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21. záþí 2010

VÍTĚZNÁ SÉRIE IE ZNOJMO POKRAČUJE

Dne 23. záþí v 16 hod. v hernê Çeské pošty (vchod z Horní Çeské)
poþádá vedení Mêstské ligy stolního tenisu Znojmo zahajovací schûzku
vedoucích družstev. Úçast všech vedoucí, nebo jejich zástupcû, je
nutná. Dêkuji - Jiþí Fiala.
text a ilustraçní foto: -LiD-

Jubilejní ročník
Krumlovského běhu
Znojemský bêžecký pohár pro sezonu 2010 – 2011 zaçíná prvním
kolem v Moravském Krumlovê - Rakšicích. V sobotu 23. þíjna organizuje
totiž AC Moravský Krumlov jubilejní XX. roçník Krumlovského bêhu.
Prezentace je od devíti hodin v areálu Orlovny Rakšice a v deset zaçnou
závodit ti nejmladší (chlapci a dívky, žáci i žákynê), v prûbêhu celého
dopoledne se prostþídají na tratích od 100 do 2 000 metrû dlouhých.
Po vyhlášení výsledkû bude ve 13:00 hodin odstartován hlavní
vytrvalecký závod na 8 500 m pro muže i ženy v šesti vêkových kategoriích, coby 1. kolo ZBP. Zkušení poþadatelé v çele s þeditelkou závodu
Mgr. Zuzanou Markovou mají pþipraven i bohatý doprovodný program s
ochutnávkou a prodejem vína, ale také sportovních odêvû a obuvi.
Všechna startovní çísla budou slosována, obçerstvení je také zajištêno.
S pþípadnými dotazy se mohou zájemci obrátit na adresu:
marku@centrum.cz.
-stlba-

Nová cyklostezka
z Dobšic do Znojma
Další cyklostezka na Znojemsku spojí Dobšice a dolní çást mêsta
Znojma, bude vedena podél Brnênské ulice okolo obchodního centra
Interspar. S její výstavbou se zaçalo poçátkem záþí. „Tþi metry širokou
a dvanáct set metrû dlouhou stezku zaplatí z velké çásti dotace, kterou
se mêstu Znojmu a obci Dobšice podaþilo získat z evropských fondû.
„Obce spojuje frekventovaná silnice, dennê tudy projedou tisíce automobilû. Nová stezka umožní chodcûm, cyklistûm, lidem na koleçkových
bruslích i maminkám s koçárky dopravit se bezpeçnê mezi Znojmem a
Dobšicemi. S financováním nám navíc pomûže více než osmimilionová
dotace,“ uvedl starosta Petr Nezveda. Pokud budou práce pokraçovat
podle plánu a nevyskytnou-li se nenadálé problémy, mêla by být nová
cyklostezka hotová do konce listopadu. Celková hodnota díla bude
pþes devêt milionû korun.
-eis-

Tasovice - Sparta Brno 1:0
Výborné utkání, které sledovalo 310 divákû, vynikalo pþedevším rychlými
kombinacemi. V prvním poloçase diktovali tempo hosté, druhou pûli ovládli
domácí. Nejvíc šancí mêl domácí Zifçák, nêkolikrát šel sám na gólmana,
ale ani jednou jej nepþekonal, v závêru utkání šli tþi hráçi Tasovic proti
jednomu obránci, ani oni nebyli úspêšní. Ronvêž hosté mêli nêkolik brankových pþíležitostí, tu nejvêtší kryl Trmal. O vítêzství Tasovic tak rozhodl
pokutový kop naþízený za faul na Závišku ve velkém vápnê. Míç na
znaçku 11 metrû si postavil Veselý a bezpeçnê promênil.
-lei-

Vlakový výjezd na utkání 1. hokejové ligy do Chomutova!!
Sraz v sobotu 25. 9. v 6.40h. na znojemském vlakovém nádraží.
Odjezd 6.58h. Pþíjezd do Chomutova 15.24h. Odjezd ve 21.32h.
Pþíjezd do Znojma v nedêli 8.54h. Cena zpáteçní jízdenky je
pouhých 100 Kç. Další info a hlásit se u Démona#30 na tel.
739 257 312 nebo na emailu: 30demon@seznam.cz.
-rz-

FOTBAL V KRAJI - KP
1. SC Znojmo B-Bohunice 4:2 (2:1).
Zápas pþinesl vyrovnanou hru s
mnoha šancemi na obou stranách.
V první pûli domácí využili dvê, hostû
však nedûraznou obranou nabídli
snížit stav gólem do šatny. Po pþestávce dokázali Bohuniçtí dokonce
vyrovnat. Domácím se podaþilo vsítit
další dvê branky, pþevzali iniciativu,
vítêzství si už nenechali vzít. Lídru
soutêže uštêdþili první podzimní porážku. Góly Znojma zaznamenali
Alexa, Minarech, Kováç a Helebrant.
IE Znojmo-Rájec 2:0 (1:0).
Vyrovnaný prûbêh první pûle pþinesl
více gólových šancí pro domácí, jednu z nich využil ke vstþelení vedoucí
branky Rolník. Po pþestávce hosté
zvýšili úsilí, získali pþevahu v poli,
výrazné šance ke skórování však
nemêli. Znojmu pomohlo vylouçení
hostujícího hráçe, v posledních 15
minutách zatlaçilo soupeþe do defenzívy a druhým gólem Çerného peçetilo vítêzství. Tím se bodovê dotáhlo
na çelo pþeboru.
Mor. Krumlov-Bzenec 1:2 (1:1).
Domácí šli do vedení gólem Jakuba
Stañka, ale další šance na zvýšení
náskoku promarnili. Do poloçasu
staçili hosté stav srovnat. Ve druhé
pûli se Krumlovští dopouštêli chyb v

obranê, jednu z nich soupeþ využil a
odváží si pþekvapivê body za vítêzství, které jim domácí po chabém
výkonu doslova darovali.
I. A tþída
Çebín-Miroslav 1:0 (1:0).
Již v 5. minutê šli domácí do vedení
z naþízené penalty. Pþíležitostí k vyrovnání mêli hosté nêkolik, ale skórovat se jim nepodaþilo, a na pþestávku odcházeli s jednogólovým
mankem. Druhý poloças ztratil na
dramatiçnosti, hrálo se bez šancí,
Çebínským staçilo k vítêzství pouze
udržet náskok.
Slovan Brno-Jevišovice 2:1 (0:1).
Zápasu by za prûbêh slušel více
nerozhodný výsledek. Za porážku
hostû mohou pþedevším chyby v
obranê. Vyhráli sice první poloças
díky gólu Kahouna, ale pak už dávali
branky jen domácí. Nejdþíve srovnali
po standardní situaci a v 74. minutê
šli do vedení. Jevišoviçtí byli v samém závêru blízko vyrovnání, tutovku v malém vápnê však spálili.
Rajhrad-Dobšice 0:4 (0:3).
Dobšiçtí odçinili porážku z minulého
kola a odvážejí si body za vítêzství
na horké pûdê Rajhradských. V zápase svého soupeþe pþedçili ve
všech smêrech. O výsledku rozhodli už do poloçasu, kdy vedli

rozdílem tþí branek, po pþestávce
pþidali ještê jednu. Dva úspêchy
zaznamenali Aleš Stehlík a Pospíchal.
Hrušovany-Líšeñ B 2:3 (1:0).
Podrobnosti k stþetnutí Hrušovanští
nedodali.
I. B tþída
Zastávka-Šatov 2:1 (0:0).
V zápase týmû z horní poloviny tabulky diktovali do pþestávky tempo Šatovští, ale nedokázali se stþelecky
prosadit. V úvodu druhé pûle nezachytili nástup domácích a ti je potrestali dvêma góly. Koneçný výsledek
stanovila branka Bartáka po rohovém kopu z 85. minuty.
Jaroslavice-Žebêtín 3:3 (3:0).
Domácí pþedvedli v prvním poloçase nejlepší podzimní výkon a zcela
po právu vedli po dvou gólech
Opatþila a jednom Hudce. Po pþestávce však z výkonu hodnê slevili
a hosté bêhem pêti minut vstþelili
dvê branky a v závêru se jim podaþilo i vyrovnat. Zápas nakonec
skonçil zaslouženou remízou.
Újezd-Práçe 3:4 (1:2).
Hosté posílili a hned to bylo na jejich
výkonu znát. Již v 5. minutê se ujali
stþelou Chovance vedení, ale udrželi
je pouhých 10 minut. Na pþestávku
pþece jen odcházeli spokojenêjší, gól

do šatny vsítil Bernát. I na zaçátku
druhé pûle byli stþelecky úspêšnêjší,
mezi tyçe se trefil opêt Chovanec. V
70. minutê soupeþ snižoval, ale za
pêt minut uklidnil Práçské Tkadlec.
Újezdští si v závêru vytvoþili mírnou
pþevahu, ale staçili znovu jen snížit.
O výhþe hostû rozhodla pþedevším
vêtší bojovnost.
Višñové-Mênín 1:5 (0:2).
Domácí byli lepším týmem jen v první
dvacetiminutovce, pak diktovali vývoj
zápasu hosté. Hrozili zejména po
rychlých protiútocích. Višñovští svou
çestnou branku vsítili až za hrozivého stavu 0:5, úspêšným aktérem
byl Stanêk. Modþice-Únanov 1:1.
Podrobnosti k utkání nebyly nahlá
nahlá-šeny.
Dorost
Dorost,, KP
KP:: Bþeclav B-Mor. Krumlov
st. 1:2 (0:1), Holý, Koník, Bþeclav BMor. Krumlov ml. 8:1 (4:0), Janíçek,
Tasovice-Slatina st. 3:1 (0:0), Szajko
2, Blahoudek, Tasovice-Slatina ml.
2:3 (1:1), Synek, Dvoþák.
I. tþída
tþída:: Únanov-Novosedly 0:3 (0:3),
Dobšice-Miroslav 1:5 (0:3), nehlášeno – Šïastný 2, Brveník 2, Urbánek.
Žáci
Žáci,, I. tþída
tþída:: Miroslav-Zastávka st.
0:1 (0:0), Miroslav-Zastávka ml. 2:1
-lei(0:1), Vlach Michal, Škuta.

Korfbalisté podlehli mistrovi z Českých Budějovic
Znojemští korfbalisté zahájili sez
o nu na palubovce mistra z Çeských
sezo
Budêjovic . Bohužel museli na jih Çech odcestovat znaçnê oslabení - trenér
Martin Žák postrádal hned çtveþici hráçek! Znojemští byli tedy nuceni nastoupit
o jednu hráçku v poli oslabeni, ale pþesto mêli v plánu Jihoçechy potrápit.
V prvním zápase Znojmáci dokázali držet krok jen pár minut. Budêjoviçtí nenechali nic náhodê a koš po koši navyšovali skóre ve svûj prospêch až na
23:12! Do druhého utkání zmênil trenér Žák sestavu a zdálo se, že mêl
šïastnou ruku. Znojmo bylo pþesnêjší v koncovce a to se ukázalo i v poloçasovém výsledku 11:9 pro Znojmo. Až do poloviny druhého poloçasu si
znojemští dokázali udržet vedení. ,,V závêru nám došly síly a stþelba již
nebyla tak pþesná a již jsme nedokázali reagovat na koneçný tlak Budêjovic."
þekl po utkání kapitán Podzemský
Podzemský. Znojmo tak podlehlo i v druhém zápase
(23:17). text: -TJ-, ilustraçní fota (Podzemský, Simonidesová): -LiD-

OHLÉDNUTÍ ZA MISTROVSTVÍM SVĚTA DRAČÍCH
LODÍ A STŘÍBRNOU MEDAILÍ PRO ZNOJMO
O nedávném mistrovství svêta draçích lodí i o blížícím se znojemském
festivalu draçích lodí, jsem si povídal s çlovêkem více než povolaným Petrem Štêrbou - medailistou z MS draçích lodí
...
lodí...
Petþe, b
líží se Festival draçích nêco?
blíží
Závody mêly poþadatelé skvêle
lodí ve Znojmê, letos také jako ne
ne-oficiální MS amatérû, mûžeš nám zvládnuté, a na to, že je Macao vlastpþiblížit opravdové m istrovství svê
svê-- nê mêsto plné moderních budov a
kasín namaçkaných têsnê na sebe,
ta v tomto sportu?
Svêtový šampionát se v letošním se závody, byï byly v centru mêsta,
roce konal 28. 7.-1.8. v çínském Ma- konaly v pêkném prostþedí. Nepþícau. Uspoþádání a atmosféra závodû jemná je pro Evropany všeobjímající
odpovídala konání šampionátu prak- vysoká vlhkost vzduchu, kdy se çloticky v místê pûvodu tohoto sportu a vêk nemûže ani poþádnê nadechsamozþejmê tomu, že se draçím lodí nout. Ty pocity bêhem závodu jsou
ve svêtê vênuje více jak 50 miliónû pak o to intenzivnêjší. Pþed startem
lidí... Draçí lodê jsou v Asii obrovsky jsme se vždy radêji rozcviçovali v
populární sport, který na olympij- klimatizovaném hotelovém fitnesu.
Jak vypadaly oslavy stþíbrných
ských hrách v Pekingu aspiroval na
zaþazení do olympijského programu. medailí?
Bêhem çtyþ závodních dnû to neZískal jsi stþíbrnou medaili v na 2
pþipadá v úvahu a na rozdíl od Makm, jak bys závod hodnotil?
V hlavní mužské kategorii jezdím lajsie, kde jsme po závodech ještê
již tþetím rokem na vrcholných mezi- týden zûstávali, jsem si odlet naplánárodních závodech na „háçku“ v noval hned po závodech, abych o
posádce Moravian dragon, což se çtyþi dny pozdêji mohl závodit se
dá þíci je výbêr Moravy. Tato po- Znojmem v dalším kole Çeského
sádka získala v roce 2008 titul mistrû poháru... Poþádné oslavy pþijdou až
svêta v Malaisii právê na trati 2 km a na Festivalu ve Znojmê!
Jak ses k draçím lodím dostal?
v loñské sezonê jsme vybojovali opêt
Od žákovského vêku jsem se vêna trati 2 km titul evropských šampionû v Budapešti. Z tohoto pohledu je noval rychlostní kanoistice a po
druhé místo trochu ústup ze slávy, ukonçení profesionální kariéry záale na druhou stranu na mistrovství vodníka jsem plynule pþesedlal na
svêta startuje více jak 30 nejlepších draçí lodê , které v té dobê (2004)
reprezentací a rozdíly jsou vždy velmi têsné. Tentokrát jsme za stþíbro
velmi rádi, urçitê jsme v závodê prodali vše, co v nás bylo, a na víc to
tentokrát nebylo.
Jak jste dopadli v Çínê na dalších
tratích?
V závodê na 200 m jsme také obhajovali zlaté medaile z Malajsie, ale
nakonec z toho ve finálové jízdê bylo
5. místo. Pþesto jsme byli s výkonem
spokojeni, rychleji, než jak jsme jeli v
Çínê, to už ani neumíme, a rozdíl od
vítêzné çínské posádky byl cca 1,5
m... V závodê na 500 m jsme odpádlovali na çtvrtém místê. Opêt to
byla vyrovnaná jízda, kde se rozhodovalo na cílové çáþe. To dokresluje
vyrovnanost závodû, kde se každé
vydobyté medailové umístêní poçítá!
a.
Pþekvapilo tê na závodech v Çínê Petr Štêrb
Štêrba.

zažívaly v Çechách velký rozmach.
V draçí lodi je nejvíce dûležitá souhra
celé posádky pþed individuální výkonností, proto je možné se na vrcholové úrovni v draçích lodí udržet
do pozdêjšího vêku, sám jsem roçník 1975.
Jsi i kapitánem Drakû Znojmo,
jak si vede znojemská loð?
Velmi dobþe. Jezdíme v kategorii
Mix, což je posádka složená z 12
mužû a 8 žen. V loñském roce jsme
vybojovali celorepublikový pohár
mêst a obcí GRAND PRIX 2009,
jehož ze zúçastnilo 225 posádek z
celé ÇR. Letos už startujeme v profesionálním Çeském poháru. Na zaçátku záþí se konal Çeský šampionát
v Raçicích, kde jsme mezi nejlepšími
vybojovali stþíbro na dvoukilometrové
trati a v celkovém hodnocení Çeského poháru jsme obsadili tþetí místo,
což pro Znojmo znamená automatickou nominaci na mistrovství Evropy 2011 oddílových posádek. To
byl také náš vysnêný dlouhodobý
cíl! Velkou radost nám také dêlá juniorská posádka Dráçata Znojmo,
která se každoroçnê umisïuje na
medailových pozicích na mistrovstvích svêta a Evropy...
Jaké jsou plány kanoistû do bu
bu-doucna?
Ve Znojmê je urçitê na co nava-

foto: -az-

zovat. Kromê draçích lodí, které jsou
atraktivní i pro širokou veþejnost,
protože zde není k jízdê nutná dlouhodobá pþíprava, se v lodênici vênujeme pþípravê závodníkû rychlostní kanoistiky, což je olympijský
sport... Zamêþujeme se na práci s
nejmenšími, kategorie benjamínkû
do dvanácti, kde je naším cílem vytvoþení kvalitního zázemí a podmínky pro dostateçnê velkou skupinu, z které by nám vyrostli nový
rychlostní kanoisté. Rychlostní kanoistika na vrcholné úrovni je však
pþedevším každodenní tvrdá dþina.
Podle výsledkû to vypadá, že
Çeská republika je v draçích lodích
velmocí?
Urçitê se to dá þíci. Výsledkovê
dlouhodobê patþí mezi pêt nejúspêšnêjších reprezentací. Velkou míru v
tom urçitê hraje povêstná çeská šikovnost, s kterou çeské posádky
dokážou zvládnout souhru dvacetidvouçlenného týmu a porážet individuálnê silnêjší soupeþe.
V jakých kategoriích a na jakých
tratích se v draçích lodí závodí?
V mužské kategorii Open, v
kategorii Mix (12 mužû a 8 žen) a
kategorii ženských posádek. Závodí se na tratích 200 m, 500 m, 2
km s tím, že na tratích 200 a 500 m
se jezdí spoleçnê ve vybójkovaných
drahách a závod na 2 km se jezdí
intervalovê po 15 vteþinách s otáçkami po 500 metrech.
A Festival ve Znojmê?
Ano, už se to blíží, tento víkend!
Têšíme se. Zaçínali jsme pþed dvêma roky a na startu bylo 11 posádek,
loni 20 a letos je zatím pþihlášeno 36
posádek z celé republiky a 11 školních týmû ze znojemského okresu.
Festival je pþedevším urçen pro
úplné amatérské posádky, z nichž
vêtšina do lodi nasedne poprvé až
cestou na start. Opêt to bude velká
zábava, letos okoþenêná vyhlášením závodu jako neoficiální amatérské mistrovství svêta v dresech národních posádek. Proto ve Znojmê
letos uvidíme posádky napþ. Somálska, Madagaskaru, Jamajky a dalších více jak tþiceti „reprezentací.“
Libor Duchoñ

