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DRACI ZNOJMO TO DOKÁZALI - ZÍSKALI
ZLATO Z MISTROVSTVÍ EVROPY 2011
Zpráva kapitána posádky Petra
Štêrby k 14. mistrovství Evropy
klubových posádek Draçích lodí v
Ukrajinském Kyjevê 2011, které
se konalo v termínu 25. - 28. 8. na
jezeþe OBOLON.
Kdo jezdí draçí lodi, již ví, kde leží
Znojmo a kolik lidí na svêtê jezdí
draçí lodê?...
První myšlenky dotáhnout naše snažení až k úçasti na mistrovství Evropy, které se mimochodem v draçím sportu koná jednou za dva roky,
nás zaçaly zvolna napadat na konci
sezony 2009 po mimoþádném úspêchu, kterým bylo celkové vítêzství v
celorepublikovém poháru Grand
Prix draçích lodí 2009. Vyhrát pohár
Grand Prix urçený amatérským posádkám znamenalo zúçastnit se bêhem sezony nejménê pêti závodû
(pêt nejlepších výsledkû se zapoçítávalo do tabulky), postoupit do závêreçného finálového závodu v Jindþichovê Hradci, který dokonce natáçela Çeská televize, a porazit tam
všech tþicet soupeþû. Celkovê se v
roce 2009 základní çásti poháru
Grand Prix zúçastnilo 225 týmû.
Tenkrát to pro nás byl obrovský ú
ú-spêch a znamenal i impuls k pþe
pþe-stupu v následující sez
onê 2010 do
sezo
„profesionálních“ závodû Çeského
poháru.
Klíçem k úçasti na ME klubových
posádek je právê tato nejvyšší çeská
soutêž. Nominaci pro mistrovství Evropy 2011 si mohlo vybojovat pêt nejlepších týmû celkového poþadí Çeského poháru 2010.
Své pþedsezoní ambice jsme pþe
pþe-konali a zejména díky tþem vítêz
vítêz-stvím v závodech ÇP2010 z celko
celko-vê 18 startû a stþíbrné medaili z
mistrovství ÇR na trati 2 km to v
celkovém poþadí roku 2010 bylo 3.
místo!
Nominace byla naše.
Rok 2011 zaçal dubnovým mistrovstvím republiky na dlouhých tratích,
a to jsme již dokázali zvítêzit.
Pak jsme celou pþípravu smêþovali
hlavnímu vrcholu - mistrovství Evropy 2011. Protože se naše výkonnost stále zlepšovala, na çeských
závodech jsme i mezi profesionály
potvrzovali dominantní postavení,
bylo naším cílem probojovat se na
ME do velkého finále, které obvykle
jede šest posádek, a pokusit se
alespoñ na nêkteré ze tþí tratí (200
m, 500 m, 2 km) bojovat o cenný
kov. Plán to byl odvážný, protože v
naší mixové kategorii (12 mužû a 8
žen) se již hodnê dlouho žádné çeské
posádce, aï již to byla tradiçnê silná
Praha nebo kdokoli jiný, nepodaþilo
medailovým umístêním pþiblížit. Konkurence je obrovská. Vždyï celosvêtovê „dêlá“ draçí lodê více jak 50 mil.
lidí.
Samotná výprava na Ukrajinu za
za-çala v úterý 23. srpna.
V 17 h šedesát znojemských závodníkû nastoupilo v lodênici U Obþí
hlavy do pþistaveného autobusu.
Dalších 11 çlenû pak druhý den
cestovalo z polských Katovic letecky.
Po tþiceti hodinách jsme ve çtvrtek v
1 h po pûlnoci dorazili do centra Kyjeva pþed hostel, kde jsme mêli zajištêno ubytování. Ve çtvrtek hned
ráno v 9 h nás çekal první trénink.
Závodištê od centra kde jsme byli
ubytováni, bylo vzdáleno pþibližnê 12
km. Stálo nás to nêkolik pokut u
snaživých ukrajinských policistû,

Ceremonie vyhlášení závodu na 2 km.
než jsme pochopili, že çeským autobusem se na závodištê prostê nejde
dostat a zaçali jsme využívat místní
metro.
Ve çtvrtek jsme se tak na vodu dostali
až ve 12 hodin. Trénink probêhl standardnê i po nároçné cestê a únavê
to nebylo špatné. Zátoka Obolon, ve
které se závodilo, byla v nové
„milionáþské“ çtvrti Kyjeva a prostþedí bylo velmi pêkné. Celkovê je
Kyjev hodnê zelené a velmi zajímavé
mêsto. Trošku nás, ale zarazilo, že
mimo pár bójí na vodê není v místê
konání šampionátu ještê nic poþádnê
pþipraveno.
Pátek 26. 8. - çekalo nás slavnostní
zahájení mistrovství ve 12 h a pak
již pþíprava na první start, a to hned
na naší parádní trati 2 km. Ças naší
jízdy byl v rozpise stanoven na 14:10
h místního çasu (v Kyjevê je hodinový çasový posun). To by však
poþadatelûm nesmêly chybêt lodê
na závodišti. Závodit se tak zaçalo
až od 17 h a všechny závody do té
doby byly pþesunuty na druhý den.
Sobota 27. 8. – závody na trati 200
m. Naše kategorie Premiér Mix mêla
zahajovat rozjížðkami po obêdê ve
13 h. Ukrajinským organizátorûm to,
ale hodnê skþípalo, nezajistili ani
startovací bloky, proto se prakticky
každý start na této sprinterské trati,
kde právê startovní reakce ve velké
míþe rozhoduje, çastokrát opakoval.
Pþišli jsme tak na þadu až kolem 17
h. Z šestiçlenné rozjížðky postupovaly první dva týmy pþímo do semifinále, ostatní museli do oprav. O
síle soupeþû jsme nemêli tušení. Nejvêtší respekt v naší jízdê budil ruský
tým Masters, který dopoledne vyhrál
kategorii mužû. V polovinê naší tþetí
rozjížðky bylo jasné, že to nebude
špatné, a v cíli jsme se mohli radovat
z prvního místa pþed Rusama.
Celkovê jsme dosáhli 6. nejlepšího
çasu ze všech rozjíždêk (celkovê v
naší kategorii startovalo 19 posádek). V semifinále už šlo o všechno.
Jen dva týmy ze dvou semifinálových jízd mêly zajištên pþímý postup do velkého šestiçlenného finále.
Papírovê jsme mêli po rozjížðkách
3. ças nejlepší ças v porovnání s
našimi semifinálovými soupeþi.
Závod se nám ale opêt povedl, bojovali jsme s maðarským týmem
vedle na dráze o prvenství.
V cíli jsme byli druzí. Finálový cíl
byl splnên!
Ve velkém finále jsme již byli jediným
çeským zástupcem, protože Pražský výbêr skonçil svoji cestu v druhém semifinále. Startovali jsme na
páté dráze. Vedle jedoucí nêmecká
posádka využila absenci startova-

Draci Znojmo v závodê na 500 m.
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cího zaþízení a zabrala têsnê pþed
startovním výstþelem. Rozhodçí to
pustili a rázem jsme s Nêmci prohrávali o pûl lodê v závodê, kde jsou v
cíli rozdíly v centimetrech. To naše
finálové snažení ovlivnilo, museli
jsme zkusit nêjak stáhnout náskok
a vyrazit rychleji, než je naše natrénované tempo s tím, že druhou polovinu dvoustovky prostê nêjak pþežijeme. Vedle posádky, která jede
o takový kus pþed vámi, se nejede
ideálnê, v kvapíku dvoustovkového
tempa jde jen têžko vnímat další posádky. Prvním pocitem po prûjezdu
cílem s vêdomím velkého náskoku
nêmecké posádky byl zklamání.
Pak rozhlédnutí po dalších soupeþích a zjištêní, že jsme s ostatními
pþijeli vyrovnanê.
Dokonce se mi zdálo, že jsme druzí,
ale kolikrát jsem se již na dvou
dvou-stovce mýlil… Rozdíly v centi
centi-metrech nelze okem závodníka vi
vi-dêt.
První informace po vysednutí na
bþeh byla, že vzhledem k sobotnímu
nataženému programu se opêt nestihnou závody na dva kilometry a
že se budou startovat pþed zahájením nedêlního programu. Výsledek
na 200m stále posuzovali mezinárodní rozhodçí u videozaþízení,
þešil se i protest proti pþedçasnému
startu nêmecké posádky. Až na pokoji kolem pûlnoci, když už jsme se
chystali ke spánku, k nám dorazila
potvrzující informace, že jsme ve
finále na 200 m vybojovali stþíbrné
medaile!
Potvrzeno nêmecké vítêzství, za
námi o desetinu tþetí Maðaþi, kterým
jsme v pravou chvíli oplatili semi
semi-finálovou porážku a až çtvrtý ruský
tým necelé dvê desetiny za námi.
Nedêle 28. 8.
Pþed šestou hodinou místního çasu
jsme už byli pþipraveni na závodišti
ke startu k naší nejoblíbenêjší trati.
Závody na dva kilometry se jezdí na
pêtsetimetrové trati se tþemi obrátkami, s tím že posádky vyrážejí do
závodu v patnáctivteþinových intervalech za sebou. Startovali jsme jako
druhá loð za další nêmeckou posádkou a v zádech jsme mêli Pražský
výbêr. Vzhledem k velkému poçtu
úçastníkû byly potþeba tþi jízdy. Nám
se podaþilo po prvním kole vymazat
náskok posádky pþed sebou a v
pþedposlední rovinê jsme nêmeckou
posádku pþedjeli. Závêreçný pêtisetmetrový závêr do cíle byl úsekem
o všechno. V cíli popadnout dech,
otoçit se, kde je Praha a ostatní
soupeþi, a vêdêli jsme, že je to dobré.
Vlastní pomocí, trenérem zmêþený
neoficiální ças byl tak rychlý, že
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bychom se neztratili ani v závodê
mužských týmû. Bylo to velmi dobré…
Na dvoustovce však vítêzný nê
nê-mecký tým startoval až v druhé jíz
jíz-dê, a pþece jenom jsme na trati
museli pþedjet jednoho soupeþe, a
to nêjaké desetiny stojí. Se stopkami
v ruce jsme kontrolovali výkon soupeþû. Po prvním kilometru nêmecká
posádka na náš výkon ztrácí vteþinu,
ostatní jsou již ze hry o zlato venku.
Víme, ale, jaké mají nêmecké posádky nacviçené strojové tempo…
Za další cca 4 minuty stopky ukázaly
námi dosažený ças a nêmecké posádce do cíle zbývá nêjakých 50 m.
V tom okamžiku jsem uvêþil, že jsme
se stali mistry Evropy! Bylo ale potþeba, aby to samé namêþili i rozhodçí.
Za další çtyþi hodiny koneçnê a
zrovna pþed finálovou jízdou na 500
metrû to bylo oficiálnê potvrzeno.
Jsme mistþi Evropy!!!
Nadšení však tlumila únava z brzkého vstávání na nezvyklý ranní závod (závod probíhal v 6 h našeho
çasu) a soustþedêní se pþed výkonem ve velkém finále na trati 500 m.
Tam jsme postoupili celkem hladce
a s nejlepším dosaženým çasem.
Vêþil jsem, že jsme favority. Start opêt
provázela nervozita posádek. Po
startu vedle nás za to neuvêþitelnê
vzal ruský tým a vypracoval si náskok pþes pûl lodê. Pêt set metrû se
ale musí vydržet až do konce a o
výsledku rozhoduje posledních sto
metrû, vêþil jsem, že to ještê dotáhneme. Bohužel kolem trati projela
ve smêru závodu a v dobê našeho
startu velká jachta, která nerespektovala stop ostatním plavidlûm, a její
obrovské vlny ovlivnily prûbêh našeho finálového závodu. Z prvního
místa vlna doslova spláchla Rusy,
naši loð to otoçilo v jednu chvíli
prakticky kolmo na dráhu, a bylo po
závodê. Cílem jsme projeli už volnê
na pátém místê, protože šestí Maðaþi se ani neudrželi v dráze.
Byla to škoda, smutek však brzy
vystþídala radost z pþedchozího ví
ví-têzství na „našem dvoukiláku“.
Veçer se pþedávali medaile, krásný
pocit pro znojemské mistry Evropy
v hlavní kategorii pþi pþebírání zla
zla-tých medailí jako odmêny za tu dþinu
a tréninkové úsilí.
Kdo by si to na zaçátku roku 2009
pomyslel, co tato draçí parta
Znojmákû dokáže!
Mimo to posádky Drakû Znojmo vybojovaly tato medailová umístêní
(zejména jen na zkoušku „jeté“ závody v kategorii mužû skonçily fenomenálními výsledky):
Kategorie muži:
2. místo v závodê na 2 km/18
startujících posádek!!!
3. místo v závodê na 500 m /18
startujících posádek!!!
Kategorie do 23 let:
3 x 1. místo v závodech na 200 m,
500, 2 km /2 startující posádky.
Kategorie junioþi do 18 let Mix:
3 x 3. místo v závodech na 200 m,
500, 2 km /4 startující posádky.
Kategorie junioþi do 18 let Mix:
2 x 2. místo v závodech na 500, 2
km /2 startující posádky.
Mistþi Evropy 2011- DRACI
ZNOJMO:
Petr Štêrba, Jan Klimek, Marek
Beneš, Radka Hellingerová, Olina
Hrušková, Monika Menyjárová, Vítêzslava Rosecká, Zuzana Divišová, Miroslav Pop, Václav Vala, Oto
Rohovský, Libor Šulák, Václav Dubský, Michal Hájek, Petr Novotný,
Lucie Kotouçová, Alena Vaškových,
Dana Štêrbová, Hana Nováková,
Lenka Dþevojanová, Jaroslav Hellinger, Tomáš Haindl, Ivo Skþenek,
Vojtêch Dlouhý, Jan Gross, Petr
Hamza, Miluše Jakubová, David
Ondrovçák - bubeník a Jan Šalamoun - kormidelník. Petr Štêrba

TASOVICE - OTROKOVICE 3:0 (3:0)
DIVIZE: Dobrá kombinaçní hra a stþelecká pohotovost pþi zakonçování
stanovily výsledek zápasu už do poloçasu. Již v 6. minutê dopravil
hlavou centr z pravé strany do sítê hostû Mašek
Mašek, vedení navýšil v 18.
minutê po rohovém kopu Paul a tentýž hráç o deset minut pozdêji z
pþímého kopu prostþelil zeð bránících hráçû. Na pþestávku odcházeli

Tasoviçtí jistê spokojeni. Ve druhé pûli ve svém výkonu polevili, hosté
hru vyrovnali. Naštêstí se stav už nezmênil. Domácí pokraçují v úspêšném tažení podzimem, doposud neokusili porážku, body ztratili za tþi
remízy.
-lei-

Nábor nových členů
do Vodáckého oddílu
Neptun Znojmo
Vážení rodiçe, rádi bychom vás touto cestou informovali o náborové schûzce
do našeho Vodáckého oddílu Neptun Znojmo
Znojmo. Jsme oddíl, který se zamêþuje
hlavnê na všestranný rozvoj dêtí pomocí vodáctví, pohybových, pozná
pozná-vacích, inteligençních a prožitkových her v kolektivu holek a klukû rûzných
vêkových skupin. Tím se všichni çlenové oddílu vzájemnê pþirozenê uçí
být slušní, ohleduplní a zároveñ sebevêdomí çlenové rûznorodé skupiny,
která táhne za jeden provaz. V dnešní dobê je to neocenitelná zkušenost do
budoucího života a z pohledu vedení našeho oddílu podstatnê dûležitêjší
než jednostranné zamêþení na výkon a vítêzství za každou cenu.
Pravidelné schûzky máme v Centru volnoçasových aktivit Stará Vodárna,
které bylo velkou zásluhou Vodáckého oddílu Neptun Znojmo zrekon
zrekon-struováno a adaptováno do podoby, která nám nabízí nepþeberné možnosti
v realizaci smysluplného využití volného çasu vašich dêtí.
Protože jsme vodáckým oddílem, tak jednou z našich hlavních çinností je
výcvik na vodê. Noví çlenové oddílu se uçí základûm techniky jízdy na
pramici P550 a postupnê se zdokonalují v technice jízdy až ke královské
disciplínê vodáckých sportû - jízdy na divoké vodê.
Ovšem nezamêþujeme se pouze na techniku jízdy, ale i na respektování a
ctêní vodního živlu, uvêdomêní si nebezpeçí a záludností, které tekoucí
þeka skýtá, a v neposlední þadê, jak se v pþípadných krizových chvílích
chovat. S tím souvisí nauçení se záchrany a sebezáchrany pþi zvrhnutí se
na lodi a poskytnutí první pomoci.
Çlenové oddílu prochází nêkolikaletou vodáckou prûpravou. Zaçínají na
pramici P550 na klidné vodê na þece Dyji (7 - 10 let). Dále pþes fyzicky a
technicky nároçnêjší ovládání kánoe na rychleji tekoucí vodê, napþ. þeka
Jihlava, Sázava, Vltava, Hron atd. (12-14 let), až po zvládání kajaku, pþípadnê
nafukovací kánoe na divoké vodê (15 a více let). Možná s trochou nadsázky,
ale pþesto si troufám þíct, že naši patnáctiletí çlenové oddílu umímêjí a vêdí
o vodê víc než 99% vodákû pohybujících se po çeských, moravských a
slovenských tocích.
Kromê každotýdenních sobotních celooddílových schûzek, které zaçínají
v 8:00 hod. (jaro, léto), resp. od 9:00 hod. (podzim, zima) a konçí ve 12:00
hod., se çást oddílu tzv. posádky schází buð na pondêlní nebo stþedeçní
družinovce, které jsou od 16:00 do 18:00 hod. Dále jezdíme pravidelnê
každé prázdniny na rûzné výlety, poznávací akce, setkání, pþípadnê závody,
které jsou velkým zpestþením našeho programu. Vyvrcholením oddílového
života je çtrnáctidenní vodácký putovní tábor na nêkteré z çeskoslovenských þek. Kromê nêho jsme v letošním roce poprvé poþádali i vodácký pþímêstský tábor a vzhledem k jeho velkému úspêchu bychom ho rádi zaþadili
do programu i v pþíštím roce, nejlépe pak dva turnusy.
Vážení rodiçe, pokud vás tyto þádky zaujaly a chcete pþihlásit své dítê ve
vêku mezi osmi a çtrnácti lety do Vodáckého oddílu Neptun Znojmo, pþedem
mockrát dêkujeme za projevenou dûvêru a zveme vás v sobotu 24. záþí v
8:00 hod. do Centra volnoçasových aktivit Stará Vodárna, ulice U O bþí
hlavy 7, na nováçkovskou schûzku. V pþípadê, že již máte na tuto sobotu
naplánovaný jiný program, mûžete nás navštívit a dítê pþihlásit kterýkoliv
jiný den nebo se dopþedu informovat u vedoucího oddílu Davida Grose na
telefonním çísle 722 937 756, nebo na e-mailové adrese
david.gros@vodaci.org, pþípadnê osobnê po pþedchozí domluvê.
Za Vodácký oddíl Neptun Znojmo napsal David Gros - vedoucí oddílu

Nábor střelců
Regionální stþelecké centrum mládeže (RSCM) v Brnê - Sobêšicích,
Sportovnê stþelecký klub Activ sport Brno hledá talentované chlapce a
dêvçata ze Znojemska ve vêku 12 - 14 rokû na sportovní brokovou stþelbu
v olympijské disciplínê skeet. Zájemcûm o tento sport poskytneme velmi
dobré podmínky i špiçkové trenéry! Odpovíme v ám rádi na veškeré dotazy
a v pþípadnê zájmu podáme bližší informace. Luboš Adamec - pþedseda
klubu – trenér I.tþídy, telefon 603 211 463, adamecl@volný.cz foto: -LiD-

EBEL: GRAZ - Orli Znojmo! Odjezd od ZS v nedêli 25.9. v 11:30
h. Cena 350 Kç, pro çleny FC 300. Dále si je potþeba vzít 13 Euro
na vstupenku, která není v cenê zájezdu! PENÍZE VYBÍRÁM
PÞEDEM - Hurvajs (605 868 346, 21.hurvajs@seznam.cz). -rz-

