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Kanoistika SOBIOENERGI Znojmo představuje
reprezentanty Znojma pro Mistrovství světa 2012
klubových posádek v Čínském Hong-Kongu
V dnešním díle o reprezentantech
Znojma pro mistrovství svêta pþed
pþed-stavíme první dvê závodnice z
osmiçlenného ženského osazen
osazen-stva draçí posádky.
RADKA HELLINGEROVÁ a HANA
NOVÁKOVÁ
NOVÁKOVÁ.. Ženská osmiçlenná
çást osazenstva znojemské draçí
posádky pádluje uprostþed lodi od
çtvrté po sedmou lavici. Radka i
Hana jsou v posádce od poçátku
profesionální pþípravy a závodêní
Drakû Znojmo. Radka svojí zkuše
zkuše-ností s rychlostní kanoistikou, život
život-ním sportovním postojem a pþíklad
pþíklad-ným nasazením na všech trénin
trénin-cích a závodech je jednou z našich
nejlepších znojemských závodnic,
bez které by prostê a jednoduše
znojemská draçí loð tak dobþe
nejela. Hana Nováková zaçala se
sportem a draçími lodêmi až v poz
poz-dêjším vêku. Navíc ji potkala vážná
autonehoda. Poctivým a pravidel
pravidel-ným tréninkem, nejenže dokázala
nepþíjemné životní období pþekonat,
ale dokázala si i vybojovat své místo
v reprezentaçní znojemské draçí
lodi.
Draçí lodê jsou tak svým kolektivním
pojetím sportem opravdu pro každého kdo má v sobê sportovního
ducha a vûli na sobê pracovat nejen
pro sebe ale i pro svûj tým.
Závody letošního mistrovství svêta
draçích lodí, které se konají vždy
jednou za dva roky, se uskuteçní v
termínu 4. -8. çervence. Soupeþem
znojemské posádky, která bude reprezentovat Çeskou republiku, bude
v kategorii MIX (12 mužû a 8 žen)
na 60 posádek z více jak 30 zemí
svêta.
LEVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Radka Hellingerová.
Vêk: 38. Místo narození: Znojmo.
Trvalé bydlištê: Nový Šaldorf.
Vystudovaná škola/Souçasné za
za-mêstnání? Vyuçila jsem se na kuchaþku-servírku, dnes již deset let
pracuji jako poštovní doruçovatelka
ve Znojmê.
Jak, kdy a kde jsi zaçínala se spor
spor-tem? Od mala jsem mêla ráda vodu
a bavil mê každý sport. V devíti letech jsem poprvé sedla na kajak a

Radka Hellingerová s manželem.
zaçala jezdit. Pod vedením trenéra
Františka Brychty ml. jsem se hodnê
nauçila a ráda na to vzpomínám. Ve
tþinácti letech jsem ze zdravotních
dûvodu musela s tímto sportem
skonçit. Bez sportu jsem nechtêla
být, a tak náhoda mê pþivedla k
ženskému fotbalu, kde jsem prožila
18 let. Hráli jsme i první ligu, našimi
soupeþkami byly Sparta, Slavie a
další kluby.
Jak ses dostala k draçím lodím?
Pþi své práci jsem potkala po letech
kamaráda, se kterým jsme jako dêti
jezdili na kajaku. Zrovna se konal
druhý roçník draçího festivalu ve
Znojmê a dávali dohromady ženskou
posádku. Letos je to již çtvrtá sezona
v posádce Draci Znojmo.
Dosavadní úspêchy
úspêchy,, kterých si
nejvýš ceníš? Pro mê je už velkým
úspêchem být souçástí této bezva
party a reprezentovat naše mêsto.
Dosavadní úspêchy, kterých si
nejvýš ceníš v draçích lodích?
Nejvíce si cením v roce 2011 titulu
mistra Evropy na trati 2000m dále
celkového vítêzství v Çeském poháru 2011 a obhájení titulu mistra
Çeské Republiky v Kojetínê na 7,5
km v letošním roce.
Co tvoje rodina a jak se staví k tvému
závodêní? Dûležité je pro mê, že
tento sport dêláme s manželem spolu a mûžeme se navzájem podporovat, a to je na tom moc krásné.
Jaké jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další oblíbe
oblíbe-né doplñkové sporty?
Ráda se podívám na pêkný film, zahraji si spoleçenské hry...

Hana Nováková
Nováková..
Dokážeš si pþedstavit co na vás v
HK çeká?
Nedokážu si to pþedstavit, znám jen
to, co slyším z vyprávêní druhých.
Nechám se pþekvapit.
PRAVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Hana Nováková.
Vêk: 42. Místo narození: Znojmo.
Souçasné bydlištê: Nový Šaldorf.
Vystudovaná škola/Souçasné
zamêstnání? SOU Pþimêtická
Znojmo obor kuchaþka, OSVÇ.
Jak, kdy a kde jsi zaçínala se spor
spor-tem? Se sportem jsem zaçala až na
draçí lodi.
Jak ses dostala k draçím lodím?
Seznámila jsem s pþítelem, který již
tþi roky jezdil draçí lodê, a zaçala
jsem tento neobvyklý sport lehce
okukovat. Pak mê však postihla

têžká dopravní nehoda, po které
jsem zûstala nêjaký ças na invalidním vozíku, ale i s tímto handicapem jsem jezdila znojemské posádce alespoñ fandit. Po roçním marodêní na jaþe 2009 jsem pak vzala
pádlo do ruky a zkusila jsem si to na
draçí lodi na soustþedêní znojemské
posádky na Vranovské pþehradê a
od té doby mnê zûstalo pádlo v ruce.
Byl to pro mê pozitivní zlom, protože
v kolektivu v této lodi jsem našla
hodnê pþátel, což mnê pomohlo duševnê a tréninky mê pomohly dostat
se opêt do fyzické kondice.
Dosavadní úspêchy, kterých si
nejvýš ceníš? Nejvýš si asi cením
toho, že jsem mohla v životê poznat
tento draçí svêt, pþátele okolo vody
a s tím spojené nezapomenutelné
zážitky.
Dosavadní úspêchy, kterých si
nejvýš ceníš v draçích lodích?
2009 - vítêzství v GP poháru draçích
lodí z celkového poçtu 225 posádek,
v roce 2010 - mistrovství Evropy v
Amsterodamu v kategorii ženy nad
40: 2. místo 200 m a 500 m, 3. místo
na 2000 m. 2011 - 1. místo na
mistrovství ÇR dlouhých trati v
Kojetínê, vítêz Çeského poháru draçích lodi. Dosavadním vrcholem je
pak mistrovství Evropy 2011 v Kyjevê: 1. místo na 2000 m , 2. místo
na 200 m.
Co tvoje rodina a jak se staví k tvému
závodêní? Zpoçátku se na mê otec
zlobil, protože mi dêlal trenéra ve
fotbale, ale pak s trénováním skonçil
a zaçali mê s mojí mamkou v tomto
sportu podporovat a všechny úspêchy prožívají se mnou a za to jim
moc dêkuji.
Jaké jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další oblí
oblí-bené doplñkové sporty?
Koníçky jsou vaþení, tanec, vánoçní
vazby a jinak ráda chodím do posilovny, do bazénu, a když nohy nebolí, tak i bêhat.
Dokážeš si pþedstavit, co na vás v
HK çeká? Neumím si to pþedstavit,
ale máme dobrýho trenéra a ten ví,
co potþebujeme, a tak nás na to také
tvrdê pþipravuje.
PÞIPRAVIL PETR ŠTÊRBA

Florbal:
Elévové a elévky
DDM TJ Znojmo

Spodní þady zleva: Milan Hamza, Martin Líška, Iveta Severinová, Tibor
Polák, David Súkup, Vilém Raška, Anna Wojnarová, Ondþej Bernard,
Sára Bûžková, Jan Procházka, Pavel Patoçka, Josef Hrûza, Tereza
Çížková, Josef Srb a Vladimír Patoçka
Patoçka,, prostþední þady zleva: Andrea
Nesnídalová, kouç František Macek, rozhodçí Kvêtuše Sobotková a Denisa
Baïová, Robin Çerný, David Šára, Martin Çech, Kateþina Kárníková, Leona
Doçekalová, Josef Hladík, Gabriela Novotná, Nikola Çížková, Jakub Kmec,
Helena Klikorková, Erika Dvoþáková, Petr Veselý, David Zamazal, Ladislav
Smejkal, Filip Koch, Tomáš Kratochvíl, Alexander Bashiri, David Burda,
Tomáš Marx, Zdislav Stuñánek a Vladimír Belháç
Belháç,, horní þada zzlleva: Zdenêk
Vybíral, Jiþí Dospíšil, Václav Bûžek, Libor Šula, Vu Huy Hoang a Tomáš
Rožnovský.
FOTO: DAVID SEVERIN

NITRA OPEN 2012
V TAEKWON-DO I.T.F.
V sobotu 21. dubna probêhl již šestý roçník Nitra open 2012 v korejském
bojovém umêní Taekwon-Do I.T.F. Tento roçník již tradiçnê organizuje
Slovenský svaz Taekwon-Do I.T.F. Odmênou usilovné práce panû Karla
Molnára 5.Dan a Ivana Kiky 3.Dan, byla odmênêna úçastí závodníkû,
kterých do Nitry pþicestovalo pþes 150 z Çeské republiky (Benátky nad
Jizerou, Jevišovice, Praha, Šumná a Znojmo ), Slovenské školy a zástupci
z Maðarska. Pþítomní bojovníci si tak mohli provêþit své dosavadní umêní
ve dvou z pêti soutêžních disciplín, ve kterých se v bojovém umêní
Taekwon-Do I.T.F. soutêží. V Nitþe probêhly disciplíny Tul ( technické
sestavy ) a Matsogi ( sportovní boj ). Ve výpravê Znojemského regionu na
tuto soutêž vycestovali závodníci ze školy TKD So-San Znojmo a Do-San
Šumná oba pþi DDM Znojmo a školy Hwa-Rang Jevišovice pþi TJ Sokol
Jevišovice. Celá výprava znojemského regionu byla nejvêtší za celých
dvacet let, co se Taekwon-Do ve Znojmê vyuçuje. Celkem tak do Nitry
odcestovala pêtapadesáti çlenná výprava 43 závodníkû, mezi kterými byli
i letošní nováçci, dvou rozhodçích, jednoho kouçe a osmi rodiçû a pþátel.
Všechny bezpeçnê a s velice dobrou náladou pþepravil þidiç Jaroslav
Malena (þidiçská ikona Znojemský Orlû), který má s autobusovou pþepravou
sportovcû bohaté zkušenosti.
Výsledky z disciplíny Tul: 1. Gabriela Novotná Jevišovice, 1. Petr Veselý
Znojmo, 1. Vladimír Belháç Znojmo, 1. Andrea Nesnídalová Znojmo,
2. Robin Çerný Jevišovice, 2. Josef Srb Jevišovice, 2. Alexander Bashiri
Znojmo, 2. Leona Doçekalová Znojmo,
3. Zdislav Stupñánek nováçek, Znojmo, 3. David Zamazal nováçek, Znojmo,
3. Tomáš Rožnovský nováçek, Znojmo, 3. Filip Koch nováçek, Znojmo, 3.
Martin Çech nováçek, Znojmo, 3. Ladislav Smejkal Znojmo, 3. David Burda
Znojmo, 3. Kárníková Znojmo, 3. Josef Hrûza Znojmo, 3. Tomáš Kratochvíl
Znojmo, 3. David Šára Jevišovice, 3. Jakub Kmec Znojmo, 3. Vu Huy
Hoang Znojmo, 3. Libor Šula Znojmo.
Výsledky z disciplíny Matsogi: 1. Josef Srb, 1. Kateþina Kárníková Znojmo,
1. Alexander Bashiri Znojmo, 1. Vladimír Belháç Znojmo, 1. Andrera
Nesnídalová Znojmo, 1. Libor Šula Znojmo,
2. Vilém Raška Šumná, 2. Josef Hrûza Znojmo, 2. Jakub Kmec Znojmo,
3. Sára Bûžková Jevišovice, 3. Iveta Severínová Znojmo, 3. Tibor Polák
Znojmo, 3. Vladimír Patoçka Znojmo, 3. Tomáš Marx Znojmo, 3. Vu Huy
Hoang Znojmo, 3. Leona Doçekalová Znojmo, 3. Petr Veselý Znojmo, 3.
-FMJosef Hladík Znojmo.

Poslední dubnovou nedêli se uskuteçnil závêreçný turnaj Elévû a Elévek
ve Znojmê. Vzhledem k neúçasti týmû FBŠ Hattrick Brno a Gullivers Sokol
Brno, které se pþedem omluvily, se trenér znojemských hráçû rozhodl sestavit
ještê jeden tým z hráçû, kteþí bêžnê nehrají. A tak mêlo Znojmo ve hþe tþi
týmy: Znojmo G, Znojmo A, Znojmo B. Všechny týmy se chtêly poþádnê
pþedvést pþed vlastním publikem, které se skládalo pþedevším z rodiçû a
známých, kteþí opêt dokázali vytvoþit skvêlou atmosféru, a tak byly výkony
opravdu maximální. Výsledky: Znojmo A- Znojmo G 5:3, Dubñany - Znojmo
B 9:1, Znojmo G-Znojmo B 12:0, Znojmo A-Dubñany 7:9, Znojmo B-Znojmo
DDM ZNOJMO
A 3:16, Znojmo G-Dubñany 6:1.

Vpþedu zleva Eva Chytková, Pavlína Nováková, Kristýna Samková, Lenka
Žižková,, vzadu zleva Jitka Kubíková, Karolína
Abesková, Aniçka Žižková
Jelínková, Nikola Franková, Eva Poláková
foto: DDM Znojmo
Poláková..

Juniorky DDM Znojmo
zakončily sezonu

Bouráci
leva Martínek, Konvalinka, Çervenka, Mika, Staník. foto: -PBBouráci.. Z
Zleva

10. ročník šanovské
kuželkářské ligy

V sobotu 12. kvêtna se družstvo juniorek DDM Znojmo zúçastnilo v
Letovicích posledního dílu Orelské florbalové ligy, çímž dêvçata završila
letošní sezonu. V prvním utkání s jasnými vítêzkami soutêže z Brna-Bohunic
si vedla velice dobþe a pþedevším v prvním poloçase držela nadêjnou remízu.
Poté se ovšem projevila vêtší herní kvalita a sehranost Brñanek, která
znojemský tým pþehrávala kombinací a rychlostí a zaslouženê vyhrála 7:2.
Ve druhém zápase hrála dêvçata s Têšany. Zápas spíše pþipomínal bitvu o
každý míçek, ve které naše juniorky tahaly za kratší konec, ale nakonec
svojí bojovností vydþely remízu 1:1. „Celkovê bych tuto první soutêžní
sezonu hodnotil pozitivnê. Když vezmeme v potaz, že spolu dêvçata hrají
teprve od þíjna, nêkterá se to stále uçí a poþád se sehráváme, naše
úçinkování v soutêži bylo pþínosem pro všechny. Dûležité je, že dêvçata
hrát chtêjí, stále se zlepšují a baví je to. Je pþed námi samozþejmê ještê
spousta práce, ale základ máme skvêlý. Rád bych holkám podêkoval za
jejich hru, pþístup a perfektní atmosféru v týmu,“ zhodnotil sezonu ze
svého pohledu trenér Zdenêk Frank.
DDM ZNOJMO

sport@znojemsko.cz

Ve sportcentru Šanov skonçil desatý roçník místní kuželkáþské ligy a letos
byl vyrovnaný až do posledního kola. Zvítêzilo družstvo Bouráci pþed druhými Warriors a tþetími Killers, kteþí se tímto kvalifikovali na pþíští mistrovství
republiky neregistrovaných kuželkáþû. Letos ligu sportcentra Šanov reprezentuje družstvo Cukrovaru, které hraje 19. kvêtna kvalifikaci v Jihlavê.
Družstvo Bourákû zvítêzilo se 44 body a prûmêrem na zápas 1015,4
kolkû. Nejlepšími jednotlivci se stali Petr Mika s prûmêrem na zápas
267,2 a mezi ženami Ivana Blechová s 244,8 kolkû na zápas.
-PB-

Beachvolejbalové turnaje
v Příměticích
Horní þada zleva Kolajová, Willmannová V., Vítámvásová, trenér Frank
Frank,,
prostþední þada Szuniogová, Willmannová K., Neçasová, Pokorná, Šedová,
dolní zleva – Fukaçová, Procházková, Smutná.
foto: DDM Znojmo

Stþeda 16. kvêtna od 09.00 Pþímêtice Pegas cup mládeže - dívky
Stþeda 16. kvêtna od 09.00 Únanov Pegas cup mládeže - chlapci
Sobota 19. kvêtna od 09.00 Pþímêtice Varga cup mixû dospêlých
Nedêle 20. kvêtna od 09.00 Pþímêtice Pegas cup mládeže – mixy. VK

