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V. ročník Festivalu dračích lodí ve Znojmě
ZNOJMO MÁ JEDINEČNOU AKCI V ČESKÉ REPUBLICE
Letošní závody „neoficiálního ama
ama-térského mistrovství svêta“, které
se letos konaly již po páté, pþilákal
y
pþilákaly
do Znojma çtyþiatþicet smíšených
a çtyþi ženské posádky draçích lodí
z Rakouska, Slovenska a Çeské
republiky. Vodácký festival, který
poþádá oddíl kanoistiky Sobioenegi
Znojmo, se stává nejznámêjší
událostí amatérských vodáckých
nadšencû v Çeské republice. Podmínky úçasti jsou jednoduché, složit
dvacetiçlenné družstvo, vças se pþihlásit a vytvoþit si kostým nebo lépe
þeçeno dres se symboly státu, který
si vyberu reprezentovat. Zkušenosti
s pádlováním tady nejsou podmínkou. Letošní kategorii nejnápaditêjšího dresu obhájila posádka Zbrašov
I, jejichž ruský tým stylizovaný do
postav pohádky Mrazík nemêl chybu a s dêdeçkem hþíbeçkem na
kormidle bavil všechny úçastníky.
Pþes toto jedineçné pojetí se ve
Znojmê „tvrdê“ závodilo.
Ve çtvrtek (27. 9.) zaçínal
y posád
zaçínaly
posád-ky základních škol.
Ve çtrnáctiçlenném závodním poli
obhájili loñské vítêzství žáci ZŠ Mlá
Mlá-deže.
V den páteçního státního svátku závodili rychlostní kanoisté. Nejzají
Nejzají-mavêjším závodem bylo finále kaja
kaja-káþû mužû, kde zvítêzil olympijský
medailista z OH v Londýnu Jan Štêrba na 200 m trati jen velmi têsnê
pþed Janem Zahradníkem. Tþetí

O lympijský medailista Jan Štêrba
Štêrba..
místo vybojoval Jan Marek (všichni
reprezentovali Znojmo).
V sobotu se pak slavnostním za
za-hájením a výstþelem z dêla rozjel
hlavní program Festivalu 2012.
Pþes den se závodilo na 200 m trati
o tituly neoficiálních amatérských
mistrû svêta a v podveçer na stále
atraktivnêjší osvêtlené trati 50 m s
cílovými údery do zavêšených zvonû o „Gladiátory“ festivalu.
V mezinárodní konkurenci se neztratily ani çistê znojemské posádky,
Sestry v Akci z Jevišovického domova pro seniory odjezdily nejvíc
závodû, protože startovaly jak v
mixech, tak v ženách, kde vybojovaly

„bramborové medaile“. Kokosy na
Dyji (reklamní agentura CSP ) se
staly mistrem Afriky, Raptoþi Chvalovice reprezentující Jamajku si dopádlovali pro celkové 9. místo o místo
lépe se umístily Einsteinovy dêti ze
Znojma. Zaujala i posádka hlavního
partnera festivalu pojišïovny Generali s názvem Çervený lev, která pþi
své premiéþe vybojovala velmi slušnou sedmnáctou pozici. Všem pak
dominoval znojemský tým s názvem
Bátory-hanze, který se stal absolutním šampiónem. Povedené závody
ukonçil tradiçní veçerní ohñostroj
odpálený z vodní hladiny.
Veškeré informace, fotogalerie, video

a kompletní výsledky naleznete na:
www.kanoe-znojmo.cz
VÝSLEDKY:
Nejoriginálnêjší dres:
1. Zbrašov I - RUSKO
2. MANÍCI - SKOTSKO
2. Gentlemani - BHÚTÁN
4. Klad(e)n(sk)é Komando - KUBA
Závody školních týmû:
1. ZŠ Mládeže - Burkina Faso
2. ZŠ Republiky - RAFÏÁCI
3. ZŠ Kravsko
4. ZŠ Jaroslavice
Finále neof.amatérského
Mistrovství Svêta MIX:
1. Bátory-hanse - LIBANON
2. Box Têmice - ÁZERBÁJDŽÁN
3. Vienna Police Dragons - RAK.
Finále neof.amatérského
Mistrovství svêta ŽENY:
1. Dalmatins team - FINSKO
2. Draçice Znojmo - FILIPINY
3. OHNIVÉ ŽENY - ŠPANÊLSKO
4. SESTRY V AKCI - HAVAI
Pohár mêsta Znojma:
1.Bátory-hanse - LIBANON
2.Vienna Police Dragons - RAK.
3.Nostradamus 2012 Trençín - KOL.
Pohár Vítêzství þeky Dyje:
1.Box Têmice - ÁZERBÁJDŽÁN
2.Pouliçní smês - MONAKO
3. 7. ROTA – SRBSKO
GLADIÁTORSK
Ý VEÇERNÍ
GLADIÁTORSKÝ
SPRINT - OPEN:
1. Box Têmice / 2. místo Dracocor
ŽENY: 1. Dalmatin´s team / 2.místo
Festivalová smês. text a foto: -DZ-

DALŠÍ BODOVÁ ZTRÁTA IE ZNOJMA
KP
KP:: IE Znojmo-Mutênice 2:4 (1:3).
Domácí zaspali zaçátek, ve 20. minutê už prohrávali o tþi branky. Do
pþestávky v 37. minutê snížil z naþízené penalty Kalina. Úvod druhého
poloçasu dal nadêji Znojemským, ve
49. minutê korigoval na rozdíl jediného gólu stþelou z 18 metrû opêt Kalina.
Nejvêtší šanci k vyrovnání promarnil
Drozd, trestem pak byla branka v
samém závêru po rychlém protiútoku. Porážkou se domácí posouvají
do spodní çásti pþeboru, boj o záchranu se stává realitou. Mor. Krum
Krum-lov-Boskovice 2:0 (0:0). Zápas
družstev stþedu tabulky mnoho
vzruchu pþed brankami nepþinesl,
hosté si dokonce nevytvoþili žádnou
nebezpeçnou pþíležitost. Oba poloçasy mêly podobný prûbêh, lišily se
jen vstþelenými góly. Doçkali se
domácí, v 73. minutê se mezi tyçe
trefil Vojtêch Þezáç, který v 88. minutê vedení ještê navýšil. Obrovskou
šanci promarnil Machotka, když nepromênil naþízenou penaltu.
I. A tþída
Dobšice-Miroslav 2:0 (2:0). Derby
svedlo týmy, které už nutnê potþebovaly bodovat. Ve vyrovnané první
pûli zastavilo první šanci bþevno dobšické branky, ve 29. minutê se už
prosadil ze standardky Aleš Stehlík.
Ve 42. minutê se ve skrumáži nejlépe
zorientoval Çermák, odražený míç

vrátil do branky a navýšil tak vedení.
Druhý poloças byl hernê lepší, oba
celky se vrhly do útoku, v šancích
ke skórování se stþídaly, žádná však
ke gólu nevedla. Kunštát-Jevišovice
2:1 (0:0). Vedoucí tým soutêže byl
pþekvapen výkonem hostû, ti diktovali tempo utkání, vypracovali si i þadu
tutovek, které však nedokázali promênit. Ty nejnadêjnêjší promarnil
Kráçman, Benda a Rožnovský. Zato
domácí byli produktivnêjší, ze tþí
šancí dokázali úspêšnê realizovat
dvê, které tak staçily na plný bodový
zisk. Gól Jevišovic si pþipsal Hazucha. Líšeñ B-Hrušovany 1:1 (1:0).
Domácí se dokázali gólovê prosadit
jen v první pûli, hosté v ní mêli
dostatek pþíležitostí ke skórování,
ale žádnou nevyužili. Nejvíce jich
promarnil Mašek. Po pþestávce domácí s vypêtím všech sil bránili náskok, v tom jim Hrušovanští pomáhali pokraçující stþeleckou nemohoucností. Z osmi nadêjných akcí
nakonec dokázali promênit aspoñ
jednu Kosecem. Koneçná plichta
musí Hrušovany mrzet. Çerným bodem utkání je nesportovní chování
Rostislava Szajka, po slovní pþi se
spoluhráçem svévolnê opustil hrací
plochu. Boþitov-Tasovice B 0:0.
Mužstvo z çela tabulky se nedokázalo prosadit proti tasovické rezervê,
která uhájila bezbrankovou remízu.

Získaný bod je tak jejím úspêchem.
I. B tþída
Slatina-Únanov 7:1 (3:0). Únanovští
si odvážejí posvícenský výprask. V
utkání s lídrem pykali za chyby v
obranê, jediný jejich úspêch vstþelil
po pþestávce Lukáš Bulín a snižoval
na 3:1. Nadêji na korigování však
vzápêtí zhasla, domácí navýšili vedení a do konce stþetnutí pþidali další
tþi branky. Cvrçovice-Blížkovice 2:2
(0:0). Domácí byli fotbalovêjší, ale
ani oni se v první pûli nedoçkali branky. Po pþestávce se koneçnê a dvêma brankami se ujali vedení. Blížkoviçtí se nevzdali, jejich bojovnost
nakonec slavila úspêch. V 80. minutê snižoval Tomáš Þeþucha a v 89.
minutê vyrovnával Jakub Velçický.
Získaný bod si hosté za výkon v
závêru utkání zasloužili. Hor. Kouni
Kouni-ce-Žebêtín 1:3 (0:1). Vyrovnaný zápas pþinášel více šancí domácím,
ale ty je nedovedli využít. Hosté byli
produktivnêjší. Na jejich vedoucí gól
odpovêdêl po pþestávce vyrovnáním Paliçka st., z následného tlaku
se však už stþelecky neprosadili.
Hosté šli po rohovém kopu v 82. minutê opêt do vedení a v nastaveném
çase pþidali tþetí gól. Porážka musí
domácí mrzet, na vinê je hlavnê stþelecká nemohoucnost. Šatov-Tuþany
0:0. Hosté pþedvedli ve stþetnutí výborný výkon. Domácí musí za çisté

konto dêkovat hlavnê svému brankáþi Machátovi, který kryl velké šance Tuþan. Šatov-Rosice 8:0 (5:0).
Výsledek je pþekvapením, domácí
dosáhli svého rekordního vítêzství
v zápase krajské soutêže. Dohrávku zaçali dobþe hosté, daþila se jim
kombinace, nedokázali však odvracet brejkové akce Šatovských. Ti
pþi dobré stþelecké pohotovosti zajistili dostateçný náskok už do poloçasu. Druhá pûle už pro nê vyznêla
jednoznaçnê, Rosiçtí na výsledek
rezignovali. Hattricku dosáhl Peþina,
po gólu pþidali Mach, Kþíž, Artim, Petr
Samaš a Michal Samaš.
Dorost
Dorost,, KP
KP:: Kþepice-Mor. Krumlov
st. 1:3 (0:2), Þezáç Vojtêch 3, Kþepice-Mor. Krumlov ml. 1:2 (0:2), Lubas, Çemerka. I. tþída
tþída:: TasoviceOslavany 4:1 (1:1), Synek 2, Budný,
Sedláþ, Hor. Kounice-Hustopeçe 6:1
(4:0), Šálek 2, Balík, Jonáš, Vrbka,
Diedler, Pþímêtice-Prosimêþice 2:3
(1:0), Çesnek, Papoušek – Kvêtoñ
2, Kocián.
Žáci
Žáci,, KP
KP:: Mor. Krumlov-Tišnov st.
6:0 (3:0), Kocanda 2, Dvoþáçek, Urbánek, Findejs, Franc, Mor. Krumlov-Tišnov ml. 6:1 (0:1), Snepfenberg
Matêj 3, Rotter, Hrubý, Pospíšil
Vojtêch. I. tþída
tþída:: Pþímêtice-Pohoþelice st. 5:0 (4:0), Radnický 3, Kselík,
Vacek, Pþímêtice-Pohoþelice ml. 4:2,
Kubín, Çížek, Štáb, Mikulec. -lei-

ORLI ZNOJMO - UPC Vienna Capitals 3:4 PP
Orli vkroçili do mezinárodního derby
velmi aktivnê, již ve çtvrté minutê
otevþel gólový úçet Ondþej Fiala.
Vzápêtí pþidal trefu do çerného i Jan
Lattner. Po pþestávce se obrázek
hry zmênil a Vídeñ byla tím týmem,
kdo dával góly. Postupnê se propra
propra-covala do vedení, které na konci
druhé dvacetiminutovky smazal
Richard Jarûšek. O vítêzi muselo
rozhodnout prodloužení, jenž skon
skon-çilo po první minutê trefou za Kacetl
Kacetl--

ova záda. Branky a nahrávky: 4.
Fiala (Bickell, Jarûšek), 7. Lattner
(Bartoš, Jarûšek), 40. Jarûšek - 22.
Fortier (Ferland), 32. Graton (Fraser, Potter), 35. Pinter (Klimbacher,
Schlacher), 61. Fraser (Lakos,
Olsson). Vylouçení: 4:4. Využití: 0:1.
Diváci: 3028. Stþely na branku:
27:38. ORLI ZNOJMO: Kacetl Plánêk, Wharton, Henry, Stehlík,
Boþuta, Štach, Škadra - Jarûšek,
Fiala, Bickell - Rožník, Strömberg,

Beránek - Beroun, Šeda, Uram Lattner, Bartoš, Havlík - Komínek.
UPC Vienna Capitals: Zaba - Fraser, Lakos, Veideman, Potter, Klimbacher, Lakos, Peter, Seidl - Fortier,
Gratton, Rotter - Schiechl, Olsson,
Ferland - Fischer, Soares, Romano
- Blatný, Pinter, Schlacher.
Martin Stloukal: Sice jsme prohráli v
prodloužení, ale myslím, že uhrát s
Vídní bod je velmi dobrý výsledek.
Soupeþ má kvalitní tým. První tþetinu
jsme sehráli velmi dobþe a plnili to, co
jsme mêli. Do druhé byl náš vstup
rozpaçitý, chtêli jsme držet stejné

tempo, ale udêlali nêkolik individuálních chyb. Myslím, že oslabení tþi
na pêt bylo pþinejmenším sporné.
Faul jsem nevidêl, signalizace byla
zmatená. Tþetí tþetina byla víc šachová partie, soustþedili jsme se více na
bránêní. Bohužel v prodloužení jsme
udêlali chybiçku na vlastní modré a
inkasovali nešïastný teçovaný gól.
Myslím ale, že pro diváka to byl rych-OZlý a atraktivní zápas.
Foto z rozlouçení s aktivní kariérou
dlouholetého kapitána a opory Orlû
-stlbaRadka Hamana:

Kulturistika ve Znojmě
Ojedinêlá podívaná pro pþíznivce vypracovaných têl se nabízí ve Znojmê.
Dvacátého þíjna se zde koná 8. roçník mezinárodní pohárové soutêže v
naturální kulruristice mužû a fitness žen. Jedná se o první soutêž podob
podob-ného typu v našem mêstê. Pro její konání byl vybrán kongresový sál ho
ho-telu Dukla. Semifinále zaçíná v 10 hodin, odpolední finálová klání pak
probêhnou od 16 do 19 hodin. Naturální kulturistika zaznamenala v
posledních letech bouþlivý rozvoj, jako alternativa pro sportovce, kteþí
mají soutêžní ambice a nechtêjí jít cestou zneužívání anabolických steroidû
a dalších dopingových látek.
text a foto: -rz-

Holky, odlehčeme zeměkouli
Holky, odlehçeme zemêkouli! Tenhle lehce pubertální výkþik má jasnê
daný smêr. Hýbejme se! Zbavme se tukových polštáþû, jinak se budeme
po zemêkouli doslova koulet a je jasné, že takový zpûsob pohybu je
ponêkud nešïastný. Odlehçete zemêkouli, znamená pþedevším odlehçit
sebe, ale také se zapojit do stejnojmenného celonárodního projektu, ke
kterému se pþidalo i znojemské sportovní centrum Medifitness na
Vídeñské ulici. Nenásilnou formou tady nabízí možnost docílit lepšího
fyzického, a tím i duševního zdraví. Protože, co si budeme zvláštê my
ženy nalhávat, jakmile nám zaçnou být v pase volné kalhoty, se snižováním
kil pþichází ruku v ruce zvyšování zdravého sebevêdomí. Ona sebehezçí
holka bez úsmêvu, shrbená klátivou chûzí a s pohledem upþeným do
zemê není tak úplnê vyhledávanou parïaçkou. Takže milé dívky, ženy a
starší dámy, vypnête hruð, narovnejte záda, nasaðte okouzlující úsmêv
a hlavnê vstupte do znojemského Medifitness centra. Abyste mêly krásná
têla, dají vám tam pochopitelnê poþádnê zabrat, ale výhodou je, že pouze
podle vašeho vlastního výbêru. Metod, kterými lze docílit hezçího,
pevnêjšího a hlavnê zdravêjšího têla zde mají hodnê – od cviçení na
bosu balonu, svižné hýbání se na speciálnê vyvinutém Walking Trainer
trenažéru i zvedání çinek s asistencí osobního trenéra Luboše Bednáþe.
A i díky jeho vstþícnému pþístupu tady bourají mýtus, že posilovací stroje
a çinky jsou jen pro muže a ženám nijak nepomohou. Bez lítosti tohle
tvrzení hoðte za hlavu. Správnê provedeným cvikem s çinkou lze docílit
lepší postavy než bezvýslednými stovkami lehû a sedû pþed televizí, jak
to vêtšina žen provozuje. Vícemistr svêta v naturální kulturistice Luboš
Bednáþ je zkušený profesionál, který pþipravuje trénink vždy individuálnê
každému na míru. Než se do cviçení pustíte, pro inspiraci i rady staçí
zabrousit na www. medifitness.cz, tam si každý mûže najít pþesnê svoji
parketu k pþíjemnému a hlavnê efektivnímu cviçení. ÎUBA PETERKOVÁ

Peter Pucher
si dva týdny nezahraje
Nêkteþí hráçi Orlû se do sestavy vracejí, jiní z ní naopak kvûli zranêní
mizí. V domácím zápase s Lublaní se zranil slovenský útoçník Peter
Pucher. Podle oficiálních stránek klubu bude mimo hru zhruba dva týdny.
Jak tato absence ovlivní hru týmu?
Ztráta takového hráçe je velmi citelná. Pucher v posledních utkáních
nastupoval spoleçnê se svými krajany Uramem a Rožníkem a tato formace
fungovala velmi dobþe. Ostatnê Pucherova ztráta se projevila i v zápase s
Lublaní, kdy se po jeho odchodu do kabin pþestalo týmu hernê daþit, a v
koneçném výsledku zápas s outsiderem prohrál. Bývalý kapitán zno
zno-jemských hokejistû je hlavním mozkem týmu a letos se mu prozatím velmi
daþilo. Svêdçí o tom i fakt, že je spoleçnê s Richardem Jarûškem nejlepším
stþelcem mužstva. Doufejme, že se co nejrychleji uzdraví a nabere formu,
kterou mêl pþed osudným utkáním se Slovinci.
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PROVOZNÍ DOBA: Pondêlí 8.00-12.00 13.00-15.00
Úterý
8.00-12.00
13.00-16.00
Stþeda 8.00-12.00
13.00-17.00
Çtvrtek 8.00-12.00
13.00-16.00
Pátek 8.00-12.00
13.00-15.00
Odhlášky pþedplatného pþijímáme
pouze písemnê zaslané na adresu redakce.

