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Draci Znojmo mistry České republiky
O víkendu 28. a 29. 9. se v Paso
Paso-hlávkách na lagunê kempu Merkur
konalo 10. mistrovství Çeské repub
repub-liky draçích lodí. Do Pasohlávek se
sjelo 2000 závodníkû, tzn. 60 nej
nej-lepších posádek z Çeské republiky,
které si svoji úçast na republikovém
šampionátu musel
y vybojovat v zá
musely
zá-vodech Çeského poháru 2013 v prû
prû-bêhu celé sez
o ny. Závod m istrov
sezo
istrov-ství ÇR je zároveñ i posledním zá
zá-vodem seriálu Çeského poháru
2013 jako nejvyšší domácí soutêže
v draçích lodích. Znojmo tuto trofej
v nejprestižnêjší kategorii Premiér
Mix vyhrálo v pþedchozích dvou le
le-tech (2011 a 2012).
Mistrovských závodû na Pasohláv
Pasohláv-kách se kromê týmû z Maðarska a
Slovenska letos úçastnila i repre
repre-zentace rychlostních kanoistû v çe
çe-le s olympijskou deblkanoií Radoñ,
Dvoþák kteþí se rovnomêrnê rozdê
rozdê-lili do posádek Prahy a Nymburka
Nymburka,,
dvou nejvêtších konkurentû Znojma
v bojích o domácí tituly. Znojemské
posádce navíc z dûvodu nemocí a
studijních povinností chybêl
y nêk
chybêly
nêk-teré opory. Pþesto jako už mnoho
mnoho-krát pþedtím se amatérský tým
Znojma dokázal semknout, porazit
vodáckými hvêzdami nabité kon
kon-kurençní posádky a vyhrát ÇESKÝ
POHÁR 2013. Vítêznou atmosféru
Znojma podtrhl i výkon juniorského
týmu Dráçata Znojmo, kter
ý nemá
který
na domácích vodách konkurenci a
vyhrál juniorskou soutêž.
Výsledky Znojemské posádky na
MÇR 2013:
1. místo: Premiér MIX traï 2000m
1. místo: Premiér OPEN traï 500m

Draci Znojmo - mistþi Çeské republiky 2013.

Cílová fotografie závodu mužû na 500 m.

Juniorský tým Znojma.
2. místo: Premiér OPEN traï 2000m
3. místo: Premiér MIX traï 200m

3. místo: Premiér OPEN traï 200m
6. místo: Premiér MIX traï 500m

Junioþi:
3 x 1. místo kategorie MIX na tratích
200m, 2km, 500m
500m..
KOMENTÁÞ KAPITÁNA:
ony jsme si nedávali
Do letošní sez
sezo
žádné vysoké cíle ani oçekávání.
V loñském roce jsme se vypjali k
maximálnímu tréninkovému nasa
nasa-zení i výsledkûm. Jedná se však o
lidi
lidi,, kteþí chodí do práce
práce,, nemají žád
žád-né úlevy, normálnê je potkáváte ve
Znojmê a vše si musí sami zaplatit.
Konkurovat tak profesionálûm dlou
dlou-hodobê je velmi složité.
Neçekal jsem, že letos vyhrajeme
vyhrajeme,,
po-natož když jsem vidêl složení po
sádek na m istrovských závodech
v Pasohlávkách.
Poprvé jsme letos také obsadili ka
ka-tegorii mužských týmû a vyhráli
závod na 500 m s velkým násko
násko-kem. NESTÁVÁ SE KAŽDÝ DEN
PORÁŽET OLYMPIONIKY!
Navíc jsme opêt ukázali svêtový vý
vý-kon a neporazitelnost na trati 2 km
v kategorii MIX a byli jsme rychlejší
než všechny mužské posádky. Tím
se asi kruh uzavþel, protože do vel
vel-kého závodêní jsme vstoupili vítêz
vítêz-stvím v roce 2010 právê na trati 2
km také na Pasohlávkách. Tehdy
to bylo první velké vítêzství Znojma
v draçích lodích a i tehdy za námi
skonçila Praha a Nymburk.
K obhajobê Çeského poháru 2013
2013,,
což je celoroçní nejvyšší domácí
soutêž
soutêž,, všem gratuluji a skláním
velkou poklonu.
Zároveñ pþeji všem odvêtvím ve
Znojmê, aby dokázal
a to co draçí
dokázala
lodê.
PETR ŠTÊRBA
text a foto: -KZ-

Igor Mati z poþádající firmy v bankru u 3. jamky
jamky..

Větrná sobota golfisty
neodradila
V sobotu 5. 10. se na Golfovém hþišti v Têšeticích zúçastnilo turnaje O
pohár rektora SVŠE Znojmo a firmy BDO CA 39 hráçû, z toho rekordních
15 hráçû z jiných klubû. I tento poçet cizích hráçû svêdçí o zlepšující se
kondici hþištê. Açkoliv svítilo sluníçko, silný vítr nemilosrdnê strhával míçky
úplnê jinam, než byly namíþeny. Hrálo se 18 jamek na stablefordové body,
absolutním vítêzem na rány se stal Zdenêk NAVRÁTIL, ten zvítêzil i v
soutêži Nerest to pin. The longest drive vyhrála Eva NOVÁKOVÁ a Ivo
HAVLÍK st. Výsledky: JUNIOÞI: 1. Dominik VEÇEÞA, 2. Matêj HOÞICKÝ,
3. Ivo Havlík, ml. ŽENY: 1. Hana BOBKOVÁ, 2. Jana TOTZAUEROVÁ, 3.
Vladislava BARTUŠKOVÁ. MUŽI S HCP 0-26,9 1. Richard FILÁK, 2. Pavel
ŠAREŠ, 3. Milan VOLF. MUŽI S HCP 27-54 1. Lukáš BOCEK, 2. Zdenêk
text a foto: -JJGAJA, 3. Tomáš KREJÇÍ.

Volejbal - mladší žákyně VK Pegas Znojmo
V prvním zápase znojemské elévky narazily na "A" tým Kuþimi, který tvoþily
hráçky vesmês starší a mnohem silovêjší, což se ukázalo zejména na ser
ser-visu. Zatímco znojemským hráçkám se podání nedaþilo dle pþedstav v celém
turnaji, soupeþky z Kuþimi si touto herní çinností vytvoþily v obou setech
dostateçný náskok a hladce zvítêzily 2:0 (11,14). Ve druhém utkání se
znojemské mladší žákynê utkaly se stejnê starými domácími volejbalistkami
ze ZŠ Novolíšeñská. Utkání mêlo podobný charakter - alespoñ výsledkovê,
ovšem ve zcela opaçném gardu. Jednoznaçnê se projevila vêtší úderová
jistota Znojemských a v utkání, které jim ovšem hernê moc nedalo, jasnê
dominovaly koneçným výsledkem 2:0 (10,13). Nejtêžší soupeþ çekal
volejbalistky z Pþímêtic v závêreçném utkání - beachaþky ze Sokola Brno I
se po nepodaþené kvalifikaci dostaly rovnêž do páté výkonnostní çtyþky, ale

hernê patþí mnohem výše. Pro mladší žákynê VK Pegas Znojmo mají však
právê takové zápasy ten nejvêtší smysl, kdy stojí proti mnohem lepším a
starším soupeþkám a snaží se v têchto têžkých podmínkách vylepšovat
svûj herní projev. Výsledná prohra 0:2 (-10,-12) sice vypadá krutê, ale
dûležitý byla odvaha çelit têžkým servisûm a smeçím soupeþek.
Celkové tþetí místo v turnaji znamená oçekávané setrvání v páté výkonnostní
çtyþce, což bylo pþed turnajem i po nêm to nejménê podstatné. V celkovém
hodnocení družstva pþevážily klady a pozitiva - bojovný a nadšený výkon
znojemského družstva, týmový výkon, kdy se hráçky navzájem hernê i
psychologicky povzbuzují, viditelný posun v respektování zvoleného herního
systému se zodpovêdností za svûj post - to vše mohl trenér po turnaji
-MZvyzdvihnout.

Reprezentovat, sebeprezentovat,
a to i v televizi, to aerobičky holt umí...
Poþad Žijme sportem! je nový me
me-diální projekt Çeské televize, který
má za cíl pþiblížit jednotlivá sportov
sportov-ní odvêtví a disciplíny mladé popu
popu-laci a pþedevším jejich rodiçûm.
osvê-Smyslem poþadu je sportovní osvê
ta mezi dêtmi a návod pro rodiçe,
jakou sportovní cestu svému potom
potom-kovi vybrat. Motivaçnê informaçní
TV vysílání slouží zároveñ jako me
me-diální kampañ pro rodiçe a jejich
ratolesti celého Çeska, jak možno
„žít sportem“..
Na každý sport je pohlíženo pod
rûznými úhly, hodnotí se jeho fifi-nançní a fyzická nároçnost, jedno
jedno-tlivé sporty jsou rozebrány i oçima
lékaþe, funkcionáþe, je nastínêna i
budoucnost, vize a uplatnêní v poz
poz--

dêjším vêku, event. možnosti, kam
je možno s tímto sportem vyces
vyces-tovat.
V magazínu již radily dêtem takové
hvêzdy jako Petr Çech, Martina
Sáblíková, Barbora Špotáková nebo
Zdenêk Štybar.
Velkou poctou pro znojemský aero
aero-bikový klub SK AEROBIC
PROFESSIONAL je fakt, že jako
jeden z nejúspêšnêjších klubû ÇR
byli vybráni pro natáçení poþadu ÇT
„Žijme sportem“ za všechny gym
gym-nastické a aerobikové kluby celé
republiky právê on.
Têší nás, že budeme souçástí kam
kam-panê, která možná nasmêþuje naši
nejmladší generaci tím správným
smêrem...
-AP-

Medailová žeň plavců na Malé ceně města Znojma
Podzimní plavecká sezona pro
žactvo byla zahájena ve znojem
znojem-ském bazénu na Malé cenê mêsta
Znojma. Šlo o jedenáctý roçník tohoto mítinku, ve kterém se pþedstavilo sto osmdesát závodníkû ve
dvou vêkových kategoriích z deseti
plaveckých oddílû. Program závodû
byl rozdêlen do dvou pûldnû, soutêžilo se ve stometrových disciplínách ve všech plaveckých zpûsobech a çtyþstovce volným zpûsobem. V bodovém hodnocení oddílû
obsadila první místo Kometa Brno,
stþíbrnou pozici obsadili domácí
plavci TJ Znojmo pþed Jihlavským
plaveckým klubem. Nejlepší výko
výko-ny jednotlivcû podle bodovacích
tabulek v kategorii mladšího žactva
dosáhli Adam Hlobeñ (Znojmo),
Tomáš Bþezina a Kryštof Krejçí oba Kometa a v kategorii staršího
žactva Matêj Svoboda, Miroslav
Navrkal a Jan Holík - všichni Znoj
Znoj-mo, dále Tereza Coufalová, Adéla

Hýblerová a Lucie Dvoþáková všechny TJ Znojmo. Jedenáct zno
zno-jemských plavcû se podêlilo o dva
dva-cet šest medailí vçetnê dvanácti
zlatých. K tomu ještê pþidali šest
çtvrtých míst. Na stupnê nejvyšší
se za vítêzství probojovali çtyþikrát
Tereza Coufalová, tþikrát Matêj Svo
Svo-boda a Adam Hlobeñ a jedno vítêz
vítêz-ství zaznamenaly Karolína Ca
e sa
Cae
sa-rová a Gabriela Jordánová. Mezi
medailisty se ještê zaþadili Jindþich
Dolníçek, Miroslav Navrkal, Jan
Holík, Adéla Hýblerová, Lucie Dvo
Dvo--

þáková a Anita Kyprá.
Nejlepší plavc
plavcii TJ Znojmo
Znojmo::
Žactvo mladší - 12 a 11 letí - Adam
Hlobeñ 1. 100 m vol. zpûsob, 1. 100
m poloh. závod, 1. 100 m motýlek, 2.
400 m vol. zpûsob, Dominik Navrkal
5. 100 m prsa, 7. 100 m vol. zpûsob,
Tomáš Koriïák 7. 100 m znak, Richard Štulík 4. 100 m znak, Gabriela
Jordánová 1. 100 m poloh. závod,
2. 100 m znak a 4. 400 m vol. zpûsob,
Karolína Nezvedová 7. 100 m vol.
zpûsob. Žactvo starší - 14 - 13 letí Matêj Svoboda 1. 100 m znak, 1.

100 m vol. zpûsob, 1. 400 m vol.
zpûsob a 2. 100 m poloh. závod, Jan
Holík 2. 100 m vol. zpûsob, 2. 100 m
znak a 6. 100 m motýlek, Miroslav
Navrkal 2. 400 m vol. zpûsob, 3. 100
m motýlek a 5. 100 m vol. zpûsob,
Jindþich Dolníçek 2. 100 m motýlek,
4. 400 m vol. zpûsob, 4. 100 m poloh.
závod a 5. 100 m prsa, David Kašpar
8. 400 m vol. zpûsob, Jakub Slavíçek
8. 100 m znak, Tereza Coufalová 1.
100 m vol. zpûsob, 1. 100 m znak, 1.
400 m vol. zpûsob a 1. 100 m poloh.
závod, Lucie Dvoþáková 2. 100 m
vol. zpûsob, 3. 100 m poloh. závod,
4. 100 m motýlek a 5. 100 m znak,
Adéla Hýblerová 2. 100 m poloh.
závod, 2. 100 m motýlek, 3. 100 m
znak a 4. 100 m vol. zpûsob, Karolína
Caesarová 1. 100 m prsa, 5. 100 m
motýlek, Anita Kyprá 2. 100 m znak
a 6. 400 m vol. zpûsob, Natálie Valášková 5. 100 m prsa, Kateþina
Koriïáková 8. 100 m prsa.
text: -aluš-, ilustraçní foto: -stlba-

Zleva - Absolutní vítêz Zdenêk Navrátil, Pavel Šareš a Jiþí Horáçek,
všichni z kategotie MUŽI s HCP 0-26,9
0-26,9..

Kulečník: Rosice Sokol Znojmo 13:5
Domácí to s postupovými ambicemi myslí opravdu vážnê
vážnê.. Volná hra byla
jednoznaçnê v jejich režii, trio Jeþábek, Klíma i Binder od zaçátku utkání
tahalo za kratší konec, prûbêžné skóre 6:0 v dalším prûbêhu neslibovalo
nic dobrého. Na vinê však nebyl ani tak výkonnostní rozdíl, jako spíš špat
špat-ná adaptace našich borcû na opravdu špiçkové sukno. Domácí se pþed
sezonou plácli pþes kapsu a stoly potáhli vynikajícím suknem svêtových
parametrû (Techno Pro YG), které se chová pþece jen jinak než sice
dostateçnê kvalitní, pþesto však výraznê horší sukno, kterým jsou potaženy
naše vlastní stoly (sukno Samba Pro 300). Koule se chovají jinak, mantinely
mají jiné úhly odrazû (stûl tzv. natahuje) a naši borci se nedokázali na od
od-lišné podmínky vças adaptovat.
Druhá disciplína, kádr, se však nevyvíjela o moc lépe, Jeþábkovu ztrátu s
jistotou sanoval již rozehraný Binder, Klímova porážka o pouhý jeden
karambol však hatí šance na na zvrat, po kádru je rozhodnuto, domácí
vedou 10:2 a mantinelové disciplíny (jednoband a trojband) se dohrávají
pouze pro diváky. V jednobandu bezpeçnê zvítêzil Binder, který koriguje
na prûbêžných 10:4. Avšak druhá têsná prohra Davida Klímy, jenž vêtšinu
utkání vedl, navyšuje náskok domácích, 12:4. Závêreçný trojband se hrál
v pþátelské atmosféþe, domácí Pánek i hostující Rösner na sebe šibalsky
mrkli a vzhledem ke stavu utkání rezignovali na urputnou defenzivu a dali
pþednost atraktivnímu útoçnému kuleçníku pro potêchu divákû. A svému
nepsanému závazku dostáli - diváci byli svêdky jednoho z nejzajímavêjších
soubojû za poslední sezony, oba hráçi se pþedhánêli v efektních strcích
nejvyšší obtížnosti.
Sportovní výsledek šel sice pro tentokrát stranou, závêreçná remíza,
stanovující celkový výsledek utkání na 13:5 pro domácí, však byla více
než spravedlivá. Závêrem ještê rád dodám, že porážka od sympatického
soupeþe pþece jen tolik nebolí. A na jaþe našemu soupeþi zkusíme porážku
oplatit, jsme velice zvêdaví, jak se poperou s naším suknem, domácí
prostþedí bude tentokrát naší výhodou. Držte nám palce!
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Úterý
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13.00-17.00
Çtvrtek 8.00-12.00
13.00-16.00
Pátek 8.00-12.00
13.00-15.00
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