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SLAVNOSTNÍ
VYHLÁŠENÍ KANOISTY
ROKU 2011
Oddíl znojemské kanoistiky ve stþedu 14. prosince v mêstském kinê Svêt
poþádal slavnostní vyhlášení kanoisty Znojma pro rok 2011, které uzavíralo
letošní úspêšnou sezonu. V prûbêhu veçera byly promítány dokumentární
filmy o letošním mistrovství Evropy draçích lodí v Ukrajinském Kyjevê a o
Festivalu draçích lodí ve Znojmê.
Nejúspêšnêjší závodníci kanoistiky byli ocenêni titulem Kanoista roku
2011. Toto prestižní ocenêní každoroçnê získá znojemský amatérský
závodník nebo posádka ve vodních sportech, kteþí dokážou vybojovat
medaili na mistrovství Çeské republiky nebo na mistrovství Evropy resp.
svêta. Ceny nejúspêšnêjším závodníkûm letos pþedával çestný pþedseda
oddílu pan František Brychta st. spoleçnê s pþedsedou Asociace vodních
sportû a kapitánem posádky Draci Znojmo Petrem Štêrbou.
Mimo ocenêné úspêchy znojemských amatérských závodníkû vybojoval
çlen oddílu TJ Znojmo Jan Štêrba na letošním mistrovství Svêta v rychlostní
kanoistice úçastnické místo na OH 2012 v Londýnê.
Veçer pak pokraçoval v restauraci Praha rautem a oslavou zisku Çeského
poháru draçích lodí pro rok 2011, což je nejvyšší domácí soutêž draçích
lodí, kterou letos vyhrálo Znojmo a díky níž se nominovalo na mistrovství
svêta 2012 do çínského Hong-Kongu, které se uskuteçní na poçátku
çervence!

20. prosince 2011

Anketa o nejlepšího sportovce Znojemska 2011
Blíží se termín 23. leden 2012, kdy
má být vyhlášen nejúspêšnêjší
sportovec okresu Znojmo za rok
201 a jako již v minulosti, tak i nyní
s tím má osamocený referent
Okresního têlovýchovného sdru
sdru-žení ÇSTV ve Znojmê pan Jaroslav
Peþinka jen fûru starostí.
Ti tradiçnê spolehliví funkcionáþi nêkolika oddílû çi jednot mu již jména
úspêšných sportovcû, resp. kolektivû zaslali, vêtšina však nikoliv. Hlou
Hlou-pê kritizovat pak bude každý!? Pokud jste ještê svûj tip neposlali,
urychlenê volejte nejlépe v úterý
odpoledne na çíslo 515 224 455
nebo pište na e-mail:
perinka.jaroslav@volny.cz
Hodnotí se jednotlivci dospêlí, jednotlivci mládež, sportovní kolektivy
a zasloužilí jednotlivci do sínê slávy.
Režii celého programu ve štukovém
sálu v Louce má opêt na starosti pražská agentura. Z domácích zdrojû
vystoupí a slavnostní vyhlašování
urçitê zpestþí jen populární a úspêšná
Taneçní country skupina Zuzana.
text a il. foto (TCS Zuzana): -stlba-

Vánoční florbalový turnaj 5. tříd ZŠ ve Znojmě

Dana Štêrbová - vítêzka oddílových výkonnostních testû 2011, kategorie
ženy, çestný pþedseda oddílu František Brychta st. a pþedsed
a Asociace
pþedseda
vodních sportû a kapitán posádky Draci Znojmo Petr Štêrb
Štêrba.
a.
OCENÊNÍ:
Dana Štêrbová vítêzka oddílových výkonnostních testû 2011, kategorie ženy
Marek Beneš vítêz oddílových výkonnostních testû 2011, kategorie muži
muži.
TITUL KANOISTA ROKU 2011 ZÍSKALI:
Michaela Mêšïáková a Sabina Þeháková za 3. místo na MÇR na
olympijské trati 500m v kategorii benjamínek do 12 let na deblkajaku-K2
Juniorská posádka Dráçata Znojmo za reprezentaci na ME draçích lodí
a zisk 8 medailových sad na tratích 200 m, 500 m, 2 km v kategorii
juniorû do 18 let a do 23 let
František Brychta ml. za 1. místo na MS veteránû v kategorii nad 50 let
na trati 200 m na deblkajaku-K2 spoleçnê s Milanem Janeçkem
Draci Znojmo za titul Mistrû Evropy draçích lodí na trati 2 km v hlavní
kategorii
Milan Janeçek za zisk titulu Mistr svêta v kategorii nad 55 let na trati
200 m v singlkajaku-K1
singlkajaku-K1..
text a foto: -ZK-

Michaela Mêšïáková a Sabina Þeháková

V pátek 16. prosince uspoþádal
Florbalový klub TJ Znojmo spoleç
spoleç-nê s Domem dêtí a mládeže Znojmo
Vánoçní florbalový turnaj chlapcû
5. tþíd ZŠ. Do znojemské sportovní
haly se sjelo celkem deset výbêrû
chlapcû pátých tþíd z celého okresu
na svûj úvodní turnaj. Jednalo se o
ZŠ Dobšice, ZŠ Tasovice, ZŠ Slovenská, ZŠ Mládeže, ZŠ Vrbovec,
ZŠ Jevišovice, ZŠ Želetice, ZŠ Bþežany, ZŠ Nám. Republiky a jako
poslední tým výbêr dêvçat DDM
Znojmo holky. Têchto deset týmû
všem pþítomným rodiçûm a divákûm
ukázalo, že florbal je moderní sport,
kterému se v poslední dobê vênuje
vêtšina dêtí nejen na základních
školách. Hrálo se na dvê skupiny a
rozhodovalo koneçné poþadí ve
skupinê, které urçilo vzájemné soupeþe do play off. V bitvê o devátou
pþíçku se utkala ZŠ Mládeže se ZŠ
Bþežany a bez vêtších problémû zvítêzila 13:1. Sedmé místo vybojoval
tým ZŠ Dobšice, když porazil ZŠ
Jevišovice 3:1. Bitva o pátou pþíçku
mezi týmem DDM Znojmo Holky a
ZŠ Tasovice, se dostala až do samostatných nájezdû, ve kterých
dêvçata zvítêzila 5:4. Stejnê napí-

navý byl boj o tþetí místo mezi ZŠ
Vrbovec a ZŠ Želetice. Dlouho se
vedení pþelévalo z jedné strany na
druhou, až se nakonec zastavilo na
koneçných 5:4 pro tým Vrbovce.
Velké finále çekalo na týmy ZŠ
Slovenská a ZŠ Nám Republiky.
Tento duel nebyl prvním, stejný
svedly mezi s sebou už na loñském
turnaji ten první vyhrála ZŠ Slovenská, a tak se çekalo, jak na to
soupeþ zareaguje. Duel to byl zajímavý, ZŠ Nám. Republiky se dostávala do slibných šancí, vždy ale chybêlo trochu štêstí a klidu pþi zakonçení. V opaçném pþípadê se ukázala
vêtší sehranost a zkušenost hráçû
ze ZŠ Slovenská, kteþí nakonec zvítêzili v pomêru 7:4 a stali se vítêzi
celého turnaje. A co na tento turnaj
þíkal hlavní poþadatel Marek
Šabatka? „Celý turnaj se odehrál bez
vêtších problémû a mnê nezbývá
než všem hráçûm a uçitelûm podêkovat za jejich pþístup, kterým
ukázali, že to s florbalem myslí
opravdu vážnê, a tak o budoucnost
tohoto sportu se nemusíme vûbec
obávat“ prozradil spokojený trenér
mládeže DDM TJ Zn.
DDM Zn.

Ilustraçní florbalové foto z nedêlních bojû Savannah ZAFL ligy:

-stlba-

VÁNOČNÍ BĚH JIŽ TUTO NEDĚLI
Již do çtvrté desítky vstoupí vytrval
vytrval-ci v nedêli v deset hodin na Boží
hod vánoçní 25. prosince dalším
závodem Znojemského bêžeckého
poháru, tradiçním a stále atraktivním
VÁNOÇNÍM BÊHEM ELEKTRO
ELEKTRO-KOV. Pûvodní závod správných klukû a holek alias „Corso bêh“ na 10
edenatþicáté (!!)
580 metrû se po jedenatþicáté
pobêží po stejné trase od tribuny ve
znojemském Horním parku pþes Pþímêtice, Kuchaþovice a kolem Corsa
do cíle tamtéž. Na startu se každoroçnê schází rozmanitá a velice poçetná skupina nejen atletû, ale všech,
kteþí mají rádi a provozují i jiné sporty,
aby se - ještê sváteçnê naladêni sešli, poklábosili a aby jim po nároç-

ném závêreçném stoupání od potoka Leska pþes železniçní traï až na
vrchol ulice Kuchaþovická, kde už
vêtšina borcû „mele z posledního,“
pak o to víc chutnal a pþišel náramnê
vhod horký çaj, resp. pohárek svaþeného vína. Závod je vypsán pro osm
vêkových kategorií a sponzoþi se
urçitê, jako ostatnê vždy, budou
snažit, aby domû odcházeli spokojeni všichni. Krédo závodu zní: „Vítê
„Vítê-zem je každý, kdo dobêhne do cíle.“
Archivním snímkem z loñského
jubilejního roçníku zveme ty, kteþí
sice nepobêží, ale s úçastníky originálního pojetí a jinde nevídané
atmosféry bêhu aspoñ sympatizují.
ttext
ext a foto: -stlba-

Plavecké naděje na
Českém poháru

Dráçata Znojmo - trenér Jiþí Novák, Jitka Maršíková a Ivana Králová.

Kryté bazény v Kopþivnici a Çeské Tþebové byly dêjištêm Zimního poháru
Çeské republiky nejmladšího žactva pro oblast Moravy. Plavci TJ Znojmo
vynikli hlavnê mezi jedenáctiletými ziskem devatenácti medailí. Po šesti
kovech si vybojovali Tereza Coufalová a Matêj Svoboda. Coufalová dokonce
promênila všechny starty za vítêzství. Dalšími medailisty byli Adéla Hýblerová
a Zdenêk Smutný. 11 letí v Kopþivnici
Kopþivnici: Tereza Coufalová 1. 100 m znak /
1:15,3/, 1. 200 m znak /2:44,8/, 1. 100 m vol. zp. /1:08,9/, 1. 200 m vol. zp. /
2:28,6/, 1. 400 m vol. zp. /5:13,6/ a 1. 800 m vol. zp. za 10:47,4, Matêj Svoboda 2. 50 m vol. zp. /31,2/, 2. 200 m vol. zp. /2:32,9/, 2. 400 m vol. zp. /
5:22,0/, 2. 800 m vol. zp. /11:33,0/, 2. 100 m znak /1:18,9/ a 3. 200 m znak /
2:46,9/, Adéla Hýblerová 1. 50 m vol. zp. /32,0/, 3. 200 m vol. zp. /2:36,3/, 4.
100 m vol. zp., 6. 100 m prsa a 7. 200 m poloh. závod, Zdenêk Smutný 3.
200 m prsa /3:15,1/, 4. 200 m a 400 m vol. zp., Jindþich Dolníçek 9. 800 m
vol. zp. Natálie Valášková 6. 200 m prsa, 8. 100 m prsa a 9. 200 m vol. zp.
Ve štafetách na 4x50 m vol. zp. a 4x50 m polohovê si hoši i dívky doplavali
pro druhé místo a tþikrát skonçili tþetí.
10 letí v Çeské Tþebové
Tþebové:: Gabriela Jordánová 10. 100 m prsa, 17. 50 m vol.
-alušzp., Vojtêch Smola 18. 200 m vol. zp.

sport@znojemsko.cz

