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Florbal: Místo letní přípravy se
zvedá revoluční vlna

Mladí kanoisté v Nymburce a
Draci na Lipně opět s medailemi
O víkendu 22. - 23. kvêtna probêhl
na Lipnê druhý díl Çeského poháru
draçích lodí za úçasti více jak 40
posádek. Znojemský oddíl TJ Znojmo opêt zastupovala juniorská posádka Dráçat a vítêzové prvního závodu na 2 km Draci Znojmo.
Nové zázemí, závodištê i samotné
závodní dráhy byly perfektnê pþipraveny a do velkého finále na tratích
200 m a 500 m se mohlo probojovat
šest nejlepších. Znojemská juniorská
posádka startující v kategorii dospêlých nakonec obsadila tak jako minule
na Pasohlávkách na trati 200 m celkové 7. místo (1. místo ve finále B),
na trati 500m si Dráçata oproti prvnímu dílu Çeského poháru o dvê
místa polepšila a skonçila na 8. místê. Draci Znojmo do velkého finále
na trati 200 m postoupili z posledního
postupového místa, a proto startovali na krajní dráze. To se možná
nakonec projevilo jako výhoda naší

posádky, která se mohla více
soustþedit na svûj výkon neobklopena soupeþi a až na samé cílové
lajnê byla pþedstižena posádkou
Pražského výbêru. A mohlo se slavit
neçekané stþíbro!!!
Pro nedêlní finále na 500 m si Znojmáci opêt vypádlovali krajní dráhu v
hlavním finále a neuvêþitelný scénáþ
se opakoval. Znojmo vedlo prakticky
celý závod a o vítêzství Prahy nakonec rozhodl fotofiniš z cílové kamery. A mohlo se slavit ještê ne
ne-çekanêjší stþíbro!!!, vždyï na prvních
závodech Znojmo na této trati obsadilo 6. místo!
Posledním startem Znojemských
Drakû na Lipnê byla obhajoba vítêzství na trati 2 km. Intervalový závod s obrátkami tentokrát nebyl jasnou záležitostí Znojma, když po prûbêhu tratê, kde se Znojmo pohybovalo na 2. až 3. místê, nakonec
skonçili Znojemští na 4. místê, ne-

celou vteþinu za medailí. I tak to byl v
têžké konkurenci velmi dobrý výkon.
Znojmo tak z Lipna veze další ne
ne-uvêþitelnou sbírku medailových
umístêní a už se têší na tþetí díl Çes
Çes-kého poháru nejlepších posádek,
který se pojede 5. - 6. çervna v Tþe
Tþe-boni na rybníku Svêt.
Oddílová sekce rychlostních kanoistû vyrazila o tomto víkendu na
závody do Nymburka. Hlavní zastoupení naší reprezentace mêli
benjamínci do 12 let. A opêt tak jako
loni, kdy zde stþíbrnou medaili vybojovala Míša Mêšïáková, si odvážíme bronz, o který se zasloužil
bojovným výkonem na trati 500 m
David Ondrovçák. Míša Mêšïáková
si na pêtistovce dopádlovala pro 4.
místo a na trati 2 km obsadila 7. pozici
z 26 startujících benjamínek.
Ve stejné kategorii startovala i Sabina
Þeháková , která obsadila na 500 m
6. místo a na 2 km 11. místo. David
Ondrovçák na trati 2 km bez rozdílu
roçníkû z 59 startujících obsadil 20.
pþíçku a doplnili ho Dan Haindl 26.
místo na 2 km a 10. místo na 500 m
a Ríša Tomek 27. místo na 2 km a
9. místo na 500 m.
Na singl kanoi se prvnê pþedstavil
Mi lan Janeçek ml. V kategorii žákû
dopádloval v závodê na 3 km na 9.
místê. Milan Janeçek st. startující
ve veteránské kategorii zvítêzil ve
své vêkové kategorii jak na trati 500
m, tak na 3 km a spoleçnê s Františkem Brychtou ml. vybojovali ještê
druhé místo v posádce K2. Tyto výsledky se zapoçítávají do celorepublikové soutêže veteránû, kde Znojmo
v tomto roçníku hlavnê zásluhou Milana Janeçka po tþech závodech z
celkovê sedmi drží tþetí pozici.
GRATULUJEME! text a foto: -pš-

Problémy na znojemské florbalové
scénê ani po „vymodlené“ zmênê
dosavadního trenéra neutichají.
Spíše naopak. Zatímco hráçi oçekávali, že pþíchod nového trenéra
proçistí vzduch, byl k jejich nemilému pþekvapení proçištên tak akorát
znojemský kádr, což vneslo do
vzduchu ještê vêtší vlnu nevole a
nesouhlasu. Nový trenér Martin
Andrle si tak proti sobê poštval nemalou çást „nového“ týmu ještê pþed
zaçátkem letní pþípravy a dûsledky
jeho bezpáteþního jednání, kdy se s
nêkterými hráçi rozlouçil jen prostþednictvím pár chabých slov na internetových stránkách, mohou být
pro znojemský florbal ponêkud relevantní.
Çlánek, který jsme vyvêsili minulé
pondêlí na internetových stránkách
znojemsko.cz a který pojednával
právê o nevhodných zpûsobech
znojemského klubu, se celý týden
držel v çele nejçtenêjších pþíspêvkû,
z çehož je vidêt zcela evidentní zájem veþejnosti o místní florbalové
dêní. Bohužel však musel být stažen
kvûli nevhodným komentáþûm v diskuzi, kdy nêkteþí z autorû zvolili nepatþiçný zpûsob vyjadþování, açkoliv
se v nich s obsahem çlánku zcela
evidentnê ztotožñovali. Çlánek s
sebou ovšem pþinesl i vedle nastínêné þady nesçetného množství
souhlasných pþitakání i nêkteré negativní reakce. Ty znêly pþedevším
ze strany klubu, v çele s jeho prezidentem Ing. Liborem Šïastou, a vzápêtí vyvrcholily pþíspêvkem ve Znojemském deníku, kde se souçasný
trenér A-týmu M. Andrle snažil ospravedlnit svûj çin. Avšak pro hráçe, jichž se týkal jeho neuvážený
krok, byl çlánek jen jakýmsi dalším
„výsmêchem“. Protože když už tedy
pan Andrle litoval formy, jakým prezentoval své rozhodnutí, mêl se alespoñ v tomhle okamžiku zachovat
çestnê a s hráçi se spojit osobnê.
Místo toho se, opêt prostþednictvím
médií, odkazoval na dosavadní nezkušenost s vyþazováním hráçû,
což s sebou pþináší akorát ještê více
pochybností o tom, zda dosadilo vedení klubu na post trenéra toho
správného çlovêka. Ani jeden z hráçû dodnes nezná pþesné dûvody,
proç byli ze znojemského dresu vysvleçeni právê oni. Údajným rozhodujícím faktorem prý byla ponêkud
abstraktní dlouhodobá perspektiva,
a tu vylouçení hráçi dle slov Andrleho
postrádají. Jenže podíváte-li se na
soupisku a máte alespoñ çásteçnê
povêdomí o znojemské florbalové
scénê, musíte si instinktivnê zaklepat na çelo.
Avšak jak už jsem naznaçila výše,
ten zásadní problém leží momen-

tálnê zcela nêkde jinde. Vedení klubu
naneštêstí pro znojemský florbal pozapomnêlo, že dosavadní A-tým byl
pþedevším parta pþátel a srdcaþû,
kteþí teð nedokážou pþekousnout,
jak vedení naložilo s nêkterými z
nich. Vzhledem k obavám, že podobný osud by potkal çasem i je, nezûstali sedêt spoþádanê s rukama v klínê
a rozhodli se postavit k nové situaci
çelem. „Aï už to uvaþil kdokoliv, tohle
je pêkná šlichta a já to žrát nebudu,“
þíká ponêkud svérázným zpûsobem
jeden z hráçû, který se protentokrát
na soupisku vešel. Tímhle osobitým
projevem odporu si vyžádal nejedno
souhlasné pþikývnutí ze strany
svých spoluhráçû. Doposud nekonkretizovaný, avšak ne zrovna nízký
poçet stêžejních hráçû znojem-

ského týmu se hodlá postavit têmhle
nemístným praktikám prostþednictvím pþedložení svých požadavkû, mezi kterými je napþíklad odvolání pana Andrleho z funkce trenéra a pana Šïasty z postu prezidenta klubu, jinak prý i oni svleçou
çerveno-bílé dresy a znojemskému
florbalu dají sbohem.
Doufejme tedy, že se pþi spoleçném
vyjednávání dokáže znojemský florbal zdržet emocí a hájení nêkterých
osobních zájmû, a vše vyþeší pþedevším ku prospêchu klubu. O tom,
jakým smêrem se bude tahle „revolta“ hráçû vyvíjet, budeme informovat v dalších çíslech, pþípadnê
prostþednictvím internetu.
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Dětské
dopravní
hřiště
Na ulici Jindþicha Hoþejšího ve Znojmê zaçaly úpravou asfaltové plochy
práce k vybudování dêtského dopravního hþištê. Projekt poçítá kromê
vyznaçení vodorovného dopravního
znaçení çi umístêní dopravních znaçek také s oplocením hþištê. Prostor
se doplní o laviçky, odpadkové koše
a pítko, chybêt nebude stojan na kola. Hþištê, jehož úpravy stály osm
set tisíc korun, budou moci využívat
v prûbêhu prázdnin rodiçe s dêtmi k
tréninku jízdy a provêþování znalosti
dopravních pþedpisû. Nové dêtské
hþištê bude v následujících dnech otevþeno také v areálu kapucínské
zahrady za Vlkovou vêží. Herní prvky zde pþibyly na podzim minulého
roku, nyní se prostor ještê upravuje
a vysévala se tráva. V letošním roce
bude vybudováno i víceúçelové hþištê pro házenou, malou kopanou, florbal, basketbal, volejbal çi nohejbal na
pþímêtickém sídlišti. V areálu tamní
základní školy pak vyroste hþištê s
dêtskými herními prvky a in-line drá-rhou.
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