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Tým amerického
fotbalu TJ Znojmo
Knights se představuje
Vážení sportovní fandové, pþipravili jsme pro vás seriál o týmu amerického
fotbalu TJ Znojmo Knights. Naším cílem je seznámit vás s jednotlivými hráçi,
jejich pozicemi a úkoly v rámci samotné hry. Vêþíme, že vám tento seriál
pomûže americký fotbal více pochopit a tþeba budete chtít i vyzkoušet tento
nejpopulárnêjší sport v USA! RADIM PAÞÍZEK A TOMÁŠ DABERGER

VÍTĚZNÉ TAŽENÍ ŽÁKŮ U11 A U12 BRNA-VENKOVA
OFS Znojmo byl z povêþení Jm KFS
poþadatelem finálových bojû
reprezentaçních výbêrû okresû 11ti
a 12tiletých fotbalistû (U11 a U12) v
kategoriích 7 + 1. Zápasy se odehrály
na trávê 1. SC Znojma (ÇAFKA). Z
podzimních kvalifikací si družstva
vybojovala úçast ve velkém a malém
finále. Vítêzství obou vêkových
kategorií si vybojovali chlapci z Brna
venkova. Na znojemské kluky zbyly
jen boje v malém finále. U12 velké
finále – o 1. místo: OFS Brno vekovMêFS Brno 2:1, -OFS Blansko 5:0, OFS Hodonín 4:0, OFS HodonímMêFS Brno 5:0, - OFS Blansko 1:1,
MêFS Brno-OFS Blansko 4:2. U12
malé finále – o 5. místo: OFS VyškovOFS Znojmo 2:1, -OFS Bþeclav 2:1,
OFS Znojmo-OFS Bþeclav 5:1, 5.
OFS Vyškov 2 2 0 0 4:2 6, 6. OFS
Znojmo 2 1 0 1 6:3 3 a 7. OFS
Bþeclav 2 0 0 2 2:7 0. Dva góly za
Znojmo vsítili Boþil a Krula, po jedné
pþidali Turek a Kocanda. U12 velké
finále – o 1. místo: OFS Brno venkovMêFS Brno 5:1, -OFS Hodonín 6:2, -

Výbêr okresu Znojmo s trtenéry Paliçkou a Dvoþákem.
OFS Blansko 5:3, OFS HodonínOFS Blansko 4:1, -MêFS Brno 3:2.
U12 malé finále – o 5. místo: OFS
Znojmo-OFS Vyškov 4:3, -OFS
Bþeclav 2:0, OFS Vyškov-OFS
Bþeclav. 5. OFS Znojmo 2 2 0 0 6:3
6, 6. OFS Vyškov 2 1 0 1 5:4 3 a 7.
OFS Bþeclav 2 0 0 2 0:4 0. Za
Znojmo zaznamenali dva góly
Kochan a Stašková, po jednom pþidali

foto: -stlba-

Bohatý a Rozmahel. Pþi závêreçném
nástupu si všechna družstva
pþevzala poháry za umístêní, U12
Brna venkova pak z rukou pþedsedy
Jm KFS Pavla Blahy navíc putovní
pohár. Ocenêni byli také nejlepší hráçi
Radim Ševçík (U11, Blansko) a
Vladislav Krejçí (U12, Brno venkov),
nejlepší stþelci Adam Hložek (U11) a
Tomáš Strouhal (U12, oba Brno

venkov) a nejlepší brankáþi Matêj
Snepfenberg (U11, Znojmo) a Tomáš
Holík (U12, Blansko). Reprezentace
OFS Znojmo U11: Snepfenberg
Matêj, Válka David, Roz-mahel
Daniel, Stix Milan, Pospíšil Ondþej
(všichni Mor. Krumlov), Daniel Jan,
Bohatý Roman (oba Hrušovany),
Dolejší Milan, Kochan Daniel (oba
Hatê), Stašková Ondrea, Pigal
Tomáš (oba IE Znojmo), trenér Jiþí
Kotlán. Reprezentace OFS Znojmo
U12: Krula Filip, Šimša Miroslav,
Kratochvíl Marek (všichni Miroslav),
Žitka Martin, Kocanda Tomáš (oba
Mor. Krumlov), Blažíçek Jaroslav (IE
Znojmo), Kþivánek Petr (Dobšice),
Kuþitka Denis (Prosimêþice), Adámek
Dominik (Višñové), Turek Jan
(Štítary), Boþil David (Jamolice),
Koukal Jiþí (Micmanice), Bulín Luboš
(Skalice), trenéþi Dvoþák Václav a
Paliçka Libor. Poþadatel turnaje
oceñuje sportovní výkony i chování
hráçû, podêkování patþí rozhodçím
za þízení utkání, i všem, kteþí se
podíleli na organizaci turnaje. -lei-

Kanoistika SOBIOENERGI Znojmo představuje
reprezentanty Znojma pro Mistrovství světa 2012
klubových posádek v Čínském Hong-Kongu
Jméno (pþezdívka): Zdenêk Vêrný
(Vêrñas). Vêk: 24.
Váha: 105 kg. Výška: 181 cm.
Pozice: Defense lineman (DL).
Zamêstnání: Pracuji v bezpeçnostní
agentuþe.
Od kdy AF hraj
hrajii? Od listopadu 2009.
Jak jsem se k AF dostal? Doslechl
jsem od kamarádû, že ve Znojmê
se založil tým amerického fotbalu.
Kamarád a spoluhráç Petr Danêk
mi poradil, že se mám pþijít podívat
na trénink. Hned po pár minutách
tréninku jsem vêdêl, že je to pþesnê
sport pro mê.
Proç jsem zaçal hrát americký fot
fot-bal a co mê na nêm baví? Am. fotbal
jsem zaçal hrát kvûli tomu, že je to

krásný, tvrdý a rychlý sport. Je zde
dûležitá strategie. Hodnê se u tohoto
sportu maká a vylepšuje fyziçka a
koordinace pohybu.
Heslo/Motto: Makej naplno, když
nêco ošidíš, ošidíš sám sebe.
DEFENZIVNÍ T ACKLE - je
základním stavebním kamenem obrany každého týmu. Jeho úkolem je
dostat se pþes ofenzivní lajnu na
quarterbacka pþi passové hþe nebo
zastavit running backa (hráç který
bêhá s míçem) pþi bêhové hþe.
Pþíštê se v ám pþedstaví nováçek v
našem týmu, rovnêž jeden z ob
ob-ranné lajny, David Çermák.
foto: -LiD- TOMÁŠ DABERGER

VOJTĚCH ČABALA
VSTOUPIL DO SEZONY
Další velice cenný pþírûstek se objevil na „medailovníku“ u Çabalû v
Lukovê, protože mladý, talentovaný, v pþípravê poctivý a po mnoha úspêších
na nejrûznêjších krosech çi na dráze pþi tom všem stále skromný bêžec
Vojtêch Çabala získal bronz na prvních závodech ve Vítkovicích.
Spolupráce s trenérem Tomášem Hubeným mu jde zþejmê náramnê k
duhu, osvêdçila se a pþináší výsledky. K tomu nám trenér Hubený podal
následující informaci. „Po sérii úspêchû, které zaznamenal znojemský atlet
Vojta Çabala v letošní halové sezonê, se poþádnê opþel do tréninku na své
hlavní dispciplíny 2000 a 3000 m pþekážek a vynaložené úsilí se vyplatilo.
Uplynulý víkend se konalo ve Vítkovicích 1. kolo mistrovství Moravy a
Slezska družstev. Pro tento seriál závodû Vojta již tþetím rokem hostuje za
Vítkovický atletický klub, pro nêjž je vždy velkou oporou a pravidelnê se
umisïuje na bodovaných místech. Tentokrát se mu závod na 2000 m
pþekážek mimoþádnê povedl. Zlepšil si své osobní maximum z loñského
roku o témêþ 7 vteþin na 6:23,61 a v nabité konkurenci skonçil na výborném
tþetím místê. O kvalitní obsazenosti tohoto závodu svêdçí i fakt, že první tþi
závodníci dobêhli v çasovém rozmezí šesti desetin vteþiny. Dalším vrcholem
sezony bude pro Vojtu mistrovství Moravy a Slezska a poté se již zaçne
text a foto: -stlbapilnê pþipravovat na mistrovství Çeské republiky.“

Již za 40 dnû se slavnostnê otevþou
vody ve Victoria Harbour v Çínském
Hong-Kongu, aby pþímo na místê
vzniku závodû draçích lodí pþed ví
ví-ce jak dvêma tisíci lety, ty novodobé
svedl
y závodníky z celého svêta
svedly
na osmé m istrovství svêta
vêta.. Jedním
ze závodních týmû
týmû,, a snad i adeptû
na pþední umístêní
umístêní,, budou aktuální
e vropští šampióni z roku 2011
Draci Znojmo. Letošní rok je v Asii
ve znamení vodního draka a tak se
oçekává nejvêtší závod všech dob.
Dnes pþinášíme rozhovor se dvêma
dalšími závodnicemi posádky Draci
Znojmo. Olina i Martina zažil
y i
zažily
pomohl
y vybojovat doposud nejvêt
pomohly
nejvêt-ší úspêchy znojemské posádky v
loñské sez
o nê a byly také oporami
sezo
Drakû Znojmo v prûbêhu celé no
no-minace na toto m istrovství s vêta. V
Çeské republice je více jak 300
registrovaných posádek a do HonkKongu se mûže podívat jen ta nej
nej-lepší… LEVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Oldþiška Hrušková.
Vêk: 40 let. Místo
ísto narození: Znojmo.
Vystudovaná škola a souçasné
zamêstnání: Stþední hotelová škola
ve Velkém Meziþíçí. V souçasnosti
jsem OSVÇ, mám restauraci. Jak,
kdy a kde jsi zaçínala se sportem:
Sportovala jsem již na základní škole,
gymnastika a pak atletika. Jak jsi se
dostala k draçím lodím: K draçím
lodím lodím mê pþivedl kamarád ze
spinningu. O prázdninách spinning
nebyl, tak jsem si to šla zkusit a
zûstala dodnes. Dosavadní sportov
sportov-ní úspêchy, kterých si nejvýš ceníš:
Cením si každého sportovního úspêchu, i když nebyl ocenên medailí.
Závody na kole nebo na lyžích. Je

Oldþiška Hrušková
Hrušková..

Monika Menyjarová.

to pro mê osobní vítêzství, a pokud
se k tomu pþidá zlepšení çasu, jsem
spokojená. Proç se vlastnê draçím
lodím vênuješ? Draçím lodím se
vênuji proto, že mê to baví i když
jsou tréninky çasovê i fyzicky nároçné, a pro úžasný kolektiv, kterému nechybí zvláštní "duch", je to takové sladêní a vûle dosáhnout co
nejlepšího výsledku. Pþi startu cítíte
tu energii, která se rozloží na lodi,
zároveñ napêtí, které vás opustí se
startovním výstþelem. Myslím že je
to velké plus pro celou naši posádku.
Dosavadní úspêchy
úspêchy,, kterých si
nejvýš ceníš v draçích lodích: Radost mám z každého úspêchu, kterého se nám podaþí dosáhnout, k
têm nejcennêjším patþí vítêzství GP
2009, zlatá a stþíbrná medaile na
mistrovství Evropy v Kyjevê a vítêz
ÇP v loñském roce. Co tvoje rodina
a jak se staví k tvému závodêní: Mé
dcery jsou sportovnê založené, jedna závodnê plave a druhá hraje
squash, takže tréninky a soustþedêní

jsou u nás bêžné. Z jejich strany mám
maximální podporu a fandí mi. Za
což jim chci touto cestou podêkovat.
Jaké jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další
oblíbené doplñkové sporty
? Ve volsporty?
ném çase ráda jezdím na kole, na
koleçkových bruslích, hraji squash,
ráda lyžuji a chodím na spinning.
Dokážeš si pþedstavit co na vás v
HK çeká
? Upþímnê - nedokážu!
çeká?
Vím, že to bude têžké, cizí zemê,
jiné klimatické podmínky, závody na
svêtové úrovni. S tím vším se je potþeba vyrovnat. Pevnê vêþím, že se
nám to podaþí. Vêþím nám!!!!!
PRAVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Monika Menyjarová. V êk: 18. Místo narození:
Znojmo. Vystudovaná škola: Studuji
sedmý roçník osmiletého gymnázia.
Zabývám se biologií a chci studovat
vysokou školu s tímto zamêþením.
Jak, kdy a kde jsi zaçínala se
sportem
? Ke sportu mê od dêtství
sportem?
vedli rodiçe. Zaçínala jsem s pla-

ZÁBAVA I SPORT:
INLAJNOVÉ BRUSLENÍ

Volejbal cup 2012
Ve sportcentru Šanov se druhým rokem hraje volejbalová liga smíšených
družstev, které se letos úçastnilo pêt týmû. V soutêži byly týmy z Vrbovce,
Božic a místního Šanova, který mêl trojnásobné zastoupení.
Stejnê jako loni se stal vítêzem tým Policie Šanov, který nastupoval ve
složení: Volfová, Kubiš, Blecha M., Blecha P., Buchta a Hélová. Na druhém
místê skonçil VK Šanov a na tþetím tým z Vrbovce. Chtêli bychom tímto
oslovit a pozvat amatérská smíšená družstva z celého okresu, která si
chtêjí zpþíjemnit zimní víkendy a pþipravit se na letní sezonu v pêkném
prostþedí Šanovské sportovní haly.
Biondi

Aerobičky v Nitře
Druhým kolem pokraçovala o víkendu prestižní soutêž nejlepších
aerobikových klubû ÇR a SR – POHÁR FEDERACE ve slovenské Nitþe.
Znojemský SK aerobic professional, který již dlouhá léta patþí v tomto sportuk
çeské špiçce, získal kromê dvou medailí i þadu dalších kvalitních umístêní.
Mladší žaçky Veronika Kúnová, Martina Husová, Simona Pevná, Alexandra
Sitárová, Nina Mrkosová, Michaela Graderová a Julie Šikulová vybojovaly
bronz ve skupinách. V jednotlivcích si Nina Mrkosová za svûj výkon vybojovala
sedmou pþíçku, Simona Pevná byla devátá. Umístêní závodnic je zvláštê
cenné tím, že patþí ve startovním poli k nejmladším. Pêkný výkon pþedvedla
i dvanáctá nejlepší starší žaçka Veronika Kovalská. V juniorkách skonçily
tþetí v trojicích Natálie Šikulová, Veronika Turçíková a Simona Kuchaþová.
Jediná znojemská seniorská závodnice - Nela Mandátová obsadila v silné
konkurenci s pêknou známkou 16,85 deváté místo.
-AP-

váním a sjezdovým lyžováním. Vênovala jsem se Taekwon-du a nyní
jezdím na draçích lodích... Jak jsi
se dostala k draçím lodím
? Poprvé
lodím?
jsem do draçí lodê sedla díky své
spolužaçce, která mê s tímto sportem seznámila. Proç se vlastnê dra
dra-çím lodím vênuješ? Kromê toho, že
mê tento sport baví, jsem ráda v kolektivu lidí, kde máme spoleçný cíl a
za tím jdeme. Dosavadní úspêchy
kterých si nejvýš ceníš v draçích
lodích
? Nejvíce si cením mého prvlodích?
ního úspêchu s posádkou draci
Znojmo - titulu mistrû ÇR v mixech
na dlouhých tratích v Kojetínê z roku
2011, který jsme úspêšnê obhájili i v
letošní sezonê. Samozþejmê si vážím titulu mistrû Evropy na trati 2
000 m a vicemistrû na 200 m v Kyjevê. Co tvoje rodina
rodina,, jak se staví k
tvému závodêní
? Rodina mê sazávodêní?
mozþejmê podporuje, fandí mi a má
radost z každého úspêchu. Jaké
jsou tvé koníçky tþeba i mimo oblast
sportu, pþípadnê další oblíbené do
do-plñkové sporty
? V rámci projektu
sporty?
Otevþená vêda se zabývám dlouhodobým výzkumem v Ústavu biologie obratlovcû Akademie vêd, který
je zamêþen na studium spermií myši
domácí. Mám-li trochu volného çasu, jezdím na kole a maluji. Dokážeš
si pþedstavit co na vás v HK çeká
?
çeká?
Nebude to jednoduché. Doufám, že
se vypoþádáme se zmênou klimatu
a çasovým posunem a atmosféru
závodu si užijeme. Zážitek to bude
urçitê velký, protože budeme soutêžit s více než 300 posádkami z 29
zemí svêta. Pþála bych si, abychom
v silné konkurenci obstáli a pþivezli
domû medaili. Pþipravil: P. Štêrba

Modelbraní DDM
Znojmo memělo chybu
Snímkem pomyslného kulometného hnízda nêmeckých vojákû chceme
pþipomenout, že se k velmi vydaþenému Modelbraní 2012 - perfektnê
zorganizovanému DDM Znojmo a Klubem plastikových modeláþû za
podpory vedení Mêsta - vrátíme podrobnêji v pþíštím çísle. Bylo natolik
kvalitní a zajímavé, že by byl hþích pþejít celou akci bez povšimnutí.
text a foto: -stlba-

Tak už se zase toçíme s májem na
na-plno! Kdo? Koleçka inlajnových
bruslí! Jezdí na nich hobíci i závodníci, mládež i dospêlí. Spolu s cyklistikou je zdravé inlajnové bruslení v
posledních sezonách nejmasovêjší
sportovní aktivitou. Propaguje je i
trenér olympijské vítêzky v rychlobruslení (ale i naší šampionky in-line a v
cyklistice) Martiny Sáblíkové Petr
Novák. Sám pþed 14 lety Çeský svaz
koleçkového bruslení prozíravê
založil a do letošního února vedl.
„Právê cykloturistika, a nyní už i inlajnové brusle mohou udêlat ze Znojma
a obcí kolem atraktivní sportovištê
pro celé rodiny. Netajím, že nám imponuje sportovní všestrannost Martiny Sáblíkové. A to, jak stíhá, jak se
pþíkladnê chová. Koleçkové brusle
jsou tahákem pro dêvçata i kluky.
Nyní se snažíme od ní, i závodnic

jejího družstva co nejvíce nauçit“, pro
pro-Fran-zradil zakladatel klubu Mgr. Fran
tišek Protivínský, známý roky jako
trenér úspêšných aerobiçek, pþedtím
i mladých hokejistû.
Exhibiçního závodu ve sprintu na 200
m, který probêhl v minulých dnech
na cyklo - inlajnových stezkách v Jevišovce se úçastnila i dêvçata z
nového inlajnového klubu INLINE
Znojmo. Klub letos vznikl ve spo
spo-lupráci s NowiS TEAMem Martiny
Sáblíkové. Výsledky „2012 Atex
PRIMAVERA IN-LINE“ / Jevišovka/
Sprint na 200 m: Ktg. fitness, nováçci:
U15: 1. Veronika Turçíková ( INLINE
Znojmo) 30,65 s, 2. Adriana Štolová
(INLINE Znojmo) 34,80, 3. Dominika
Radová (INLINE Znojmo) 35,07 s.
U12: 1. Barbora Pražáková ( TJ
Jevišovka ) 30,81, 2. Monika Turçíková (INLINE Znojmo) 30,96. -AP-

sport@znojemsko.cz

