14

21. června 2011

ÚSPĚCH ZNOJEMSKÝCH SKAUTEK VE VYŠKOVĚ
Ve dnech 10. -12. çervna probêhlo ve Vyškovê krajské kolo Svojsíkova
závodu skautû a skautek - tradiçní soutêžení skautských družinek. Do
závodu postoupily z oblastního kola, které se konalo na jaþe v Bþeclavi, i
dvê dívçí hlídky ze Znojma.
Tématem letošního krajského závodu byl odboj za 2. svêtové války. Jedenáct
dívçích a devêt chlapeckých družin si zmêþilo síly v mnoha rûzných
disciplínách, napþ. zdravovêdê, znalosti pþírody, táboþení, orientaci v terénu,
historii çi spolupráci. Nakonec se všem družinám spoleçnê podaþilo odeslat
do Londýna zprávu o dêní v protektorátu.
První místa a postup do celostátního kola vybojovala družina Jestþábû ze
Kþtin v kategorii chlapcû a dívçí družina Robinsonek ze 3. smíšeného
oddílu ze stþediska Podyjí Znojmo, což je historický úspêch znojemských
oddílû.
Za Junák Znojmo Lada Hanzalová

Konečné výsledky
OP mužů v odbíjené
1. Orel Mramotice
2. Sokol Jevišovice A
3. VK Znojmo Pþímêtice B
4. Sokol Horní Dunajovice
5. Sokol Jevišovice B
6. Sokol Dobšice
Tabulka po dlouhodobé çásti:
1. Sokol Jevišovice A 10
9
1
27:7
19
3,86
2. Orel Mramotice
10
9
1
28:11 19
2,55
3. VK Znojmo Pþím. B 10
5
5
21:18 15
1,17
4. Sokol H. Dunajovice 10
4
6
14:22 14
0,64
5. Sokol Jevišovice B 10
2
8
12:25 12
0.48
6. Sokol Dobšice
10
1
9
10:29 11
0,34
text a ilustraçní foto: -stlba-

Plážový volejbal - mixy mládeže
První çervnové pondêlí patþilo opêt
plážovému volejbalu. Letošní premiéru si odbyla i oblíbená kategorie mixû mládeže. pro velký zájem pþihlášených (27 dvojic) byl
turnaj odehrán vedle pþímêtických
kurtû i na plážových hþištích koupalištê Pohoda v Únanovê. Z pêti
základních skupin postoupilo do
play-off nejlepších deset párû. Mezi
nimi si svou neporazitelnost udržela
favorizovaná dvojice Barbora Jalûvková-Erik Pokorný, açkoliv v
semifinále musela odrazit çtyþi
meçboly svých soupeþû - Sabiny
Švarcové a Davida Drozda, kteþí
nakonec obsadili tþetí pþíçku. Stþíbrnou pozici si neçekanê vydobyl
pár Magda Tlapáková - Jan Kasan.
Celkové poþadí turnaje:
1. Barbora Jalûvková - Erik Pokorný,
2. Magda Tlapáková - Jan Kasan, 3.
Sabina Švarcová - David Drozd, 4.

Veronika Jedliçková - Dominik Frecer, 5. Magda Kacetlová - Filip Pokorný, 6. Irena Velebová - Ondþej

Svoboda, 7. Petra Šrámková - Kryštof Vyskoçil, 8. Kateþina Klempová Ludvík Leischner, 9. Klára Ambros-

ková - Josef Veselý, 10. Tereza Soukupová - Jakub Balon, 11. Denis
Kuçerová - Robin Pokorný, 12. Dominika Paliçková - Martin Pánek, 13.
Eliška Svobodová - Michal Hlávka,
14. Zuzana Leischnerová - Adam
Papoušek, 15. Natálie Vašíçková Dalibor Çerný, 16. Kristina Navrátilová - Milan Chvátal, 17. Regina
Slabá - Jiþí Mahdal, 18. Kristýna Procházková - Šimon Peþinka, 19. Nováková Veronika - Jakub Novotný,
20. Hana Zelená - Zdenêk Bednaþík,
21. Veronika Matulová - Radek
Çižmár, 22. Adéla Barabášová Vojtêch Málek, 23. Zuzana Dvoþáková - Michal Hurçík, 24. Natálie
Kadlecová - Marek Fuçík, 25. Anna
Klašková - Adam Novák, 26. Jesika
Steinmetzová - Ondþej Machovec a
27. Monika Šalomonová - František
text a foto: -MZRadnický.

DRAČÍ LODĚ NA VRANOVĚ

Historická chvíle
pro fotbalisty Těšetic
V pþedposledním soutêžním kole IV. A tþídy OP je rozhodnuto o vítêzi.
Oddíl TJ Têšetice bojoval na špici soutêže celých 25 kol. Ani jednou Tygþi
z Têšetic neokusil
y jaké to je sledovat soupeþe ze spodních pozic tabulky.
neokusily
V pþedposledním kole hostili na svém kvalitnê pþipraveném hþišti druhý tým
prûbêžné tabulky IE Znojmo C. Po dramatických devadesáti minutách
skonçilo utkání spravedlivou remízou 3:3. A to staçí Têšetickým k postupu
do vyšší soutêže bez ohledu na to, jak dopadne poslední kolo. V obci
propukly nebývalé oslavy. Fanoušci zahaleni do çervenobílých barev,
typických pro domácí klub, slavili historický postup spoleçnê s Tygry
dlouho do noci. Je tþeba podêkovat hráçûm, fanouškûm i obci Têšetice za
intenzivní podporu v prûbêhu celé sez
o ny a pþedevším prezidentovi týmu
sezo
Liboru Katolickému za dlouholetou a obêtavou práci pro têšetickou kopanou.
text a foto: -stlba-

Hráči ze ZŠ Mládeže
ovládli „Florbalmánii“
Ve stþedu 15. çervna se vybraní florbalisté ze sportovních tþíd pûsobících
na ZŠ Mládeže Znojmo zúçastnili velkého turnaje FLORBALMÁNIE 2011
v Hradci Králové. V konkurenci 33 týmû z celé republiky dokázali v kategorii
šestých a sedmých tþíd nakonec dojít až do finále, kde v dramatickém
závêru porazili Jiráskovo gymnázium Náchod 2:1 až po samostatných
nájezdech. V základní skupinê jasnê porazili ZŠ Vyhlídka Valašské Meziþíçí
5:0, ZŠ Horní Brno 4:0 a HC VCES Hradec Králové II. 4:2. V následných
vyþazovacích soubojích si poradili se ZŠ Nový Hradec Králové 4:0, se ZŠ
Deštné v Orlických Horách 8:0 a v semifinále dokázali pþehrát HC VCES
Hradec Králové I. 2:0. Všem hráçûm gratulujeme k vítêzství a dêkujeme za
reprezentaci školy a znojemského florbalu. Sestava ZŠ Mládeže: Filip
Daberger, Matêj Doležal, Petr Fiala, Josef Fišer, Jan Hándl, Lukáš Havlík,
Marek Hlávka, Rostislav Kþemeçek, Ondþej Liška, Marek Prokeš, Martin
Šindeláþ, Antonín Vlçek (všichni 7. D), Petr Jeþábek, Jan Vavþina a Jakub
Vyskoçil (všichni 6. D).
ttext
ext a foto: -stlba-

Neoçekávané , ale o to pþíjemnêjší
sluneçné poçasí provázelo v sobotu
11. çervna závodníky draçích posá
posá-dek na Vranovské pláži pþi 4. zá
zá-vodu Grand Prix 2011 (GP), který
poþádaly spoleçnê Znojemský klub
kanoistiky TJ Znojmo a agentura
Vranov Agency.
Závod byl souçástí zmiñovaného
poháru Grand Prix - celorepublikové
soutêže amatérských posádek , kde
má právo startovat každá posádka,
která složí minimálnê 14 çlenû a z
toho 4 pádlující ženy.
Za celý rok se soutêže pravidelnê
úçastní pþes 200 týmû z celé republiky. Sluší se pþipomenout , že v
roce 2009 se celkovým vítêzem
poháru Grand Prix stali právê Draci
Znojmo.
Závodû poháru Grand Prix se bêhem
sezony uskuteçní dvacet. Každé
posádce se zapoçítává pêt nejlepších výsledkû a 24 nejlepších posádek na konci sezóny postoupí na
mistrovství republiky, kde se rozhoduje o celkovém vítêzi. Jedním ze
závodû základní çásti byl právê Vranov. Do soutêže na Vranovê se
pþihlásilo 12 týmû. Navíc startovali
v znaçnê kombinované sestavê i
Draci Znojmo, ale protože çást posádky tvoþili závodníci startující v
profesionální soutêži Çeský pohár
2011, museli mít jako handicap stanovený Çeskou asociací draçích lodí pro závody GP minimálnê 10 pádlujících žen v posádce. Kromê Drakû Znojmo jsme na startovní listinê
našli i další znojemské týmy: ženský
tým Draçice Znojmo, posádku þíkající si Do Poçtu, žákovskou posádku Dráçata a reprezentanty Domova pro seniory Jevišovice s názvem Sestry v Akci. Ostatní posád-

ky tvoþili pravidelní pohároví úçastníci. Úderem dvanácté hodiny startoval po poradê kapitánû závod na
200 m pþímo pþed Vranovskou pláží,
která se již bêhem dopoledne velmi
pêknê zaplnila pþíznivci draçích lodí
a diváky.
Závodilo se na çtyþech lodích v
pêknê vybójkovaných drahách z
pevného startovacího mola. Závody
GP, pþestože se víceménê jedná o
sport v pþírodê, mají pþísné požadavky na vyznaçení, stav trati a organizaci. Na tu po celou dobu soutêže dohlížel delegát Çeské asociace

draçích lodí. Traï na Vranovê byla
díky dlouholetým zkušenostem znojemských kanoistû s poþádáním závodû rychlostní kanoistiky na Vranovê jednou z nejlepších a nejregulérnêjších.
Po rozjížðkách, opravných jízdách
a semifinálových jízdách postoupili
do velkého finále týmy Draçí dech
Hranice, Draci Znojmo, Brnênští
Draci a Akord Kojetín. Hlavními
favority dle aktuálního poþadí v seriálu GP byla posádka Hranic a také
to ve finále prokázala. Nejrychlejší
ženskou posádkou na 200 m se v

pþímém souboji staly Komety Hranice pþed Draçicemi Znojmo a
Sestrami v Akci, které dokázaly sestavit jak çistê ženský tým tak i smíšené družstvo. Sestry v akci ve slušivých „dresech“ byly pþekvapením
závodû, vedly si velmi dobþe a právem získaly cenu jak v kategorii žen,
tak i v kategorii FAN- „nováçkû“.
Odpoledne se pak závodilo na
„dlouhé“ trati 1 km. Závod se jede
intervalovê a na tþi otáçky. O zajímavé situace pþi pþedjíždêní posádek na trati tak není nouze. Nejlépe
si na trati 1 km vedli pþekvapivê Draci
Znojmo i pþes handicap deseti pádlujících žen a srážku na obrátce s
Brnênskými draky. Ihned pro prûjezdu poslední posádky cílem zaçalo
pþímo na pláži vyhlášení výsledkû a
pþedávání pohárû obou závodû na
200 m a 1 km.
Bonusem pro závodní posádky od
organizátorû byla podveçerní plav
plav-ba na parníku Victorie a ochutnávka
znovínských vín , kterou vênovala
všem závodníkûm agentura
VRANOV AGENCI, která ochutnávky na lodi a podobné akce na Vranovské pþehradê standardnê zajišïuje. Opravdu krásný a pþíjemný
den u vody pak trval pþímo na pláži
až do çasných nedêlních ranních
hodin na draçí after párty.
Pohár Grand Prix na Vranovê se s
podporou krásného poçasí vydaþil,
úsmêvy na tváþi mêli jak závodníci,
tak organizátoþi, a to je hlavním cílem
têchto závodû. Mimo to je Pohár
Grand Prix jedineçnou pþíležitostí
amatérských posádek zazávodit si
a porovnat se s celorepublikovou
konkurencí „fan“ posádek.
A Vranov se již mûže têšit na pþíští
-pšroçník.

PLAVECKÉ MLÁDÍ NA POHÁRU ČR
Plavci mladší žákovské kategorie
se pþes krajské pþebory kvalifiko
kvalifiko-vali na letní Pohár Çeské republiky.
Plavci TJ Znojmo se lépe uvedli
zásluhou Terezy Coufalové, která
na Hané zazáþila. Z výsledkû: 10
letí v Karviné /120 závodníkû z 30
oddílû/
oddílû/- Adam Hlobeñ bronz na 50,
100 a 200 m vol. zp. a 100 m
polohový závod, Klaudie Klaudinge-

rová 13. 100 m znak a 20. 50 m
prsa, Hana Kováþová 12. 50 m vol.
zp., Vojtêch Smola 15. 50 m prsa,
Karolína Nezvedová 20.100 m prsa.
11 letí v Prostêjovê /150 závodníkû
z 35 oddílû/ - Tereza Coufalová 1.
místo na 100, 200, 400 a 800 m vol.
zp., 100 m znak a 200 m poloh. závod,
Matêj Svoboda 3. 200 m vol. zp., 5.
400 m vol. zp., 6. 50 a 100 m vol. zp.

a 8. 100 m znak, Zdenêk Smutný 4.
400 m vol. zp., 5. 200 m vol. zp. a 8.
100 m prsa, Jakub Slavíçek 8. 400
m vol. zp., 9. 100 m znak, 10. 100 a
200 m vol. zp., Natálie Valášková 4.
200 m prsa a 10. 100 m prsa, Adéla
Hýblerová 5. 100 m polohovê a 100
m prsa, 7. 200 m vol. zp., 9. 200 m
polohovê a 50 m vol. zp., Jindþich
Dolníçek 11. 200 m prsa, Anita Kyprá

12. 400 m vol. zp. Štafety 3. na 4x50
m polohovê /Slavíçek, Dolníçek,
Svoboda a Smutný/, 3. na 4x50 m
vol. zp. /Slavíçek, Kašpar, Smutný,
Svoboda/, žaçky 4. na 4x50 m polohovê /Valášková, Ceasarová,
Hýblerová a Coufalová/ a 5. na 4x50
m vol. zp. /Kyprá, Valášková, Hýb- alušlerová, Coufalová/.

Černá a Kostiková na mistrovství ČR v gymnastice
Posledním vrcholným závodem letošní sez
ony bylo mistrovství ÇR ve
sezo
sportovní gymnastice, na které postoupily i dvê žákynê ZŠ JUDr. Josefa
Mareše a zároveñ závodnice Klubu sportovní gymnastiky Znojmo a DDM
Znojmo Marie Çerná a Adéla Kostiková. Dostat se mezi šestatþicet nejlepších
závodnic celé Çeské republiky v kategorii žákynê B nebylo vûbec snadné.
Z oblastních pþeborû mohly postoupit pþímo vždy jen dvê závodnice, další

mohly žádat o divokou kartu, kterou pþidêlovala Çeská gymnastická federace.
O to zodpovêdnêji dêvçata k pþípravê pþistupovala. Byï na medailová místa
jim síly letos nestaçily, umístêní na 23. pþíçce Marie Çerné a o pouhou
desetinku za ní na 24. pþíçce Adély Kostikové je velice pêkným zakon
zakon-çením tohoto školního roku a celé jarní sez
o ny. Dêvçatûm gratulujeme a
sezo
KSG Znojmo
pþejeme krásné a pohodové prázdniny.

