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Kanoistika SOBIOENERGI Znojmo představuje
reprezentanty Znojma pro Mistrovství světa 2012
klubových posádek v Čínském Hong-Kongu
Pþesnê za týden 2. çervence pûjde
na první trénink v místê konání
osmého mistrovství svêta draçích
lodí v çínském Hong-Kongu posádka Draci Znojmo. Dlouhá cesta znojemských závodníkû na úplný vrchol
tohoto sportu se tak uzavþe.
V Hong-Kongu draçí lodê vznikly a
po dvou tisíci letech se v tomto místê
sejdou zástupci šedesáti zemí ze
všech obydlených kontinentû, aby se
pomêþili kdo je v souçasnosti nejrychlejší posádkou svêta v této nejtýmovêjším disciplínê. Jednou ze zú
zú-çastnêných posádek bude i tým loñ
loñ-ských mistrû Evropy Draci Znojmo.
Parta lidí od 10 do 51 let, od pûvodnê
amatérských nadšencû po špiçkové
rychlostní kanoisty, kteþí se dali ve
Znojmê dohromady a cestou do HK
doposud pþeválcovali všechny soupeþe v Çeské republice i v Evropê.
Aï již byly soupeþi Znojma posádky
sestavené z rychlostních kanoistû
profesionálû nebo s vêkem všech
závodníkû mezi 20 až 25 lety, vždy
za poslední dva roky vyhrálo Znoj
Znoj-mo. Znojemskou posádku po celou
tu dobu ctila vûle chtít víc než ty ostatní
být nejlepší, soudržnost a vzájemná
podpora a tolerance všech lidí.
V posledním díle seriálu reprezentantû Znojma se pþedstavují Ivo
Skþenek, Petr Novotný , Miroslav
Pop a Terezka Popová jako bubenice a nejmladší a zejména nejlehçí
çlenka našeho týmu.
Jestliže si znojemský tým dokázal
vybojovat nároçnou nominaci na trati,
pak Ivo Skþenek nejenže sedêl v lodi
jako pádlující závodník, ale hlavnê
dokázal díky své práci, podnikatelským vizím a kontaktûm zajistit pro
znojemský tým finançní prostþedky,
které by byly pro vêtšinu znojemské
posádky s množstvím juniorû jen
nedostižným snem. Krásnou ironií
je, že pþed nêkolika lety závodil v
posádce Pražského výbêru, který
nakonec v nominaçních závodech
jako favorit pro HK neuspêl byï mêl
zajištênu v pþípadê úspêchu plnou
finançní podporu z magistrátu hlav
hlav-ního mêsta tak jako vêtšina ostatních
çeských posádek reprezentujících
svá mêsta a úçastnících se nomi
nomi-nace. Díky Ivovi Znojmo tu šanci
odmênit tvrdê pracující a více než
úspêšné obçany má také! Petr
Novotný je závodníkem ještê juniorského vêku, který se již natrvalo z
juniorské posádky „pþemístil“ do
elitního znojemského týmu. Miroslav
Pop s dcerou Terezkou je stále pokraçující pþíbêh celé rodiny pevnê spjaté
s vodáckým oddílem ve Znojmê. V
této chvíli také myslí na svého dêdu
Bohumila Popa všestranného znojemského sportovce a úspêšného
kajakáþe, který se zotavuje po úraze
ve znojemské nemocnici a pþejí mu
brzký návrat na vodu.
PRAVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Ivo Skþenek. Vêk:
51 let. Místo narození: Pþerov. Trvalé
bydlištê: Praha. Vystudovaná škola
/ Souçasné zamêstnání: Vyuçen
soustružník kovû v ÇKD Praha,
dálkovê prûmyslová škola strojní v
Praze. Jak, kdy a kde jsi zaçínal se
sportem? Ve tþinácti letech jsem zaçal
s rychlostní kanoistikou ve Spartê
Praha. Jak ses dostal k draçím
lodím? Na závodech rychlostní
kanoistiky se uskuteçnily draçí
závody a tam jsem zaçal jezdit draçí
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lodê za Spartu Dragons do roku 2005.
Pak za Pražský výbêr v letech 2006
až 2010. Nyní již dva roky závodím
za Draky Znojmo. Dosavadní
sportovní úspêchy, kterých si nejvýš
ceníš (pokud jsou jiné než v draçích
lodích)? Nêkolikanásobný medailista
z mistrovství republiky v rychlostní
kanoistice v dorostu a juniorech.
Nêkolikanásobný úçastník finále
mistrovství republiky za dospêlé.
Nejvêtších úspêchû jsem ale dosáhl
až v draçích lodích. Proç se draçím
lodím vênuješ? Jsou hodnê podobné
rychlostní kanoistice a proto, že je to
na vodê a kolem je hodnê lidí stejnê
posedlých vodou a pádlováním jako
já (úsmêv). Dosavadní úspêchy,
kterých si nejvýš ceníš v draçích
lodích? Všech úspêchû, které jsem
dosáhl až v draçích lodích, kde jsem
medailista z mistrovství svêta a
Evropy ve veteránských kategoriích. Çlen vítêzné posádky nêkolika
roçníkû Çeského poháru za muže. A
v posledním roce je to vítêzství v
Çeském poháru a mistrovství Evropy v Kyjevê se znojemskými
Draky. Co tvoje rodina - jak se staví
k tvému závodêní? Ještê než jsem
se oženil, tak jsem pádloval, a pádluji
dodnes. Je to moje záliba, i když je to
docela nároçný a dþina. Rodina mê v
tom nebrání a bez pádla a draçích
lodí si mê asi nedovedou ani pþedstavit. Jaké jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další
oblíbené doplñkové sporty? Cyklistika. Dokážeš si pþedstavit, co na vás

v HK çeká? Neskuteçná závodní
atmosféra nejpopulárnêjšího sportu
v Asii, kde naše znojemská posádka
bude ze všech sil bojovat o co nejlepší
výsledek za dobrou reprezentaci
Znojma.
Jméno pþímení: Petr Novotný. Vêk:
19. Místo narození: Znojmo. Trvalé
bydlištê: Znojmo. Vystudovaná
škola: SOU, SOŠ Uhelná Znojmo.
Jak, kdy a kde jsi zaçínal se
sportem? Tak zaçínal sem se sportem ve florbale a atletice. Zaçínal jsem
hrát už ve 13 letech a v 14 sem zaçal
s draçíma lodêma a u têch sem
zûstal až doteðka. Jak ses dostal k
draçím lodím? K têm jsem se dostal
už na základní škole pþes jednoho
kamaráda co jezdil a zaujal mê tento
sport tak sem si to chtêl vyzkoušet a
zûstal sem u toho už šestým rokem.
Proç se draçím lodím vênuješ? Tak
tento sport mê baví a jsem s ním
spokojený, jinak bych ho tak dlouho
nedêlal? Dosavadní úspêchy, kterých si nejvýš ceníš v draçích lodích?
Tak dosavadní … ono je to rok od
roku nêco jiného... Pþedloni to tþeba
bylo vítêzství na ME v Amsterdamu,
ale zase teð je to úspêch z ME z
Kyjeva. Co tvoje rodina - jak se staví
k tvému závodêní? Moje rodina mê v
tomto sportu podporuje ve všech
ohledech, co se dá a mûžou. Jaké
jsou tvé koníçky tþeba i mimo oblast
sportu, pþípadnê další oblíbené
doplñkové sporty? Tak doplñkové
sporty tþeba kolo, brusle, bêh, fotbal,
florbal... Dokážeš si pþedstavit, co na

vás v HK çeká? Pþedstavit nêco ano
a myslím si, že to místo nás urçitê
hodnê pþekvapí.
LEVÁ STRANA:
Jméno pþímení: Miroslav Pop. Vêk:
36 let. Místo narození: Znojmo. Trvalé
bydlištê: Citonice. Vystudovaná škola
/ Souçasné zamêstnání: Sou
Pþímêtická, obor truhláþ, nyní podnikám ve stavebnictví - stþechy.
Jak, kdy a kde jsi zaçínal se sportem? Asi v deseti letech jsem zaçínal
na deblkanoi v TSM Znojmo, kde jezdil
i brácha a táta. Bohužel jsem brzy
skonçil, což mê mrzí. Pozdêji jsem
se vênoval stolnímu tenisu, kterému
se vênuji dodnes, hraji mêstskou ligu
stolního tenisu. Jak ses dostal k
draçím lodím? K draçím lodím mê
pþivedla mamka, která stále aktivnê
jezdí draçí lodê. Staçilo, aby mê
pþivedla na jeden trénink, a bylo
rozhodnuto. Od té doby jsem za çtyþi
roky chybêl asi sedmkrát (úsmêv).
Hodnê mê to chytlo a baví dodnes.
Proç se draçím lodím vênuješ? Draçí
lodê mê hodnê baví, je tu úžasná
atmosféra, kolektiv a týmové nasazení. Baví mê dosahovat cílû, které
si pþedem urçíme. Dosavadní úspêchy kterých si nejvýš ceníš v draçích lodích? Vítêzství Grand Prix
2009, celkové vítêzství ÇP 2011, ME
v Kyjevê 1. místo na 2 km, 2. místo
na 200 m, to je jen zlomek úspêchû,
které máme, a další urçitê ještê
pþijdou. Co tvoje rodina - jak se staví
k tvému závodêní? Rodiçe mi fandí,
máma zvlášï, neboï i ona se podílí na
úspêších naší posádky, dále v
posádce veteránek, kde reprezentuje
každoroçnê Çeskou republiku! Jinak
letošní sezonu s námi v posádce
jezdí i dcera na pozici bubeníka. Žena
nám fandí a obças si také zazávodí
na amatérských závodech. Jaké jsou
tvé koníçky tþeba i mimo oblast
sportu, pþípadnê další oblíbené
doplñkové sporty? V souçasný dobê
se vênuju na 100% jen DL. Na podzim a v zimê mêstská liga stolního
tenisu. Doplñkový sporty mám posilovnu, vesl. trenažer, bêh, kolo,
nohejbal. Dokážeš si pþedstavit, co
na vás v HK çeká? To úplnê nedokážu, snad jen vím, že jiný
prostþedí, jiný podnebí, kvalitní soupeþi a skvêlá organizace a atmosféra.
BUBENÍK:
Jméno pþímení: Tereza Popová.
Vêk:
Vêk:10 let. Místo narození: Znojmo.
Trvalé bydlištê: Citonice. Vystudo
Vystudo-vaná škola
škola: Základní škola ul.
Mládeže. Jak, kdy a kde jsi zaçínala
se sportem? Od pêti let se vênuji
závodnê aerobiku. Jak ses dostala
k draçím lodím? K draçím lodím mê
pþivedl táta a babiçka. Dosavadní
sportovní úspêchy, kterých si nejvýš ceníš (pokud jsou jiné než v
draçích lodích? První místo na
Vienna aerobic Cup. Proç se draçím
lodím vênuješ? Bubnování na draçí
lodi mê moc baví. Dosavadní úspêchy, kterých si nejvýš ceníš v draçích
lodích? Mistrovství ÇR dlouhé tratê
v Kojetínê, 1. místo a vítêzství v závodech Çeského poháru v Pasohlávkách a Tþeboni. Jaké jsou tvé koníçky
tþeba i mimo oblast sportu, pþípadnê
další oblíbené doplñkové sporty?
Aerobic a jízda na kole. Dokážeš si
pþedstavit, co na vás v HK çeká? Ani
ne, ale moc se têším!
PÞIPRAVIL PETR ŠTÊRBA.
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Junioři se zúčastnili
turnaje v Ostravě
Znojemští junioþi oddílu florbalu TJ Znojmo se ve dnech 15
15.. - 17. 6. v rámci
letní pþípravy zúçastnili o stravského florbalového turnaje, na kterém hrálo
celkem dvaadvacet juniorských týmû z celé republiky. V základní skupinê
Znojemští vyhráli dva zápasy, a to s týmy WOOW Vítkovice 8:7 a IBK
Rychlé vesty 6:1, a jednou remizovali s Proflorbal.cz SSK Future 4:4. Díky
têmto výsledkûm znojemští hráçi zaslouženê vyhráli svoji skupinu. V dalších
bojích o lepší umístêní v turnaji se znojemští hráçi setkali s tradiçním
soupeþem Bulldogs Brno, se kterým prohráli 6:1. Tento zápas i pþes
jednoznaçný výsledek byl velice vyrovnaný a Znojemští i v osmi hráçích
dlouho vzdorovali, poté se dostavila únava, a ta rozhodla o výsledku. Letní
pþípravu znojemští junioþi ukonçí spoleçnê s dalšími týmy z oddílu florbalu
TJ Znojmo poçátkem çervence na Prague Games 2012, nejvêtším
florbalovém turnaji ve stþední Evropê
-BDEvropê..

Bojovník Marek ve finiši.
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Běžecké duo Ludvík
Marek - Josef Bobek
udivuje Rakušany
Jako dlouhá a také pevná nit se táhne vytrvaleckým kalendáþem osvêdçen
á
osvêdçená
a de facto novê vznikl
á bêžecké dvojice Bobek - Marek, která se pro le
vzniklá
le-tošní sezonu rozhodla absolvovat celé série a obças i samostatné starty
na perfektnê pþipravených závodech v sousedním Rakousku. Vzhledem
ke svému zralejšímu vêku sice na absolutní prvenství ve Weinviertler
Laufcupu neaspirují a na mladší soupeþe v dílçích závodech nestaçí, ale ve
svých vêkových kategoriích doslova šlapou na paty têm nejlepším. Motivaci
tedy mají, navíc se bêháním po tratích vedoucích vêtšinou atraktivními pþírodními partiemi i baví a užívají si ho. Kromê nich se tu a tam objeví na
startovní listinê i jména jiných çeských bêžcû (nejçastêji z Brna), ale dobré
jméno naší atletiky, a potažmo i Znojma šíþí pþedevším oni dva. V posledních
dnech úspêšnê zvládli další dva têžké závody. V polovinê çervna to byl
Spannberg, kde se ve velkém vedru bêžel závod na 7 km a zúçastnilo se
ho 145 vytrvalcû. Ludvík Marek dobêhl v kategorii M50 sedmý (30:41) a
jeho „bratr ve zbrani“ Josef Bobek kategorii M60 dokonce vyhrál (31:25).
Minulou nedêli si troufli na velký závod - opêt v pekelném vedru - až skoro
u Dunaje v Rupperstahlu. Závodu série Weintraubenlauf na 5
5,, resp. 10 km
plus stále populárnêjšího nordic walkingu se zúçastnilo 240 bêžcû
bêžcû,, a to
ještê nepoçítám vložené závody rodiçû s dêtmi a žactva. Na místním
fotbalovém hþišti se odehrála doslova bêžecká show se vším všudy vçetnê
vystoupení skupiny Trommelworkshops (což jsou bubny rûzných tvarû i
zvukû). Absolutní vítêz hlavního bêhu na 10 km, domácí tþicetiletý borec
Hermann Reiter, dosáhl vynikajícího çasu 35:14 min. I v têchto podmínkách
znojemští vyslanci obstáli - Marek, hájící barvy Popocatepetlu, byl v M50
šestý (celkovê 41.) za 42:06 a Bobek v M60 çtvrtý (celkovê 57.) za 43:50.
Jejich nový kamarád Mojmír Vážanský z Arktidy Brno byl v M60 osmý
(celkovê 119.) za 53:25.
O dalším tažení a nerovných bojích naší dvojice s rakouskou pþesilou
budeme çtenáþe informovat i pþíštê.
LADISLAV BASTL

