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Kanoistické prázdniny - Kojetín, Račice,
Poznaň, Amsterodam a Macao - Čína
Právê probíhající prázdniny u vêtšiny navozují pocit pohody a dovolených, to však rozhodnê neplatí
pro závodníky a çleny oddílu kanoistiky TJ Znojmo. Naopak je
každoroçní samozþejmostí, že v
tomto letním období vrcholí všechny nejvýznamnêjší kanoistické
soutêže. A protože znojemští kanoisté bojují vždy na špici, tak i
tréninkové objemy a pþíprava tomu
musí odpovídat. Krásnê zaçaly
prázdniny pro skupinu benjamínkû
(nejmladší závodníci do 12 let), kteþí 3. çervence na závodech v Kojetínê, kde se jel Moravský pohár vybojovali 5 x medaili. Výsledky byly
pro nás v celkem têžké konkurenci dost pþekvapivé, ale o to krásnêjší. Cinkající medaile na krku našich nejmenších závodníkû urçitê
pþidají další chuï a motivaci do ne
zrovna lehkých tréninkû na vodê.
Nejúspêšnêjším benjamínkem byl
David Ondrovçák (11 let), který se
rozjížðkami na trati 200 m probojoval až do finálové jízdy, kde obsadil
3. místo. Spoleçnê pak s Danem
Haindlem (12 let) na deblkajaku K2
dokonce zvítêzili na obou tratích
200 m i 2 km. V kategorii benjamínek tradiçnê skvêle závodila Míša
Mêšïáková (11 let), která si dojela
jak na dvoustovce, tak na dva kilometry pro bronzovou medaili. Teð
çeká benjamínky zaçátkem srpna
týdenní soustþedêní v Lançovské
zátoce na Vranovské pþehradê,
což je pþíprava na vrchol sezony,
který probêhne poslední prázdninový víkend na umêlém kanále v
Raçicích. Aktivní skupinkou v oddíle jsou také táta a syn Janeçkové. Janeçek st. (1953) soutêží
v seniorské kategorii, kde však ve
své vêkové skupinê nemá rovnocennou konkurenci a stále úspêšnê soupeþí se závodníky o 20 let
mladšími. V celkovém hodnocení
veteránského çeského poháru za-

tím po tþech závodech z celkovê
šesti vede nepþekonatelnê svou
disciplínu, a hlavnê díky nêmu se
v bodování oddílû drží Znojmo na
prûbêžném çtvrtém místê z celkovê 26 zúçastnêných oddílû.
Mladší z Janeçkû (1996) letos vyrazil a snaží se zvládnout pohybovê a koordinaçnê nároçnou jízdu
na rychlostní kanoi. Tréninkové úsilí má prozatím na velmi dobré
úrovni a z oblastních závodû si již
také letos dovezl první medailové
úspêchy. Hlavním testem výkonnosti však bude zmiñované mistrovství Çeské republiky na krátkých tratích v Raçicích 27. -29.8.
V hlavní kategorii mužû letos opêt
za Znojmo startuje úspêšný odchovanec a nedávno ještê závodník Dukly Praha Jan Zahradník. V této sezonê se zamêþil na
novou olympijskou traï, a to na
sprint na 200 m. Tréninkové dávky
„polyká“ stþídavê ve Znojmê a na
Slovensku, kde jsou také špiçkové
tréninkové podmínky a konkurence
nejlepších svêtových kajakáþû.
Prvním vrcholem sezony pro Honzu Zahradníka byl nominaçní závod na letošní MS v Polské Poznani. V pþípravných závodech v
Nymburce a na kontrolkách na
Slovensku se mu daþilo i na trati
500 m, kde si z Nymburka pþivezl

stþíbrnou medaili. V nominaçním
závodê v Raçicích 23. 7. se na
olympijské trati 200 m nejprve probojoval do devítiçlenného finále, v
nêmž se ve vyrovnaném dojezdu
finálové jízdy umístil na 5. místê.
„Chtêl jsem a ambice jsem si dêlal
ještê o nêco výš, ale samozþejmê
velké finále v republice se vždy
poçítá. Závod na dvê stê metrû je
v cíli vždy vyrovnaná „lajna“ a o
vítêzi rozhodují centimetry. Jsem
nakonec spokojen a teð se pþipravím na srpnové mistrovství republiky,“ tolik Jan Zahradník.
Životní závod na stejných nominaçních závodech v Raçicích, ale
na neolympijské trati 5 km dosáhl
další znojemský odchovanec Jan
Klimek. Ve svých 37 letech pojede
reprezentovat republiku na této
trati na mistrovství svêta mužû do
Poznanê. V Raçicích byl tþetí s
minimálním odstupem od vítêze, a
proto ho reprezentaçní trenér Martin Doktor oslovil. „Je to zázrak,
trénuji každé ráno v 5 hodin pþed
prací a dokázal jsem porazit o 15
let mladší kluky z profesionálních
oddílû Dukly a Vysokých škol
Praha. Je to pro mê velká odmêna
i za to, že jsem u výkonnostního
sportu vydržel tak dlouho,“ zhodnotil Jan Klimek.
„Jsme na výsledky dêtí i dospêlých

klukû velmi pyšní, je vidêt že znojemská veleúspêšná kanoistická
historie má své pokraçovatele i
nástupce. Navíc kluci pokud nemají rychlostní závody, startují i v
posádce Znojemských Drakû na
draçí lodi,“ þekl pþedseda oddílu
Petr Štêrba.
Draci Znojmo si delší pauzu mezi
závody Çeského poháru vyplnili
závodem Grand Prix 19. çervna v
Brnê. „Soutêž Grand Prix jsme loni
celkovê vyhráli, ale protože letos
startujeme v profesionálním poháru, poþadatelé nám start umožnili, ale požádali nás, abychom do
posádky zaþadili 10 žen jako urçitý
handicap. Navíc se mi pþesnê v
hodinu ranního odjezdu na závody
ve znojemské nemocnici narodila
dcera Pavlínka,“ þíká kapitán Petr
Štêrba. Na odpolední finálové jízdy
už ale sedêl v lodi! „Jako pþíprava
na çeský a svêtový pohár to byl
závod vyhovující, ozkoušeli jsme
další varianty a nové závodníky v
posádce. Skonçili jsme dvakrát na
4. místê (200 m a 1 km). Neudêlat
však na trati 1 km školáckou chybu
na obrátce, když jsme objíždêli
více bójí, než bylo pþedepsáno, tak
jsme i v tomto složení pþijeli do
Znojma s pohárem pro vítêze.“
Çtvrtým závodem z celkovê šesti
pokraçoval Çeský pohár 10. -11.
çervence v rámci svêtového poháru draçích lodí premiérovê v slovenském Šamorínu. Znojemské
posádce chybêly tentokrát nêkteré
opory a medailové pozice se zdály
pþíliš vysoko. Pak ale pþišlo semifinále na 200 m, kde Znojemští poslali do malého finále Pražský výbêr, a to po výkonu, ke kterému se
žádný ze soupeþû ani nepþiblížil.
Finálová jízda byla už, ale vyrovnanêjší a Znojmo v cíli zaostalo za
vítêznými Pardubicemi o 0,01 setiny vteþiny. Na cílové fotografii nebyl rozdíl prakticky patrný. Další
tratí byl závod na dva kilometry.
Znojmo opêt bojovalo naplno a opêt
z toho bylo stþíbro
stþíbro, tentokrát za
posádkou Kojetína. V nedêli na
všechny çekal netradiçní sprint na
100 m. A do tþetice stþíbro. Vítêzem
sprintu se stal Pražský výbêr, který
v nedêli hodnê posílil a ze souboje
se Znojmem ve finálové jízdê vyšel
o 0,2 desetiny lépe. Celkovê si
Znojmo v Çeském poháru posílilo
v prûbêžném poþadí druhou pozici
a stáhlo bodový rozdíl i na zatím
vedoucí Prahu.
„Naším cílem pro letošní sezonu
byl sen a pþání vybojovat si nominaci na Mistrovství Evropy klubových posádek 2011, což znamená
umístit se v Çeském poháru 2010
celkovê do pátého místa. Stþízlivê
jsme pþed sezonou doufali, že bychom o páté místo v têžké konkurenci nejlepších oddílû mohli bojovat. Skuteçnost je fascinující a je
výsledkem tvrdé práce a soudržnosti celé znojemské posádky. To,
že budeme do posledního závodu
bojovat o celkové vítêzství, si opravdu užíváme,“ uvedl Petr Štêrba. Výsledky Znojma neunikly
reprezentaçním manažerûm a na
Mistrovsví Evropy národû 2010 do
Amsterodamu se kromê znojemských juniorû podívají: Lenka Dþevojanová, Hana Nováková, Jela
Sluková a Bohumila Popová.
Druhým vrcholem roku je mistrovství svêta v çínském Macau,
které se koná od 29.7. do 1.8.
Reprezentovat a obhajovat dvê
zlaté medaile z minulého šampionátu v Malaisii 2009 bude v posádce Moravského výbêru v hlavní
kategorii Open Petr Štêrba a v
posádce GRC dragons v Çínê
bude bojovat také František Brychta. Samozþejmê musíme ještê pþipomenout slavnost Znojemských
drakû, a to již 3. roçník festivalu
draçích lodí ve Znojmê, který se
uskuteçní tradiçnê tþetí záþijový
víkend. Festival je urçen pro amatérské, rodinné a firemní posádky.
Letos o start na festivalu projevuje
zájem çím dál více posádek ze
Znojma, a to znamená, že to bude
zase výborná zábava! Více: www.
kanoe-znojmo.cz Libor Duchoñ

Bronzoví elévové na florbalovém turnaji v Praze, nahoþe zleva:
M. Doležal, asistentka trenéra M. Pecinová, trenér J. Doležal, kapitán
týmu F. Daberger, O. Liška, Z. Vystrçil, P. Mašek, dole zleva A. Teplý,
M. Boçek, M. Ðuriška, J. Vyskoçil, J. Sosnar, ležící brankáþ P. Jeþábek
a J. Fišer.
foto: -stlba-

Bronz florbalových
elévů na Prague Games
Jeden z nejvêtších florbalových turnajû v Evropê, Prague Games se v
našem hlavním mêstê konal de dnech 7. - 10. çervence. Celkem se zde sešlo 262 týmû, ve kterých hrálo kolem 5000 hráçû a hráçek rûzných vê
vê-kových kategorií z Finska, Švédska, Dánska, Norska, Švýcarska, Sloven
Sloven-ska, Maðarska, Lotyšska, Ruska, Polska, Singapuru a Çeska.
Ze Znojma se na tento turnaj vypravily tþi týmy znojemského TJ VHS nejmladší elévové, mladší a starší žáci. Družstvo elévû tímto závêreçným
turnajem sezony ukonçilo své pûsobení v této vêkové kategorii. Do úvodních
kol elévû nastoupilo 43 týmû (cca 550 hráçû), a Znojemští první tþi zápasy
prohráli, aç s pþevahou na hþišti, ale florbal se hraje na branky - s TJ Sokol
Vinohrady Praha 0:4, s týmem Vosy Praha 3:4 a s maðarským Cartoon Heroes Budapest smolnê 4:5. I po špatném zaçátku se kluci nevzdali a v pþedkole porazili švédský IBK Göteborg 6:4. Tato výhra jako by jim vlila síly a
chuï do žil. V zápasech, ve kterých se hrálo vyþazovacím systémem, porazili DDM Praha 3:2, vynikající silný pražský tým BUÇIŠ porazili 5:2, çímž
se kvalifikovali do çtvrtfinále, kde zvítêzili nad florbalisty PSCK Okþíšky 9:5.
V semifinále, v zápasech o postup do bojû o zlato, sehráli velmi bojovný a
vyrovnaný zápas s nejlepším žákovským çeským týmem, pražským SSK
Future. Sice prohráli 8:5 (hrálo se v jiné vêtší hale), když po pêti minutách
prohrávali už 0:3, ale zbytek zápasu už drželi krok a získali tak bronzové
medaile, které dostávali oba poražení v semifinále. Znojemští nejmladší
florbalisté zanechali v Praze velmi dobrý dojem svým nasazením, bojov
bojov-ností a ukázali, že i v nejmladších roçnících má Znojmo hráçe, kteþí chtêjí
a umêjí hrát florbal. V kanadském bodování skonçil znojemský Matêj Doležal
na 8.-13. místê se 16 body za 9 branek a 7 asistencí, Filip Daberger na 23.
místê 11 bodû ( 7+4), a Patrik Mašek byl 31. – 48. 9 bodû (7+2) z celkového
poçtu cca 550 hráçû. Obrovskou pochvalu zaslouží všichni hráçi, ale je tþeba ocenit práci trenéra týmu Jakuba Doležala a jeho asistentky M. Pecinové
Pecinové,
kteþí mêli na starost na tomto turnaji nejen elévy, ale i družstvo mladších žákû. Pro Jakuba to byla jedna z posledních akcí s tímto týmem (odchází ze
Znojma za studiem), a proto je tþeba podêkovat za jeho poctivou a odpovêd
odpovêd-nou práci s družstvem, kde pracoval s elévy, mladšími žáky a pþípravkou
spoleçnê s M. Pecinovou po dobu çtyþ let. Vytvoþil silnou partu klukû, kteþí
tento sport mají rádi, pracují na sobê a umístêní z Prahy hovoþí o tom, že
i umêjí. Dále je tþeba podêkovat i vedení ZŠ ul. Mládeže, zvláštê þediteli
Jaromíru Jiralovi, které umožnilo vytvoþení spoleçné florbalovo-fotbalové
tþídy. Žáci této tþídy mají vêtší poçet hodin TV, které jsou zamêþeny jednak
všeobecnê a jednak speciálnê - na florbal a kopanou. Nezbývá než doufat,
že tato dobrá parta v další vêkové kategorii ještê více zabere a bude mít co
nejlepší výsledky. Trenéru Doležalovi je potþeba podêkovat za jeho pþístup
-stlbaa popþát mu co nejlepší studijní úspêchy.

NA TURNAJI NOVĚ
SLOŽENÝ TÝM OBSTÁL
Jakýmsi prvním výkonnostním testem prakticky úplnê nového florbalového
týmu TJ VHS Znojmo po sestupu z extraligy byl silnê obsazený turnaj v
Jindþichovê Hradci. „V têžké konkurenci þady extraligových mançaftû z
ÇR i ze Slovenska byly naše výsledky hodnê slušné, dokázali jsme s nimi
držet krok a skonçili celkovê devátí. To mê jen utvrdilo v pþesvêdçení, že
vsadit na mládí byla správná cesta,“ prohlásil po návratu nový trenér
prvoligového A mužstva Martin Andrle. Na otázku, jaká je momentální
situace v mužstvu a proç ke zmênám došlo, trenér Andrle odpovêdêl: „Já
jako trenér jsem se po konzultaci s vedením klubu rozhodl nezaþadit do
kádru nêkteré hráçe, kteþí v mužstvu dosud hrávali, takové ty „stálice.“
Þada z nich to nepþekousla a sami odešli, z loñského extraligového mužstva
zûstal jen obránce Jakub Martínek, útoçník Petr Çíhal, gólman Honza
Zerbst a mladíci Bauer s Kuchariçem. Je to úplnê nový kolektiv z bývalých
juniorû, který jsme ještê doplnili o útoçníka Marka Bábíçka (pþišel z Brna,
ale pochází z Hodonína) a obránce Zdeñka Radu z Jemnice. Jinak to jsou
výhradnê naši odchovanci.“ Vsadili prostê na mládí a v první sezonê nemají
v úmyslu útoçit moc nahoru. Protože je to tým hodnê mladý a „bez zkušeností“
(M. A. zdûraznil hlavnê ty uvozovky, neboï kluci mají zkušenosti z juniorské
extraligy - pozn. red.), cílem bude dostat se do play off. Dûležité je, že
všichni stávající sponzoþi zûstali, a stejnê tak, aby i fanoušci zachovali
mladému týmu pþízeñ. „Chceme hrát útoçný, živý a technický florbal, žádný
„beton,“ prostê tak, aby se lidem naše hra líbila. Mistrovské zápasy nám
zaçínají kolem 18. záþí, první zápasy hrajeme venku. A mám-li se bavit o
cílech, vidím extraligu ve Znojmê tak asi do tþí let. Když jsme ji tady hráli,
bylo to takové uspêchané, nemêli jsme více podchycenou mládež a na ty
zkušenêjší chybêl tlak odspodu, od mladých a živých klukû. Jinak ve funkci
prezidenta klubu zûstává Libor Šïasta a pþesouvá se k trénování extraligových
juniorû,“ konstatoval trenér Andrle na závêr.
Já jen z florbalové kuchynê dodávám jednu vybranou lahûdku - znojemský
odchovanec Milan Fridrich z Tatranu Stþešovice se stal vítêzem nejpres
nejpres-tižnêjší kategorie Florbalista sezony 2009/2010. Ze znojemských mužû
nebyl hodnocen nikdo, pouze v kategorii juniorû se Tomáš Kuchariç vešel
do tþetí desítky nejlepších hráçû.
-stlba-

