO
KO-PEÇEK, DUŠAN KYNÊRA, JAN
PLHOÑ, ROMAN SECHOVEC,
MARTIN ŠVEC, LADISLAV TU
TU-ÇEK A ROMAN ZVÊÞINA dokázal
ve vypjaté koncovce udržet za zády
tým Slušovic a o tþi rány uhájit vedení.
„Všem hráçûm dêkuji za vzornou
reprezentaci klubu a Standovi Fruh
Fruh-virtovi gratuluji k mimoþádnému
výkonu 71 ( jedna pod par hþištê),“
konstatoval spokojený kapitán týmu
Jiþí Çírtek. A než mu dáme hodnotící
slovo, je tþeba pþipomenout základní
fakta.
Tþetí liga golfových družstev mužû
se hraje na çtyþi kola. První dvê se
hrála v çervenci 2013 na hþišti Koþenec u Blanska, zbývající dvê pak
v Kravaþích u Opavy. V každém kole
hraje šest hráçû a škrtá se nejhorší
výsledek, tým mûže mít dva náhradníky. V nejbližší dobê je çekají další
akce: 21. záþí tradiçní Ryder cup s
Golf klubem Telç a 12. þíjna finále
Znojemské golfové tour (v rakouském Waidhofenu nebo slovenské
Skalici).

Prezident klubu Richard Mahel golf umí.
„Hþištê Koþenec je nedaleko Blan
Blan-ska, citlivê umístêné do Drahanské
vrchoviny. Þíká se mu také "Çeské
Skotsko." Pro podobu s tradiçními
skotskými hþišti a také vêtrné a
chladné poçasí, které tady çastêji
vládne. Hþištê bylo v pomêrnê špatném stavu, tradiçnê nevyzpytatelné
fairwaye (rozumêj - dráhy mezi odpalištêm a jamkovištêm), tvrdé s nepþedvídatelnými odskoky míçû …
Tým zahrál v prvním kole spíše prûmêrný výsledek 452 ran a byl prûbêžnê na 6. místê. Druhé kolo se

naopak vydaþilo. Zahráli jsme
nejlepší kolo ze všech týmû a postoupili na druhé místo za Derby Golf
Club Slušovice, a to sice o jedinou
ránu. Daþilo se zejména Standovi
Fruhvirtovi, Petru Kopeçkovi, La
La-ðovi Tuçkovi a Ivo Novákovi. Všichni hráli výsledek, který zaçínal osmiçkou.
Hþištê Kravaþe cca 10 minut od Opa
Opa-vy, zasazené do zámeckého parku,
prošlo pþed dvêma lety rekonstrukcí
a rozšíþením z pûvodních 9 jamek
na 18. Je to hþištê, které vêtšina z

nás neznala. Dûvodem je jistê vzdálenost od Znojma. Kravaþe jsou dle
mého názoru velmi nároçné hþištê,
citlivé pþedevším na taktiku hry. Hráç
musí být na jamkách umístêných v
parku schopen zvolit správnou strategii a umisïovat míçe pþesnê tam,
kam je tþeba. Jakákoliv chyba je
ihned trestána … greeny (rozumêj nízko stþižené plochy kolem jamek)
jsou velmi çasto chránêny velkými
stromy, a pokud neleží míç v optimálním místê, je prakticky nemožné
zasahovat green v regulaci. Obtížnost je navíc ještê zvýšena velkým
množstvím vodních pþekážek. Místní hráçi své hþištê nazývají „vodní
svêt". Ve tþetím kole tým zahrál velmi
dobþe. Mimoþádnou událostí však byl
Fruh-pþedevším výsledek Standy Fruh
virta, který dokázal zahrát jednu
ránu pod normu hþištê, což je samo
samo-zþejmê mimoþádný výkon… Podstatné se nakonec ukázalo, že jsme
za zády udrželi Slušovice a pþed
posledním kolem jsme vedli o dvê
rány. V posledním kole nám ruce
svazovala trochu nervozita, našim
soupeþûm však také. Celkovê jsme
tedy uhájili první místo o pouhé tþi
rány pþed Derby Golf Club Slušovice
a o çtyþi rány pþed Golf Club Lipiny.
Po roce tak mûžeme slavit návrat
do 2. ligy.“ text a foto: Ladislav Bastl

Bronzové medaile z mistrovství Evropy
Draci Znojmo opêt vybojovali „vel
„vel-kou“ medaili na mezinárodním šam
šam-pionátu. Od 23. - 25. 8. se na
kanoistickém závodišti v Hamburku
konalo 15. mistrovství Evropy klu
klu-bových posádek draçích lodí.
Znojmo a znojemský oddíl zde rep
rep-rezentovala posádka úþadujících
mistrû svêta i obhájcû zlatých me
me-dailí z minulého evropského šam
šam-pionátu v ukrajinském Kyjevê
DRACI ZNOJMO.
Po çervencovém úspêchu znojem
znojem-ského juniorského družstva na mis
is-trovství svêta národû v Maðarském
Szegedu, na kterém naši mladí zá
zá-vodníci vybojovali stþíbrné medaile
v kategorii MIX na trati 1000m a dvê
bronzové medaile v kategorii dívek,
se na svûj hlavní závod sez
ony pþi
sezo
pþi-pravila elitní znojemská posádka v
kategorii dospêlých Draci Znojmo.
Draci Znojmo v Hamburku star
star-tovali jak ve své kategorii MIX, tak
poprvé také v kategorii mužû
(OPEN). A hned svûj první start v
Hamburku na trati 2000m promênili
v zisk první medaile. Tentokrát vý
vý-kon „Znojmákû“ staçil na bronzovou
pþíçku za dvêma nêmeckými po
po-sádkami, pþiçemž odstup od vítêze

a zejména od druhého místa byl mi
mi-nimální. Na krátkých tratích (200 a
500m) pak Draci Znojmo vybojo
vybojo-vali úçast ve velkém šestiçlenném
finále, ale další medaili již nepþidali.
Pþesto jsou finálová umístêní skvê
skvê-lým výsledkem Znojma i celého
Çeského dragonboatingu.
VŠECHNY VÝSLEDKY
ZNOJMA:
PREMIÉR MIX 2000m: 3.místo
PREMIÉR OPEN 2000m: 4.místo
PREMIÉR OPEN 200m: 5.místo
PREMIÉR MIX 500m: 4.místo
PREMIÉR OPEN 500m: 6.místo
Komentáþ kapitána posádky
Drakû Znojmo k závodûm
mistrovství Evropy:
Za celý tým mohu prohlásit, že jsme
opravdu rádi za zisk alespoñ jedné
medaile z tohoto šampionátu.

Letošní rok po zisku zlatých medailí
z mistrovství svêta v Hong-Kongu
procházíme generaçní obmênou zá
zá-vodníkû, a spíše než maximální vý
vý-konnost letos zamêþujeme na zapra
zapra-cování mladých juniorských závod
závod-níkû do týmu. Blízkost lokality u
u-možnila start na mistrovství Evropy
klubû více çeským posádkám a pro
çeské týmy bylo velmi obtížné se v
konkurenci výbornê pþipravených
zejména nêmeckých posádek vû
vû-bec prosadit do finálových jízd.
Závodilo se na perfektní vodê a
skvêle pþipravené dráze jak v Nê
Nê-mecku, které je kanoistickou vel
vel-mocí, bývá zvykem. Celou dobu
šampionátu ale foukal nepþíjemný
vítr proti smêru závodu, který pro
naši posádku nebylo ideální. Radêji
jezdíme, protože jsme lehcí, s vêt
vêt-rem v zádech, ale myslím, že jsme
se s tím dobþe vyrovnali, a medaile
je velkým úspêchem.
Z našeho pohledu je urçitê škoda,
že v nedêli odpoledne pþi finálových
startech na 500m, kde jsme jak v
kategorii mixû tak mužû patþili k
favoritûm na jednu z medailí, se pro
pro-tivítr stoçil z boku a znevýhodnil drá
drá-hy s vyšším startovním çíslem, kde
jsme zrovna startovali. To je ale
sport v pþírodê, musí se to brát spor
spor-tovnê, a pokud chce çlovêk vyhrát,
musí být nejen špiçkovê pþipraven,
ale mít i potþebné štêstí. My ho v

posledních „zlatých“ letech urçitê
mêli také.
Ještê musím zmínit šestici našich
dêvçat, která startovala i v ženské
posádce Sportfun Kojetín, s kterou
obsadili 3 x 4. místo na tratích 2km,
200m a 500m.
SESTAVA DRAKÛ ZNOJMO
V HAMBURKU:
Oto Rohovský, Petr Štêrba, Jan
Zahradník, Jan Šalamoun, Miroslav
Pop, Michal Hájek, Václav Vala, Ja
Ja-roslav Hellinger, Marek Beneš, Ivo
Skþenek, Dana Štêrbová, Alena
Vaškových, Hana Nováková, Radka
Hellingerová, Monika Menyjárová a
bubenice Terezka Popová.
Více: www.kanoe-znojmo.cz
text a foto: -stlba-

