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Znojmo má dalšího mistra Evropy - cyklistu Lubomíra Nováka

24. července 2012

Kromê vynikajících výsledkû po
po-sádky draçích lodí v Çínê, zisku
titulu absolutního mistra Evropy
Eduarda Lišky v bojovém umêní
taekwon-do, úspêšného tažení ligo
ligo-vých hokejistû, fotbalistû, volejba
volejba-listû çi ještê nedávno plavcû, se
mûže mêsto Znojmo pochlubit dal
dal-ším pozoruhodným výsledkem stá
stá-lice cyklistického nebe - veterána
Lubomíra Nováka.
Ten se vênuje hlavnê závodûm na
silnici, kterých absolvoval ve svém
životê již nepoçítanê. Hned je tþeba
jedním dechem dodat, že i velice
úspêšnê - ve své vêkové kategorii
konçí vêtšinou na medailových pozicích. V cíli dává „na frak“ dost çasto
i soupeþûm o mnoho let mladším, což
svêdçí o jeho dlouhodobê vysoce
kvalitní výkonnosti. Jeho nejçerstvêjším „majstrštykem“ bylo çervnové ME Masters poþádané letos
naposledy v Çeské republice, konkrétnê ve Žðáru nad Sázavou a
okolí. Zahájeno bylo çasovkou
jednotlivcû, a ty má pþíkladný bojovník a zároveñ i cyklistický gentleman
Lubomír Novák docela rád. Traï
çasovky byla ponêkud netypická,
mêþila necelých 20 km a vedla zvlnêným terénem se dvêma obrátkami. Pro znalce zemêpisu - jelo se
z Nového Veselí pþes Bþezí nad
Oslavou do Bohdalova, odtud zpêt
pþes Bþezí ke druhé obrátce ve vesnici Kotlasy a z ní stejnou cestou do
místa startu v Novém Veselí. Docela
romantická trasa dokonale provêþila
síly všech úçastníkû a nejvíce jich
v kategorii M8 mêl právê Lubomír
Novák, kterému se koneçnê poda
poda-þilo po dvou bronzových a jedné
stþíbrné medaili z minulých roçníkû
vybojovat zlato.
Získal tak titul MISTR EVROPY
2012 v této disciplínê.
Druhým zástupcem Cyklo klubu Kuçera Znojmo byl Alois Bulín. Ten se
držel také stateçnê a v kategorii M6

V plném tempu na trati çasovky.
skonçil na velmi pêkném sedmém
místê. Çasovka se jela ve çtvrtek, v
sobotu následoval závod jednotlivcû
na opravdu têžkém kopcovitém okruhu ze Žðáru n.S. pþes Sklené Tþi Studnê - Vlachovice - Nové Mêsto
na Moravê - Žðár n.S. a mêþil pþes
27 kilometrû. Alois Bulín nestartoval,

novopeçený mistr Evropy z çasovky Lubomír Novák musel tento okruh
zvládnout dvakrát. Cyklistický chléb
se lámal ve druhém kole v dlouhém
osmikilometrovém stoupání na Tþi
Studnê, kdy po sérii nástupû odjela
tþíçlenná skupinka jezdcû – Ital
Maccioccu, Rakušan Schalk a Lu-

bomír Novák. Svûj náskok si zmínêné trio udrželo až do cíle a ještê
cca 150 metrû pþed cílem to pro našeho Nováka vypadalo i na další zlato. Jenže v poslední prudké zatáçce
pþišlo malé zaváhání a ze zlatého
snu zbyl „jenom“ bronz. Shrnuto a
podtrženo - titul mistra Evropy v çasovce, bronzová medaile ze silniçního závodu a k tomu ještê pþedcházející titul mistr Çeské republiky v
çasovce
çasovce, to je pþímo skvêlá Novákova bilance pro tento rok.
GRATULUJEME!
Další poþádající zemí ME Masters
má být Itálie, která hodlá uspoþádat
závody na Sicílii, což je pro nás pþece jen ponêkud hûþe dostupná destinace. Na otázku, co kavalíra çes
çes-kých silnic Lubomír Nováka çeká v
nejbližších dnech, nám odpovêdêl:
„V souçasné dobê se témêþ každý
víkend úçastním závodû seriálu
Extraligy Masters, který se skládá z
23 závodû v prûbêhu sezony. Mimo
to se pþipravuji na svêtové mistovství
Masters , které se bude konat koncem srpna v St. Johannu v Rakousku.“ Pro ještê ucelenêjší pþedstavu
o kvalitách cyklisty-veterána
Nováka se hodí pþipomenout i jeho
nêkteré jiné starty resp. úspêchy.
Formu pþed ME ladil na závodê
Extraligy Master v Seleticích u Nymburka. Na mírnê zvlnêném okruhu
3x15 km dlouhém bylo pþes kilometr
dlouhé táhlé stoupání do cíle a
jedinému zástupci CKK Znojmo
Novákovi se daþilo. Svûj únik asi 2
km pþed cílem dotáhl až do
vítêzného konce a týden pþed ME si
tak ovêþil dobrou formu. Další týden
absolvoval v poþadí 14. závod Extraligy Masters ve Slatiñanech u Chrudimi (3x17 km). Hned po startu zaçal
nenápadnê odjíždêt Josef Burgr z
Prahy a než to ostatní prokoukli, bylo
pozdê. „Pþestože jsem se snažil
Burgra sjet a celý závod jsem prakticky odtáhl, už se to nepodaþilo,

Mistr Evropy Lubomír Novák s trofejemi.
vedlo to jen k roztrhání balíku. Odjeli
jsme ještê ve tþech, ale v cílovém
stoupání mi už pak chybêly síly.
Svou kategorii jsem sice vyhrál, ale
celkovê z toho bylo jen çtvrté místo,“
konstatoval Luboš Novák.
Následovala dvojice domácích závodû v Hodonicích - sobotní vyhraná
çasovka a nedêlní zmoklý silniçní
závod - a pak pokraçovala ELM prvním vrcholem sezony - mistrovstvím ÇR v çasovce jednotlivcû v
Sokolovê. Témêþ stovka závodníkû,

klasická traï 18 km, dobrý povrch a
až na vítr dobré poçasí. Slušných
podmínek borci CK Kuçera Znojmo
Bulín s Novákem náležitê využili.
Alois Bulín v kategorii C (50-59 let)
dojel šestý a obhájce loñského titulu
Lubomír Novák kategorii D (60-69
let) opêt vyhrál. Jeho vítêzný ças
byl šestým nejlepším çasem v ab
ab-solutním poþadí, çímž jen zisk mis
mis-trovského titulu Lubomír Novák po
po-tvrdil.
text a 2 x foto: -stlba-

Modrá stuha
Vranovské přehrady
Naše druhá letní regata probêhla ve dnech 21. - 22. çervence. Byl jí 11
roçník Excalibur City Modré stuhy Vranovské pþehrady. Úçast byla
ovlivnêna skuteçností, že je doba letních dovolených, takže mnozí z
našich çlenû byli s rodinami mimo domov. I tak se sešlo devêt posádek,
které v sobotu v poledne vypluly na první rozjížðku. Vítr jachtaþûm
nepþál, ale pþesto všechny lodê propluly cílem. Jako první proplula
cílem jachta AHOJ s posádkou Alfred Jeþábek, Vêra Nováková.
Souçástí Modré stuhy - závodu o nejrychlejší plachetnici našeho
jachtklubu - byl i spoleçenský veçer v areálu jachtklubu. O obçerstvení
se tradiçnê postarali Marta, Helenka a Luboš. Zpívalo se pþi kytarách,
ochutnávala se dobrá znojemská vína. K dobré náladê pþispêlo i
promítání video filmû z minulých závodû.
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
1- Ahoj / Alfred Jeþábek, Vêra Nováková, 2- Veronica / Petr Kuça, Stanêk
Karel, 3- My Lady / Karel Bula, Fiala Jaromír, 4- Sirius / Jan Pátý jun., Jan
Pátý, 5- Polárka / Michal Svitok, Petr Fic, 6- Maxus 24 / Karel Rynda,
Lenka Ryndová, 7- Malibu / Petr Karšulín, Pavel Karšulín st., 8- Hunter
/ Petr Zeman, Antonín Hadroušek, 9- Astra / Emil Svoboda, Alois Hnilo.
Nejrychlejší plachetnicí jachtklubu Vranovská pþehrada, se tedy stává
kajutová plachetnice AHOJ ( Maxus 28), s posádkou Alfred Jeþábek,
Vêra Nováková. Naší pþíští akcí bude klubová regata "Prázdninový
text a foto|: -Hvítr". Všechny zájemce o úçast srdeçnê zveme!

MISTROVSTVÍ EVROPY NÁRODŮ NOTTINGHAM 2012
Jen týden po návratu posledních
závodníkû z úspêšného svêtového
šampionátu draçích lodí v Çínském
Hong-Kongu, kde Znojmo vybojo
vybojo-valo historické zlaté medaile, míþí
závodníci posádky Draci Znojmo na
další vrchol této sezony.
Tentokrát çistê v dresu Çeské re
re-publiky na Mistrovství národû v
Anglii.
V National Watersports Centre,
Nottingham, Velká Británie se v
termínu 27.-29.7. uskuteçní Mistrov
Mistrov--

ství Evropy národních posádek
draçích lodí.
V dresu Çeské republiky budou v
hlavní kategorii Premier Mix na trati
2km reprezentovat Svêtoví šam
šam-pióni z Hong-Kongu Draci Znojmo.
Na dalších tratích 200 m a 500 m
bude znojemský výbêr dle potþeby
doplnên o další reprezentanty z
Çeské republiky.
V Anglii bude startovat i znojemská
juniorská posádka v kategorii Ju
Ju-nior 18 MIX (12 chlapcû-8 dívek).

Další znojemští závodníci pak bu
bu-dou startovat jednotlivê ve veterán
veterán-ských kategoriích.
Draci Znojmo odlétají do Anglie ve
stþedu 25.7. v 12h z brnênského le
le-tištê.
Juniorská posádka odjíždí autobu
autobu-sem také ve stþedu, ale v 10h od ho
ho-telu Dukla ve Znojmê.
„Çerství“ mistþi svêta Draci Znojmo,
kteþí budou reprezentovat svou vlast
v hlavní kategorii na ME 2012 v
Nottinghamu:

Tereza Popová, Jan Klimek, Petr
Štêrba, Michal Hájek, Jan Šala
Šala-moun, Lucie Kotouçová, Olina
Hrušková, Monika Menyjárová,
Dana Štêrbová,Miroslav Pop, Alena
Vaškových, Hana Nováková,
Václav Vala, Oto Rohovský, Ivo
Skþenek, Radka Hellingerová,
Jaroslav Hellinger, Libor Šulák,
Martin Plšek, Zuzana Divišová.
text a foto mistrû svêta:
DRACI ZNOJMO

Sport i na
www.znojemsko.cz

