15

11. října 2011

ČESKÝ POHÁR 2011 DRAČÍCH LODÍ PATŘÍ
ZNOJMU, KTERÉ POJEDE MS 2012 V HONKONGU
Od roku 2004 závodí nejlepší çeské
posádky draçích lodí v kategoriích
m ix, ženy a muži o nejprestižnêjší
çeskou klubovou trofej ÇESKÝ PO
PO-HÁR. Vítêze urçí souçet všech výsledkû dosažených v závodech zaþazených do Çeského poháru.
O tom, že se pro letošek držitelem
Çeského poháru v nejpoçetnêjší kategorii mixû stalo Znojmo, rozhodl
poslední závod této série, a to pþímo
mistrovství Çeské republiky na krátkých tratích (pozn. 200m, 500m,
2km).
V sobotu 1. þíjna na umêlém kanále
v Raçicích Draci Znojmo mimo jiné
s olympionikem Janem Štêrbou a
reprezentantem Janem Klimkem v
konkurenci 36 nejlepších posádek
Çeské republiky, které si zajistili
úçast na tomto mistrovství, obsadili
na každé trati 2. místo.
A protože se posádka Pražského
výbêru, která ještê mohla ohrozit
prûbêžné první místo Znojma v celkovém poþadí Çeského poháru
2011, nedokázala probojovat na tratích 200 a 500m do velkého finále a
na trati 2 km skonçila hluboko v poli
poražených, mohli poprvé tuto nej
nej-vyšší domácí „draçí“ trofej zvednout
nad hlavu právê závodníci Znojma,
kteþí na konci srpna vybojovali v
u krajinském Kyjevê také titul
e vropských šampi
onû na trati 2 km.
šampio
V Raçicích Draci Znojmo pokaždé
ve velmi têsných závodech podlehli
závodníkûm z Nymburka. Zejména
závod na 2 km, kde Znojmo ztratilo
na vítêze jen 1 vteþinu a kde Znojmo
muselo na trati pþedjíždêt pomalejší
posádku, což vždy znamená citelné
zpomalení, byl neuvêþitelnou podívanou na souboj obou posádek,
když lodi na tþetím místê ujeli o 20
vteþin! V nedêli 2.þíjna pak národní
šampionát za pþítomnosti kamer
çeské televize pokraçoval závody
kategorie žen a mužû. V ženách
zvítêzil pražský tým W.I.L.D. of
Prague a v mužích Dragonteam
Nymburk.
Úspêch z nojemských „dragonû“
navíc podtrhla i nejlepší juniorská
posádka Çeské republiky Dráçata
Znojmo, která si z Raçic ve své ka
ka-tegorii odvezla tþi zlaté poháry.
Znojmo si navíc vítêzstvím v
Çeském poháru zajistilo i nominaci
na mistrovství svêta 2012 klubových
posádek v Çínském Honkongu.
Komentáþ kapitána z nojemské
posádky Petra Štêrby k
m istrovství republiky.
„Raçice byly nespornê vrcholem do-

DRACI ZNOJMO s Çeským pohárem.
mácích závodû. Zdejší umêlý kanál
vystavêný pro kanoistické a veslaþské závody je jeden z nejlepších
na svêtê. Dráha, startovací zaþízení,
zázemí je zde na špiçkové profesionální úrovni. Když se k tomu
pþidalo i nádherné poçasí byla zde
radost závodit. Pro naši posádku šlo
hlavnê v Raçicích o dûstojné ukonçení úspêšné sezony. Od podzimu
2010 jsme se hodnê tvrdê pþipravovali na srpnové mistrovství Evropy
v Kyjevê. Neçekaný titul mistrû Evropy pak byl sladkou odmênou. Po
evropském šampionátu jsem naordinoval posádce nêkolikatýdenní
volno a opêt jsme zaçali s pþípravou
až týden pþed mistrovstvím v Raçicích na Znojemském festivalu draçích lodí. Pþíprava na Evropu byla
fyzicky i çasovê nároçná, proto byl
odpoçinek na místê. Chtêli jsme ale
samozþejmê podat co nejlepší výkon
a pokusit se „poprat“ o Çeský pohár.
Vêdêli jsme, že zejména Praha, pþed
kterou jsme mêli malý bodový
náskok, pþipravuje velice silný tým
z
reprezentantû
rychlostní
kanoistiky, kteþí jsou soustþedêni v
Pražských vrcholových stþediscích
Dukla Praha a USK Praha. Proto jsme
si myšlenky pþed samotnými závody
na zisk poháru zakázali a soustþedili
se jen na jednotlivé starty. Další silný
tým složený z pþevážnê rychlostních kanoistû vytvoþil i Dragonteam
Nymburk, který již nêkolik let vládne
draçím lodím zejména v kategorii
mužû.
Do Raçic jsme se vydali den pþed
závody potrénovat na zdejší vodê a
veçer absolvovali spoleçnou týmovou veçeþi. Dopoledne se zaçínalo
na sprinterské trati 200 m. Loni jsme
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zde obsadili 13. místo. Letos jsme si
s pþehledem vítêzstvím v semifinálové jízdê vybojovali velké finále mezi
šesti nejrychlejšími posádkami.
Velkým pþekvapením závodû bylo
vyþazení favorizované Prahy právê
v semifinále. V tu chvíli jsme se celkovému triumfu velmi pþiblížili.
Finále na 200 m se nám, byï sprint
není naší nejoblíbenêjší tratí, povedlo.
Opêt to byl „milimetrový“ souboj
všech šesti finalistû, ale Nymburk
byl pþece jenom o kousek lepší. Stþíbro jsme však na dvoustovce urçitê
brali a zvýšili v prûbêžném poþadí
náskok na Pražský výbêr.
Po obêdê se závodilo na trati 500 m.
Çasový poþad, kdy se bêhem jednoho dne jedou všechny tþi tratê, není
obvyklý, vlastnê jsme ho ještê nezažili a o to více bylo potþeba vênovat
se pitnému režimu, doplñování stravy a regeneraci.
Rozjížðka na 500 m se nám ideálnê
nepovedla, pþesto jsme naštêstí kvalitním çasem postoupili mezi 18
nejlepších do semifinále. V našem
semifinále se sešli hned 4 finalisté
dvoustovky vçetnê Nymburka a postoupit do finále mohli jen dva. Od
startu jsme šli ale pevnê za svým, a
semifinále jsme jasnê vyhráli pþed
nakonec druhým Nymburkem, který
dlouho çekal na rozhodnutí cílové
kamery o druhém postupujícím.
Druhé místo Nymburka v semifinále
se však ukázalo jako rozhodující pro
finálový závod. Nymburk, jedoucí ve
finále na krajní dráze, jsme nedokázali ohrozit. Draçí lodê vytváþejí
bêhem jízdy pomêrnê velké vlny, a
ty dokážou závody ovlivnit. Pþi taktice
závodêní se s tímto musí poçítat.
Lodê jedoucí na krajních drahách

mají v tomto urçitou výhodu „vlastní
vody“. Na pêtistovce to bylo opêt
druhé místo. Lépe to v danou chvíli
a rozložení drah prostê nešlo. Na
druhé stranê Praha opêt nepostoupila do finále a její závodníci zaçali
pûsobit bezradnê.
Né vždy individualitami nabitý tým
vítêzí.
Oproti tomu naše víceménê bezejmenná parta fungovala výbornê a to
ještê na nás çekal „náš“ dvoukilák.
Závod se jezdí intervalovê s obrátkami. Náš nejvêtší soupeþ Nymburk
jako vítêz dvoustovky startoval hned
15 vteþin za námi a mohl mít o nás
dokonalý pþehled. Také hned od
poçátku zaçal ukrajovat z našeho
intervalu. Po pêti stech metrû byl o
tþi vteþiny rychlejší. V polovinê trati
ale byl rozdíl už jen vteþinu a naše
tempo šlo poþád nahoru. Pþed poslední obrátkou jsme dojeli loð pþed
sebou a museli ji objet a pþedjíždêt.
To sice znamená jen nêkolikavteþinové zpomalení, ale to tentokrát rozhodlo. Za Nymburkem jsme zaostali
o 1 vteþinu. Tþetí loð v poþadí Kojetín
dostala „nadêleno“ bezmála 20
vteþin. Závod byl kvalitní, hodnê bolel
a divákûm se musel líbit. Výsledek
nás samozþejmê trochu mrzel, jeli
jsme ale dobþe i když „evropská
zlatá forma“ to asi nebyla.
Dûležité však nakonec bylo, že
jsme si mohli nad hlavy zvednout
nejcennêjší domácí cenu ÇESKÝ
POHÁR za rok 2011, sen každé
çeské posádky. A my to dokázali!
Po roce 2009 kdy jsme zvítêzili v
amatérském poháru Grand Prix v
konkurenci 250 posádek, jsme dosáhli na vrchol i mezi 14 nejlepšími
týmy Çeské republiky.
Velkou gratulaci zaslouží i náš ju
ju-niorský tým Dráçata Znojmo, který
letos obsadil mezi dospêlými 7.
místo!
místo!““
Celkové poþadí Çeského poháru
2011:
(Umístêní, body, tým)
1. 1255Draci Znojmo
2. 1242Pražský Slavia Výbêr
3. 1207ONV Devils
4. 1161Dragonclub Brno MIX
5. 1116Dragoteam Kojetín A
6. 1035Dragonteam Kojetín B
7. 960 Dráçata Znojmo
8. 890 Dragonteam Kojetín MIX A
9. 884 Pilsner Dragons
10. 860
GRC Nymburk
11. 824
Pardubická Legie
12. 546 Smích. drak a F. Místek
13. 464 RK Jablonec nad Nisou
-rz14. 453 Draci Chomutov

Záložník Okleštěk je vítanou posilou 1.SC Znojmo
Çtyþiadvacetiletý odchovanec br
br-nênské Zbrojovky Tomáš Okleštêk
mezi znojemské hráçe pomêrnê

rychle zapadl a zdá se být posilou.
Minulý rok si vyzkoušel zahraniçní
angažmá, pûsobil v nejvyšší bul
bul--

Çtyþiadvacetiletý odchovanec Zbrojovky Tomáš Okleštêk
Okleštêk.. foto: -stlba-

harské soutêži Za tým Minyor Per
Per-nik odehrál šest zápasû, ale pak jen
zahþíval laviçku a radêji se vrátil
domû. Mateþský klub o jeho služby
zájem nemêl a tak rád následoval
svého kolegu Milana Pacandu do
Znojma. Po delší herní pause se nej
nej-prve rozehrál na farmê v Rosicích
a teð již çíslo 10 válí druhou ligu v
našem mêstê.
Jak jste byl zdejším kolektivem
a klubovým vedením pþijat? Jak se
ve Znojmê cítíte, líbí se vám zdejší
prostþedí?
Normálnê, snad jsem mezi kluky
zapadl...?! Parta je zde dobrá a prostþedí fotbalové tak nêjak druholigové, není tu úplnê všechno. Znojmo
je krásné mêsto.
S kým se tady nejvíce pþátelíte
nebo chodíte na kafe?
Asi s Milanem Pacandou, znám
se s ním z Brna.
Jaké byly vaše první fotbalové
zkušenosti, kudy a jak se vyvíjela
vaše cesta za „velkým“ fotbalem?
Zaçínal jsem v Brnê - Bystrci a v
žácích jsem potom pþešel do tehdejšího Boby Brno.
Jste s postavením týmu ve stþedu
tabulky spokojen, nebo jste çekal
nêco jiného?
Zatím ano a budu spokojenêjší,
když budeme hrát v horní pûlce tabulky.
V çem vidíte recept na úspêšné
tažení druhou ligou? Zkuste popsat
hlavní dûvody souçasného stavu.

Recept je jednoduchý - dát v každém zápase o gól víc než soupeþ.
Také urçitê bojovnost a promêñování šancí.
Vzpomenete si - z vašeho pohle
pohle-du - na nêkteré obzvlášï vydaþené
zápasy v dosavadní kariéþe, nebo
naopak na vyložený propadák?
Na vydaþený zápas v Praze první ligový gól na Slavii. Na propadák asi ne.
Jaký herní styl a pojetí vám nejvíc
vyhovují?
Mnê osobnê vyhovuje útoçný
fotbal.
Podaþilo se vám nêkdy dosáhnout
hattricku?
Ano - v žácích i v dorostu. V mužstvu dospêlých zatím ne.
Têšíte se na pohárové utkání s
pražskou Spartou, která se zdá být
ve výborné formê?
Têším se, mám rád velké zápasy
a tohle bude pro Znojmo velký zápas.
Jak trávíte ças mimo fotbalový
stadion?
S pþítelkyní, kamarády, rodinou a
mým PS3 (playstation).
Kdo ze svêtové fotbalové špiçky
se vám nejvíc líbí a proç? Máte nê
nê-jaký vzor?
Messi - co ten umí dêlat s míçem.
Vzor nemám, ale když jsem byl malý,
tak se mi líbil Roberto Carlos.
Za rozhovor podêkoval
Ladislav Bastl.

PÁTEK 14. 10. - 19.15
ORLI ZNOJMO - KHL
MEDVEŠČAK ZAGREB
Jevišovice - Kostelec 0:3
FOTBAL ŽEN
ŽEN:: V tomto utkání držely ženy Jevišovic se soupeþkami krok
do poloçasu, v úvodu si vypracovaly i mírnou pþevahu, prvního gólu se
však zase nedoçkaly. Po pþestávce jim docházely síly a kostelecké
fotbalistky potvrdily svou pþevahu dvêma góly. Hattrickem se blýskla Lucie
Tomešová.
-lei-

Sparta Brno - Tasovice 0:3
DIVIZE
DIVIZE:: Tasoviçtí pokraçují v úspêšném tažení podzimem a pþipsali si další vítêzství na hþišti svého protivníka. Do tabulky stþelcû se dvakrát zapsal
Doležal, jednou Mašek. Více informací k utkání se nepodaþilo získat. -lei-

Gymnasta David Bix
vítězem Moravské ligy
Prvním závodem podzimu bývá již tradiçnê druhé kolo Moravské ligy, které
se konalo tentokrát ve Zlínê. Znojemští gymnasté David Bix, Petr Hloušek
a Antonín Nevrkla z KSG Znojmo pþi ZŠ Judr. Josefa Mareše a DDM
Znojmo si vedli velmi dobþe i pþes ztížené tréninkové podmínky zpûsobené
rekonstrukcí gymnastické têlocviçny. Vyplatila se kondiçní pþíprava o letních
prázdninách pþi plavbê na raftech na Vltavê a poté i soustþedêní ve
Strakonicích a znojemské plovárnê.
David Bix zvítêzil v kategorii nejmladších žákû a stal se i absolutním
vítêzem Moravské ligy po souçtu výsledkû z prvního a druhého kola.
Antonín Nevrkla obsadil pêkné 9. místo a jeho oddílový kamarád Petr
Hloušek skonçil na 10. pþíçce. Toto poþadí jim patþilo i po souçtu obou kol
Moravské ligy.
-IH-

STŘEDA 19. 10. - 15.30
1.SC ZNOJMO SPARTA PRAHA
Sobota 22. 10. - 15.30 1.SC
Znojmo - FK Ústí nad Labem

