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V Pardubicích se florbalisté neztratili
Pþíprava znojemských florbalistû je
v plném proudu. Partu hráçi utu
utu-žovali na teambuildigovém soustþe
soustþe-dêní v Bþezové u Tþebíçe, kde si
zahráli napþíklad p aintball, nebo
vyzkoušeli lanové centrum. Touto
akc
pþí-akcíí odstartovala druhá çást pþí
pravy na nadcházející prvoligový
roçník. Již po tþech trénincích pþišel

první ostrý test - kvalitnê obsazen
ý
obsazený
turnaj v Pardubicích.
Do mêsta perníku zavítala taková
družstva jako Liberec, Bulldogs Brno,
pražský Future a nemohly chybêt
ani domácí Pardubice. V konkurenci
ryze extraligových družstev se znojemští mladíci rozhodnê neztratili a
urvali pro sebe cenné tþetí místo.

Výsledky:
TJ SAM 73 Znojmo- Bulldogs
Brno 6:7. Branky: 33., 42. a 56.
Salava Jiþí, 11. Kredatus Ondþej, 45.
Kuchariç Tomáš, 57. Martinek
Jakub.
TJ SAM 73 Znojmo- FBC Liberec
2:4. Branky: 5. Miklík Gabriel, 29.
Purc Ján.

TJ SAM 73 Znojmo
Znojmo--Sokol Pardu
Pardu-bice 6:2
6:2.. Branky: 20. Velçický Jozef,
31. Martinek Jakub, 35. Bárta Vít,
44. Žižka Josef, 48. Kuchariç Tomáš, 60. Procházka Vojtêch.
TJ SAM 73 Znojmo
Znojmo-- SSK Future
6:6
6:6.. Branky: 1., 20. Juþíçek Alan, 25.,
60. Salava Jiþí, 2. Purc Ján, 57. Bárta
-jmVít.

ZNOJEMSKÁ KANOISTIKA HLEDÁ PARTNERA
Kanoistûm právê v tomto období
vrcholí sezona. V úterý 23. srpna
odjíždí hlavní çást 72 çlenné vý
vý-pravy znojemských reprezentantû
do Ukrajinského Kyjeva na evrop
evrop-ský šampionát klubových posádek
draçích lodí , který se koná ve dnech
26. - 28. srpna.
Již dnes 16. srpna nabrala smêr
maðarský Szeged reprezentace
Çeské republiky rychlostních kanoistû, kde se úçastní mistrovství

svêta, (18.-21.8.). V Szegedu se nejenom budou rozdêlovat svêtové medaile, ale pro kanoisty je to i jediná
kvalifikace na olympijské hry v Lon
Lon-dýnê 2012. K tomuto vytouženému
cíli má çeskou reprezentaci pþiblížit
obhájce bronzové medaile v olympijské disciplínê K4 1000 m a nejlepší
kanoista souçasnosti Jan Štêrba,
çlen oddílu kanoistiky Znojmo!
Souçasnê s mistrovstvím Evropy
draçích lodí pokraçují v Szegedu

Kanoisté pro zajištêní sportovních akcí, odpovídající
vrcholové pþípravy svých çlenû a zajištêní sportovního
vybavení pro sezonu 2012 hledají dlouhodobého

mistrovské závody rychlostních kanoistû pro veteránské kategorie.
Znojmo zde budou reprezentovat
úþadující mistr svêta Milan Janeçek
(roç.1953) a František Brychta
(1960).
Naproti tomu mládež už má svûj
vrcholný závod za sebou. Letos pro
Znojmo Míša Mêšïáková se Sabi
Sabi-nou Þehákovou na deblkajaku vybojovaly 30. çervence na mistrovství
Çeské republiky v Sedlçanech dvê

bronzové medaile v kategorii žákyñ
na olympijských tratích 200 m a 500
se-m. V þíjnu v Singapuru uzavþe se
zonu mistrovství svêta v kanoistic
kanoistic-kém maratonu, kde budou Çeskou
republiku reprezentovat Jan Klimek
a Václav Dubský, çlenové posádky
Draci Znojmo a obhájci loñského 8.
místa z mistrovství svêta v mara
mara-tonu v kategorii C2 (kanoe dvojic).

partnera, který by znojemské kanoistice pþinesl potþebné
chybêjící zázemí.

Vyjádření předsedy oddílu Mgr. Petra Štěrby:
Znojemská kanoistika se za posledních pêt let, kdy kromê vizitky jednoho z nejstarších organizovaných
sportovních klubû ve Znojmê s úspêšnou sportovní historií, bývalými
úçastníky olympijských her a medailisty ze svêtových soutêží nemêla, co se týká zázemí prakticky
nic, promênila v opêt jeden z nejúspêšnêjších kanoistických oddílû
v Çeské republice.
Pþestože je kanoistika jako jeden ze
zakládajících olympijských sportû
fyzicky stále nesmírnê nároçným
sportem, v konkurenci nových neolympijských trendových sportû se
naše základna stále rozrûstá. V
souçasné dobê má naše kanoistická
„rodina“ již více než 500 çlenû.
Velkou výzvou jsou pro nás také
Draçí lodê. Posádka dospêlých Drakû Znojmo je momentálnê nejlepší
çeskou posádkou a k tradiçnê
úspêšné juniorské posádce letos

pþibyla i posádka v kategorii do 23
let. Mimo to jsou draçí lodê pro svûj
kolektivní duch atraktivní i pro veþejnost. Jeden z nejvêtších festivalû
draçích lodí v Çeské republice poþádáme právê ve Znojmê.
Oddíl kanoistiky má zázemí v ob
ob-jektu lodênice U Obþí hlavy, který
si kanoisté v roce 1971 pþestavêli z
bývalé vodárny.
Dnes máme špiçkové výsledky a
na lodênici trénují reprezentanti,

mládež i dêti, ale se zajištêním
provozu oddílu máme stálé existençní problémy.
Oddíl hospodaþí s dvousettisícovým
roçním rozpoçtem, který naplñují
çlenské pþíspêvky, drobní sponzoþi
a dotace mêsta Znojma. Více než
polovinu rozpoçtu pak spotþebuje
jen energie na provoz budovy lodê
lodê-nice. Na modernizaci zázemí,
kvalitní pþípravu odpovídající výkonnosti závodníkû pþipravujících se na

olympijské hry, nebo alespoñ na
symbolickou odmênu trenérûm pracujících s mládeží chybêjí potþebné
prostþedky.
Napþ. samotný rozpoçet naší sedmdesátiçlenné výpravy na mistrovství
Evropy draçích lodí v Kyjevê je pþes
500 tis. Kç. Všichni úçastníci si musí
náklady hradit v plné výši, a to
zpûsobuje, že zejména nêkteþí
závodníci juniorské posádky se
nemohou mistrovství Evropy zú
zú-çastnit. Zejména u têch kvalitních
závodníkû, kteþí se poctivê pþipra
pþipra-vují, je to škoda.
Pþesto jsme optimisté a vêþím, že se
ve Znojmê najde spoleçnost, která
naše snažení podpoþí a tþeba i spojí
své jméno s oddílem kanoistiky, jeho
çleny a úspêšnými závodníky.
Mgr. Petr Štêrba,
pþedseda oddílu kanoistiky Znojmo
Znojmo,,
www.kanoe-znojmo.cz

Smeče amatérů
na turnaji v Banticích
Úctyhodný poçet devíti smíšených volejbalových týmû, složených pouze
z neregistrovaných hráçû, se znovu prezentoval na ryze amatérském
turnaji v Banticích. Na tzv. „Agrall cupu Bantice 2011“ v areálu bio koupalištê
se jim zþejmê líbí, protože se k celodennímu mêþení sil u volejbalové sítê çi
recesnímu klání a dovádêní v originálním bio bazénu sjeli již poçtvrté
poçtvrté. Hrálo
se na umêlém povrchu ve dvou skupinách, dokonce i za deštê, první dva
celky ze skupin postupovaly do semifinále a ty úplnê nejlepší týmy se stþetly
v ostþe sledovaném finále. Na hladký prûbêh celého turnaje dohlížel hlavní
rozhodçí Karel Fuçík
Fuçík. O celkovém vítêzi turnaje tiskové agentury z Bantic
radêji skromnê mlçí, protože to není na celé akci to nejdûležitêjší (a navíc se
výsledky vyhlašovaly až po 21. hodinê). Ceny pþedával starosta Bantic
René Remeš s protagonistkou a hlavní poþadatelkou „Agrall cupu“ Ivou
Šplíchalovou. Po vyhlášení výsledkû a pþedání cen následovala volná
zábava s noçním koupáním. Dobré nálady, skvêlého jídla i pití bylo také
dost, takže si všichni odpþisáhli pokraçování i v pþíštím roce.
-stlba-

Tenisové Želetice
vstupují do druhé desítky
Již jedenáctý roçník „Tenisových Želetic“ se koná tradiçnê poslední
prázdninovou sobotu - tedy 27. srpna od 7.30 hodin. Tenisový turnaj
vyhlašují SK Želetice ve spolupráci s obcí Želetice, zemêdêlským družstvem
Agra Horní Dunajovice a Ruçní papírnou Stará škola výluçnê pro rekreaçní,
neregistrované tenisty. Pþihlášky se pþijímají na e-mailové adrese
ony ve sportovnê
handmade.paper@seznam.cz. Na toto ukonçení letní sez
sezo
spoleçenském areálu u koupalištê v Želeticích mají návštêvníci samozþejmê
vstup zdarma. Akce je navíc spojena s opékáním prasete a zakonçena
veçerním posezením.
-stlba-

FLORBAL - PŘÍPRAVA
K dalším pþípravným utkáním si v minulou sobotu florbalové áçko pozvalo
çeskobudêjovické Štíry a rovnêž druholigového nováçka Gullivers Sokol
Brno. V têchto utkáních mêla dostat šanci pþedevším znojemská ofenzíva.
První utkání se odehrálo od 15 hodin s Jihoçechy. Ti byli ještê v loñské
sezonê prvoligoví a s ambiciózním Znojmem dokázali odehrát vyrovnané
výsledky (4:3 pp, 8:9 sn). I letos po sestupu se prezentovali sympatickým
výkonem a s jednoznaçným favoritem dokázali držet krok celé dvê tþetiny.
V té poslední domácí florbalisté zvýšili tempo a vyhráli dvacetiminutovku
pomêrem 3:1 zejména zásluhou Tomáše Kuchariçe, který mêl podíl na
všech tþech brankách. Koneçné skóre tak znêlo 5:3 pro TJ SAM73 Znojmo.
Ve druhém zápase hraném hned od 18 hodin pomêþil A tým své síly s
druholigovým nováçkem, za nêjž nastupují i Lukáš Demek a Radek Dþevêný,
kteþí v minulých letech pûsobili ve znojemských barvách. Bohužel i do
tohoto pþípravného utkání vstoupil mladý znojemský kádr pþíliš lehkovážnê
a výsledek musel dohánêt v poslední çásti. Jasný favorit prohrával už 3:6 a
remízu 7:7 zachrañoval až Gabriel Miklík po pþihrávce Hanáka çtrnáct
vteþin pþed koncem šedesáté minuty. I tak bylo sedm branek v domácí síti
-jmaž pþíliš.

Fan club Orlû zve ve çtvrtek 25. 8. na výjezd - pþátelské utkání - do
Tþebíçe! Odjezd od ZS v 15:30 h. Hlásit se je možné u Hurvajse#21
na tel.: 605 868 346 nebo e-mail: 21.hurvajs@seznam.cz. -rz-

