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Kanoistika SOBIOENERGI Znojmo představuje
reprezentanty Znojma pro Mistrovství světa 2012
klubových posádek v Čínském Hong-Kongu

Spodní þada zleva: Eva Schneiderová, Simona Procházková, stþední
þada: Aneta Weidenthalerová, Anna Leischnerová, Denisa Melichárková, horní þada trenérka Lenka Pavlíková, Helena Leischnerová,
Vanessa Veithová, Sára Luskaçová, Kristina Muchová, Michaela
Simonidesová.
foto: -VK-

Bronz z finále JP
7. tříd ve volejbalu
Mladší žákynê VK Pegas Znojmo - Pþímêtice ve finálovém kole Poháru 7.
tþíd nezklamaly. Splnily cíl a dovezly bronzové medaile. V tomto celoroçním
krajském turnaji, kdy v jedné kategorii soutêží spoleçnê chlapci i dívky, si
naše hráçky udržovaly prûbêžné 2. místo ze sedmnácti týmû hrajících tuto
soutêž. Pþi finále turnaje naše hráçky v základní skupinê porazily týmy Zlína
a Letovic. S družstvem dívek z KP Brno, lídrem soutêže, sehrály remízu 1:
1. V semifinále dêvçata VK Pegas Znojmo - Pþímêtice narazila na budoucí
vítêze tohoto finále, tým chlapcû ze ZŠ Milénova Brno. V boji o 3. místo naše
mladší žákynê s pþehledem pþehrály družstvo Junioru Brno 2 : 0 a vybojovaly
si tak 3. místo. Tímto skvêlým výkonem si tým našich dêvçat pod vedením
paní trenérky Lenky Pavlíkové zajistil úçast na mistrovství ÇR ve volejbalu
mladších žákyñ. Odmênou za celoroçní skvêlé výsledky byl pro hráçky
samozþejmê postup na mistrovství, ale i návštêva atrakce X Factor. Našim
mladým volejbalistkám gratulujeme a pþejeme mnoho dobrých míçû pþi
nadcházejících utkáních.
-KV-

Jako čekání na Godota
Jako jedno velké trápení bylo druholigové utkání našich fotbalistû s Çáslaví.
Hned v úvodu zápasu si sudí Adam svými verdikty proti sobê popudil
hledištê a v nervózní atmosféþe pak probíhaly i další minuty. Jakoby na
hráçích ještê ležela deka z velikonoçní nadílky na Bohemians, nedaþilo se
jim témêþ nic. I když se snažili sebevíc, nebylo to prostê ono. Od 38.
minuty se snažili vyrovnat, ale doçkali se až têsnê pþed koncem, kdy se
vypnuli k velkému náporu a Mandulovi se podaþilo zachránit aspoñ remízu.
1.SC Znojmo - FK Çáslav 1:1 (0:1)
Branky: 84. Mandula – 38. Karal. Rozhodçí: Adam – Zeman, Tacina. ŽK: 48.
Lacko, 90. Vašíçek – 11. Duchniç, 24. Berios, 45. Fikejz. Divákû: 625
(málo!). Znojmo: Hrubý – Avdiç, Yonov, Cihláþ, Sukup, Šmahaj, Lacko,
Vašíçek, Mudra (60. Mandula), Hþíbek (50. Zifçák), Rolinc (85. Lukáš).
Trenéþi: Smrçek, Sobota. Çáslav: Ducheçek – Berios, Karal, Kunášek,
Fikejz, Duchniç, Mitrou (62. Šturma), Prášil, Džafiç, Nêmeçek, Hejný (89.
Szmek). Nemastný neslaný byl celý první poloças, stejnê chladný jako
podmraçené poçasí. Obê mužstva podobné úrovnê se snažila, ale žádná
fotbalová krása to rozhodnê nebyla. Poþádná rána šla na Hrubého až v
sedmnácté minutê, o chvíli pozdêji hlaviçkoval náš Lacko nad. Hosté byli v
têchto chvílích o nêco çipernêjší a dûraznêjší a pokud se dostali na dostþel,
bylo zle. Hotová pohroma pak pþišla po zahrání pþímého kopu z velké dálky
až odnêkud z poloviny hþištê do pþehuštêného vápna, kde nepþehledné
situace využil Vlastimil Karal a dostal hosty do vedení.
Ve druhé pûli se obraz hry ponêkud zmênil. Znojmo pþidalo na obrátkách,
ale v pþemíþe snahy stále velmi çasto chybovalo v pþihrávkách a místo
gólû byla k vidêní jen fûra nepþesností. Velkou šanci asi z deseti metrû spálil
Vašíçek, jeho stþela smêþovala vedle Ducheçkovy brány. V 78. minutê pþi
nás stáli všichni svatí, od další pohromy nás zachránila jen nastþelená tyç.
Zápas gradoval v poslední çtvrthodinê, trojí stþídání se trenérûm vyplatilo.
Náš tlak korunoval vyrovnávací brankou Dominik Mandula a celý stadion
si oddechl. Naléhání a snaha hlasatele Urbánka pþimêt publikum k
mohutnêjšímu povzbuzování se i tentokrát minulo úçinkem. Škoda, možná
by hráçûm i tato „maliçkost“ ke druhé brance pomohla. Koneçná remíza
byla naprosto zasloužená.
Po skonçení tohoto hektického zápasu jsem trenéra i jeho asistenta požádal
o pár slov. Trenér Bohumil Smrçek: „Každý bod má pro nás cenu zlata a
jsme za nêj rádi. Dnes to byl zápas plný emocí, hra rozkouskovaná, dost
nepþesností a chybêla tomu plynulost. Taková je II. liga se vším všudy,
musíme se s tím umêt vyrovnat. V závêru do toho kluci šli, zabrali a pþes
všechny nepþíjemné okolnosti dokázali vyrovnat. Teð nás çeká têžké
derby v Brnê. Zbrojovka je v roli velkého favorita a o to vêtší je to výzva i pro
nás. Na tom stadionu jsem já sám deset let hrával a pak tam pûsobil i v roli
asistenta prvoligového trenéra, takže prostþedí znám a têším se tam.“
Podobného mínêní byl i Michal Sobota: „Bylo to pro nás dûležité utkání a
skonçilo tak jak skonçilo. V prvním poloçasu se nám hra vûbec nedaþila, my
jsme se pþizpûsobili soupeþi, nakopávali jsme balóny místo toho, abychom
hráli po zemi. Ve druhé pûlce jsme zaçali víc bêhat a nakonec se doçkali
vyrovnání. Soupeþovi taktika kouskovat hru po vstþelení vedoucího gólu
vyšla. My jsme chtêli vyhrát, ale i pþesto je každý bod pro nás dûležitý.“
-stlba-

Jevišovice - Jihlava B 0:1
DIVIZE ŽEN: Domácí ženy byly blízko zisku bodû. V zápase mêly stálou
pþevahu, ze spousty šancí nedokázaly žádnou promênit. Trest pþinesla 23.
minuta, stþela Sedláçkové si našla cestu do jevišovické sítê. Nezasloužené
porážce napomohly nastþelené tyçe jihlavské svatynê i výborný výkon hostující
brankáþky.
ZÁPASY LIGY SpSM
U15 – 1. SC Znojmo:Sparta Brno 1:1 (1:1), Macan
U14 – 1. SC Znojmo-Sparta Brno 2:3 (0:2), Çejka 2
U13 – 1. SC Znojmo-Sparta Brno 2:5, Moravec, Novák
U12 – 1. SC Znojmo-Sparta Brno 6:7, Stašková 2, Bohdálek, Šimka, Charciarek,
-leiPacula.

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.
Na soupisce každého týmu mûže být
26 závodníkû. Do každého závodu
pak nastupuje posádka v plném složení: 20 pádlujících + bubeník a
kormidelník.
Zde je aktuální jmenovitá
nominace Znojma k 10. 4. 2012:
Jan Klimek, Mareš Beneš, Petr Štêrba, Radka Hellingerová, Zuzana Divišová, Oldþiška Hrušková, Vítêzslava Rosecká, Martina Vavrouchová, Miroslav Pop, Václav Vala,
Ota Rohovský, Libor Šulák, Martin
Plšek, Michal Hájek, Ivo Skþenek, Lucie Kotouçová, Monika Menyjárová,
Dana Štêrbová, Alena Vaškových,
Hana Nováková, Jaroslav Hellinger,
Tomáš Haindl, Jan Šalamoun.
Dnes vám pþedstavíme první dva
çleny posádky Draci Znojmo, kteþí v
lodi sedí na první z deseti lavic, a
pádlují tedy ve vodácké terminologii
na „háçku“. Úkolem háçkû je udávat
správné tempo celé posádce. Bubeník na lodi sleduje právê zábêry
háçkû a podle nich potom bubnuje.
Pozice háçkû je tak na draçí lodi pro
rychlost jízdy velmi dûležitá.
LEVÁ STRANA:
Jméno a pþímení: Marek Beneš
Vêk: 22
Místo narození: Znojmo
Vystudovaná škola a souçasné
zamêstnání: Gymnázium Dr. Karla
Polesného. V souçasné dobê studuji
Management spotu na Masarykovê
univerzitê v Brnê (3. roçník).
Jak, kdy a kde jsi zaçínal u vody?
Zaçínal jsem rychlostní kanoistikou
ve svých 12 letech, kde jsem za zaçátku jezdil na minikajaku a pozdêji
pþešel na kánoi.
Jak jsi se dostal k draçím lodím
?K
lodím?
draçím lodím jsem se dostal pþes
Petra Štêrbu v roce 2008, kdy mê
požádal, jestli bych nechtêl jezdit draçí

Marek Beneš
Beneš..

Libor Šulák
Šulák..

lodê.
Jakých dosavadní úspêchû si ceníš
nejvíce? Juniorský mistr ÇR na çtyþkanoi na 1000 m v roce 2007.
Dosavadní úspêchy kterých si nej
nej-výš ceníš v draçích lodích:
Vicemistþi Evropy na 200 m Kyjev
(2011), mistþi Evropy na 2000 m
Kyjev (2011), celkové vítêzství v
Çeském poháru (2011). Vítêzství ve
výkonnostních testech v rámci zimní
pþípravy Drakû Znojmo (2011).
Jaké jsou tvé oblíbené doplñkové
sporty? Pþes zimu chodím bêhat do
Gránického údolí. Rád plavu a chodím
do posilovny. Pþes léto chodím hrát s
kamarády nohejbal.
Çtenáþe by možná zajímaly tvé
rekordy na 1500 m bêh, 200 m
plavání, event. nêkteré nejlepší
výkony z posilovny.
Bêh 1500 m – 4:40. Plavání 100 m
- 1:07. Max. Benç – 115 kg. Max.
Pþítah – 95kg.
Dokážeš si pþedstavit, co na vás v
HK çeká?
Çekají nás velice obtížné závody, kdy
se budeme bêhem krátké doby muset adaptovat na vlhké horké podnebí. Závod se pojede na slané vodê
a s nejvêtší pravdêpodobností budou
i dost velké vlny.
Pro vêtšinu z nás to budou naše první
závody mimo Evropu a je potþeba se
na to poþádnê fyzicky i psychicky pþi-

pravit. Vêþím, že to zvládneme.
PRAVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Libor Šulák
Vêk: 31
Místo narození: Pþerov
Vystudovaná škola a souçasné
zamêstnání: Stþední prûmyslová
škola stavební. Zabývám se výrobou
nábytku na míru (www. nabyteksulak.cz ).
Jak, kdy a kde jsi zaçínal u vody?
U vody jsem zaçínal asi ve 13 letech
v kanoistickém klubu v Pþerovê na
rychlostní kanoi.
Jak ses dostal k draçím lodím?
K draçím lodím jsem se dostal díky
seskupení nadšencû a bývalých
kanoistû ještê jako kanoista v pþerovské lodênici, kde se draçí lodê
zaçaly dêlat jako forma vyplnêní
volných víkendû a kolektivních akcí,
až to pþešlo k pravidelým treninkûm
a životnímu stylu.
Od kdy jezdíš v posádce Draci Znoj
Znoj-mo?
Nabídku startovat v posádce Drakû
Znojmo v rámci Çeského poháru
jsem dostal v roce 2010. V té dobê
jsme s kapitánem znojemské posádky Petrem Štêrbou jezdili na háçku
mužské posádky Moraviandragons,
která v roce 2009 vyhrála mistrovství
Svêta v Malajsii na trati 200 m a 2 km.
Jakých dosavadní úspêchû si ceníš
nejvíce? Mezi mé úspêchy patþí

nêkolik republikových medailí z rychlostní kanoistiky v mužské kategorii
a také 4. místo na svêtovém poháru
v rychlostní kanoistice v kategorii C4
1000 m v Raçicích v roce 2004. V
neposlední þadê i úspêchy na draçí
lodi. V nesportovním životê jsou to
pracovní úspêchy v mém oboru.
Dosavadní úspêchy kterých si nej
nej-výš ceníš v draçích lodích
?
lodích?
Úspêchû v draçích lodích je spousta
(kolem tþiceti medailí z MS a ME),
které bych seþadil od nejvyššího a to
je vítêzství na mistroství svêta se
svým domovským klubem Moraviandragons v Malajsii na trati 2 km, 200
m a druhé místo na 500 m, potom úspêchy na velmi kvalitnê obsazených
závodech na ME klubû v Budapešti v
roce 2010, což bylo 1. místo na 2 km
a 3. místo na 200 m a také druhé
místo na MS v Maccau v roce 2011
na 2 km a v neposlední þadê si cením
úspêchu s klubem Draci Znojmo na
loñském ME v Kyjevê. Za zmínku stojí
také spousta medailí v národním týmu
draçích lodí.
Jaké jsou tvé oblíbené doplñkové
sporty? Mezi mé doplñkové sporty
patþí sporty spojené s kanoistikou,
jako je bêh na lyžích, bêh, posilovna,
plavání, brusle atd.
Çtenáþe by možná zajímaly tvé
pla-rekordy na 1500 m bêh, 200 m pla
vání, event. nêkteré nejlepší výkony
z posilovny: Bêh 1500 m – 4:55,
plavání 200 m – 2:23. Max. Benç –
155 kg. Max. Pþítah – 147.5kg.
Dokážeš si pþedstavit co na vás v
HK çeká? Co nás çeká v HongKongu si dokážu pþedstavit jak po
závodní stránce, což je obrovské
psychické a fyzické vypêtí smêþované k výkonu, na který jsme se pþipravovali mnozí celý svûj život, oçekávání a nervozita z kvalit ostatních
závodníkû, obrovská konkurence,
nepþíjemné závodní podmínky (horko
, vlny, moþská voda) a chtíç zajet co
nejlepší výsledek. A tím, že jsem HonKong navštívil pþed dvêma lety vím,
že nás çeká krásné mêsto, velké
ceny, déšï, klimatizace a têžký
vzduch... Pþipravil PETR ŠTÊRBA
ŠTÊRBA..

JAROSLAVICKÝM ZBÝVÁ JEN MALÁ NADĚJE
FOTBAL V KRAJI - KP
Novosedly-Mor. Krumlov 0:1 (0:0).
Fotbal ovlivñoval silný vítr, nedaþily
se kombinace a hra byla neurovnaná.
Po pþestávce hosté hru zpþesnili a
diktovali tempo. Rozhodla 65. minuta,
kdy si stþela Schwarze z trestného
kopu našla cestu do domácí sítê. Závêr zápasu Krumlovští kontrolovali,
domácí se snažili nakopávanými míçi
vyrovnat, ale neuspêli. Vítêzové potvrdili dobrou formu a ze çtyþ jarních
stþetnutí získali maximální poçet bodû.
K plné spokojenosti ještê chybí lepší
stþelecká potence.
IE Znojmo-Vracov 5:1 (1:1). Lídr pþeboru v zápase nepþesvêdçil a pþipsal
si vysokou porážku. Vydaþil se mu
pouze úvod, v 7. minutê šel z rych-

lého protiútoku do vedení. Domácí
obdržená branka nesrazila na kolena,
naopak je mobilizovala a soupeþe do
pþestávky pþehrála. Vyrovnat se podaþilo Vašíçkovi ve 45. minutê. Ve
druhé pûli na hþišti existovalo jen jedno
družstvo. Útoky se valily na branku
Vracova a mnohé byly zakonçeny
krásnými góly, autory byli Procházka,
Veselý, Kubále a Samek, který si tak
dal dárek ke svému jubileu.
I. A tþída
Miroslav-Líšeñ B 0:0. Rezerva Líšnê
se v zápase prezentovala dobrým
výkonem a potvrdila postavení v popþedí tabulky. Domácí se jí staçili
vyrovnat a diváci tak mohli zhlédnout
zajímavé stþetnutí, kterému chybêly
jen branky. K nim mêli blíže domácí,

ve druhém poloçase si vypracovali
dvê brankové pþíležitosti, ale nevyužili
je. Pþes to vše zápasu remíza vzájemnému souboji slušela.
Dobšice-Slovan Brno 5:3 (1:0). Domácí mêli výborný vstup do utkání,
již v první minutê se ujali vedení po
brance Jílka. Místo, aby je vstþelená
branka povzbudila, pþinesla spíš
útlum do jejich þad. Tím Dobšice nabídly hostûm dvê šance, ti je naštêstí
nevyužili. Ve druhém poloçase se
diváci doçkali brankostroje, který
zahájil Šabaka, když zvyšoval na 2:0.
Ani dvoubrankové vedení neznamenalo klid, naopak zaçalo pêkné drama.
Brñané v 70. minutê snížili, pár minut
nato zvyšoval sólovou akcí Milan Ensinger, ale bêhem krátké doby hosté
dokázali dokonce vyrovnat. Naštêstí
dali Dobšiçtí v poslední desetiminutovce zásluhou Çapouna a Aleše
Stehlíka ještê dvê branky a peçetili
tak vítêzství a zisk tþí bodû. Utkání
poznamenalo vylouçení dvou hráçû,
nejdþíve musel pþedçasnê pod sprchy

domácí Marek Zajíc za faul v pokutovém území, pak vidêl çervenou kartu hostující Nevêdêl za protesty a hrubé urážky rozhodçího.
Hrušovany-Jevišovice 0:0. Domácí
mají potíže se sestavou pro zranêní.
Derby nabídlo málo fotbalu, diváci se
doçkali jen minima šancí, branku však
nevidêli. Nakonec se mužstva rozešla smírnê a odnesla si bod za reDorost
mízu.
Dorost,, KP
Mor. Krumlov-Svratka Brno st. 1:0
(0:0), Novák Martin, Mor. KrumlovSvratka Brno ml. 1:1 (1:1), vlastní,
Tasovice-Kuþim st. 0:4 (0:1), Tasovice-Kuþim ml. 2:1 (1:0), Slezák 2.
I. tþída
Miroslav-Pohoþelice 0:0, ÚnanovSparta Brno B 1:3 (1:2), Rychlík, Novosedly-Dobšice 5:3 (3:0), nehláŽáci
šeno.
Žáci,, KP
Slovan Brno-Mor. Krumlov st. 0:0,
Slovan Brno-Mor. Krumlov ml. 6:2
(2:1), Jelínek , Adámek. text: -lei-,
foto z utkání IE Zn. - Vracov (Procházka na 2:1):
-LiD-
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13.00-16.00
Pátek 8.00-12.00
13.00-15.00
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