13

28. února 2012

NA NEDĚLI SI NIC NEPLÁNUJTE HRAJE TADY DRUHOLIGOVÝ ZLÍN
„K prûbêhu zimní pþípravy se ne
ne-budu a ani nechci vyjadþovat. Celá
byla záležitostí trenérû a têm já po
dobrých zkušenostech z loñska vê
vê-þím. Po ekonomické stránce se nám
ý
který
podaþilo zajistit další subjekt - kter
se bude podílet na chodu klubu. Je
to výrazná pomoc pro náš rozpoçet,
který je jedním z nejmenších ve II.
lize. Je až s podivem, že i za têchto
podmínek byly sportovní výkony a
výsledky mužstva na podzim dobré,
což by si ve vêtší míþe mêli uvê
uvê-domit i nêkteþí permanentní kritici z
þad divákû. Hlavním našim cílem je
stabilizovat tým ve druhé lize a hle
hle-dat další potenciální partnery çi
subjekty, které by nám pomohly
rozpoçet ještê vylepšit, což by nám
umožnilo klást si vyšší, smêlejší cíle
a co by se zákonitê odrazilo i v lepší
výkonnosti samotných hráçû,“ kon
kon-statoval na úvod krátké tiskové kon
kon-ference prezident 1.SC Znojmo pan
OTA KOHOUTEK
KOHOUTEK..
Od trenérského dua SMRÇEK SOBOTA jsme se dozvêdêli další
zajímavosti a detaily ze zákulisí. Çtenáþe bude urçitê v prvé þadê zajímat,
k jakým zmênám v kádru došlo a co
se na jaro chystá. Tak tedy - odešli
Krajaçiç, Pacanda a Trnovec (ten
se sám rozhodl, že chce hrát na Slovensku). Pþišli - z Olomouce útoçník
Jakub Rolinc a vrátivší se kanonýr
Václav Vašíçek, z Plznê dvojice záložník Jan Mudra a útoçník Dominik Mandula, ze Zlína zkušený záložník David Šmahaj, z Jihlavy se domû vrátil obránce Tomáš Cihláþ a zatím „devatenáctku“ posílí nová akvizice ze Srbska, teprve devatenáctiletý Alexa Andrejiç, se kterým se
poçítá s výhledem do budoucna. Ze
zkušebního pobytu v Plzni se vrátil
Jiþí Zifçák a zûstává i Matúš Lacko,
který chtêl jít výš a sám si shánêl
angažmá na Slovensku. Cihláþ s
Andrejiçem pþišli do týmu na pþestup,
ostatních se týkají hostovaçky. Plán
zimní pþípravy byl „papírovê“ splnên
až na dva velké problémy - silné
mrazy a mnoho zranêných hráçû.
K tomu se asistent trenéra Michal
Sobota vyjádþil následovnê:
„Çtrnáct dní nás trápily velké mrazy,
museli jsme se schovávat uvnitþ v

Ota Kohoutek a Michal Sobota.

foto: -stlba-

Z utkání 1.SC Znojmo – FC Baník Ostrava B 0:2 (0:1)
(0:1)..

foto: -stlba-

têlocviçnách, což se nám moc nehodilo. A za celou dobu, co jsem u A
mužstva, si tak rozsáhlou marodku
nepamatuji. Jediné pþípravné utkání
jsme neodehráli v optimální sestavê,
poþád nêkdo chybêl. Têžko se skládáme i nyní, protože zranêní se hromadila a kulminovala v posledním
pþípravném týdnu. Tomáš Lukáš
promarodil celý leden a zranêní si
obnovil, to stejné Roman Hþíbek
(kotník), do pohody se dostává Tomáš Okleštêk, tþísla trápila Josefa
Hnaníçka, achilovka zase celou pþípravu Zdeñka Miçku, v poslední dobê se zranil i Jiþí Zifçák. Ještê, že je v
pohodê gólman Vlasta Hrubý. Tomu
se vyplatilo a pomohlo speciální
cviçení (pilates) a letos absolvoval
celou pþípravu bez výpadku.“
Ve spolupráci s Rosicemi se bude i
nadále pokraçovat, pro jejich potþeby
byli urçeni tþi hráçi (Odehnal, Krhut a

Podzemský) s tím, že pokud je
budeme potþebovat nasadit my,
stáhneme si je. Trenér Bohumil
Smrçek nejdþíve posnídal „trochu
teplé žemle“ a vzal si poslední
slovo. „Pþípravu jsme absolvovali v
domácích podmínkách, co jsme
chtêli, to jsme splnili. Kvûli mrazûm
jsme odložili utkání s Olomoucí,
nechtêli jsme zbyteçnê hazardovat
a riskovat se zdravím hráçû. V
závêru se nám vyskytla rûzná zranêní, ale doufám, že je otázka
nêkolika dnû v klidu a spraví se to.
Dnes v nedêli hrajeme poslední
pþípravné utkání v Retzu s béçkem
Baníku Ostrava. Kvûli absencím ho
de facto nemûžeme považovat za
generálku pþed zaçátkem jarní çásti
soutêže, protože nechceme zbyteçnê riskovat a ve stoprocentní
sestavê nenastoupíme. S novými
tváþemi jsem zatím spokojen, jeví

se v dobrém svêtle, uvidíme, jak se
jim bude daþit dál. Druhá liga je
nesmírnê vyrovnaná, každý bod má
pro nás cenu zlata. A zaçátek bude
têžký. V nedêli hrajeme doma se
Zlínem, pak jedeme do Sokolova a
v dalším kole nás çeká ambiciózní
Jihlava. Têžké vylosování, všechna
tþi mužstva jsou adepty na nejvyšší
pþíçky v tabulce. Ale je to pro nás
výzva a vêþím, že se s nimi dokážeme porovnat. I proto bych chtêl
podêkovat všem vêrným pþízniv
pþízniv-cûm, kteþí nás podporovali a povzbu
povzbu-zovali
zovali,, i když se nedaþilo
nedaþilo,, a pozvat
je, aby se v hojném poçtu pþišli na
nové posily podívat.“
Hlasatel a mluvçí týmu pan Aleš
Urbánek jen dodal, že došlo ke zmênê termínû a zápasy se budou hrávat
zase v nedêli odpoledne, jak tomu
bývalo dþív. Sázka na hrací dny soboty se neosvêdçila a bylo z toho
jen rozçarování, snad si v nedêlním
odpoledni najde cestu na stadion
divákû ještê víc.
1.SC Znojmo – FC Baník Ostrava
B 0:2 (0:1)
Sestava Znojma: Hrubý – Sukup
(63´ Okleštêk), Yonov, Avdiç (63´
Odehnal), Švarc- Mudra, Hnaníçek
(63´Šmahaj), Lacko, Cihláþ –
Vašíçek (46´ Mandula), Rolinc.
Zápas s tþetiligovým Baníkem
Ostrava B mêl být generálkou na
následující víkend, kdy zaçíná jarní
çást II. ligy. Vše nebylo podle pþedstav trenérû, nemêli k dispozici hned
šest hráçû. Chybêli – Miçka, Zifçák,
Podzemský, Lukáš, Hþíbek a Krhut.
Zápas se hrál v Retzu na pþírodní
trávê. Utkání to bylo velice kvalitní, a
to z obou stran. Znojmo, které diktovalo vêtšinu zápasu tempo hry, se
nedokázalo stþelecky prosadit, i když
šance mêlo. Soupeþ byl v tomto
smêru lepší a z minima šancí vytêžil
dvoubrankové vítêzství. Je to tento
týden druhá prohra Znojma v pþípravê proti rezervám ligových celkû.
V pondêlí totiž prohráli v Olomouci
2:1. Branku Znojma vstþelil Tomáš
Cihláþ. Nyní çeká z nojemské fot
fot-balisty v nedêli 4. bþezna ve 14.30
hod. první mistrovské utkání jarní
çásti druhé ligy. Soupeþem jim bude
TESCOMA Zlín.
-stlba-

Úspěchy běžce Čabaly očima trenéra Hubeného
Výborné až vynikající výkony bo
bo-jovníka k pohledání a bodrého
mladého kluka Çabaly z Lukova
sleduji a registruji již delší dobu.
Pþed çasem ho objevil trenér a sám
výborný bêžec Karel Chmelíþ, nyní
se mu se vším všudy vênuje na ponêkud jiné bázi druhý trenér Tomáš
Hubený. Po základní školní docházce (Vojta býval žákem ZŠ nám.
Republiky, v té dobê dokonce i závodnê tancoval v country skupinê
Zuzana, zkoušel i bêžecké lyžování)
pþešel na stþední školu na Pþímêtické
a nastaly trochu problémy. Má za
sebou velký poçet úspêšných startû
na pþespolních bêzích u nás i v Rakousku, o çemž by mohl vyprávêt
jeho strom zvaný „medailovník,“ který má doma ve svém koutku slávy.
Kromê toho hostuje i za atletický oddíl
ve Vítkovicích a nyní se pod taktovkou trenéra Hubeného pþipravuje na
svou nejoblíbenêjší a hlavní disciplínu, kterou je pþekážkový bêh na
dva resp. tþi kilometry. Pozoruhodné
halové výsledky mûže nejlépe oko-

mentovat právê jeho souçasný trenér. „Zatímco venku vládly tuhé
mrazy, halová atletická sezóna byla
v plném proudu a ani nepþízeñ po
po-vêtrnostních podmínek neodradila
znojemského atleta Vojtêcha Çaba
Çaba-lu od nároçné pþípravy na vrchol
zimní sez
o ny, jímž bylo h alové
sezo
mistrovství Çeské republiky juniorû,
které se konalo 18. - 19. února v
pražské Stromovce. Ještê pþed tím
se však zúçastnil dvou kvalitnê
obsazených meetingû v Bratislavê,
na kterých podal velmi dobré vý
vý-kony, díky nimž se posléze nomi
nomi-noval na start halového mistrovství
ÇR. Koncem ledna startoval v
Závodê olympijských nadêjí na trati
1500 m, kde v nabité konkurenci
obsadil novým osobním rekordem
4:15,91 šesté místo. O týden pozdêji
se Vojta umístil na vynikajícím tþetím
místê v halovém mistrovství Moravy
a Slezska, kde ve své hlavní dis
dis-ciplínê - bêhu na 3000 m - çasem
9:14,10 pþekonal rovnêž svûj dosa
dosa-vadní nejlepší výkon.

Závêreçná fáze pþípravy pþed sa
sa-motným mistrovstvím republiky
byla znaçnê poznamenána silnými
mra
mra--zy, které Vojtovi nedovolovaly
ab
ab-- solvovat všechny tréninky v
poža
poža--dované kvalitê venku. Proto
bylo nutné trochu v pþípravê improvi
improvi-zovat. Nicménê i s têmito nástra
nástra-hami se znojemský atlet vypoþádal
a hned první den mistrovství zopa
zopa-koval stabilní formu. V závodê na
3000 m skonçil v celorepublikové
konkurenci na pêkném desátém
mís
mís--tê çasem 9:19,35. Následující
den se postavil na start své
doplñkové disciplíny 1500 m, na
které si dokázal ještê o vteþinu
vylepšit své osobní maximum na
4:14,95, které mu vy
vy--neslo výborné
desáté místo. Nyní bude çekat
Vojtu zasloužený týden odpoçinku,
po nêmž bude násle
násle-- dovat opêt
ony.
tvrdá pþíprava na letní çást sez
sezo
Doufejme, že se Vojtovi podaþí i na
na-dále zlepšovat své výkony a úspêš
úspêš-nê reprezentovat mêsto Znojmo.“
ttext
ext a foto: -stlba-

SQUASHOVÁ LIGA DRUŽSTEV
O minulém víkendu se uskuteçnila
další kola ve squashové lize družstev. Muži SC Stroke Znojmo „A“
potvrdili roli favorita a všech çtyþech utkáních, která odehráli na
domácích kurtech, tak zvítêzili.
Nejprve zdolali MS Brno „B“ 3/1 a
pak následovaly dvê jasné výhry
s Draps Olomouc 4/0 a SQC
Ostrava „B“ 4/0 a víkend zakonçili
výhrou nad Squash za vodou 3/1.
Body uhráli: Fruhvirt 4, Mrña 4,
Molík 4 a Š. Václavek 2. Pþed

posledním dvoukolem tak muži
stále drží první místo a šanci na
postup do první ligy.
Tabulka 2. ligy
1.SC Stroke Znojmo A 38:6
2. SQC Ostrava A
31:9
3. Squash za vodou
22:22
4. MS Brno B
23:21
5. Kvados Team
21:19
6. Dunlop Zlín B
13:31
7. Draps Olomouc B 15:25
8. SQC Ostrava B
5:35

60
50
38
38
35
28
28
13

Muži SC Stroke B svá tþi utkání
ve tþetí lize také zvládli a ve všech
zvítêzili. Nejprve porazili družstvo
Haná Vyškov 4/0 pak SC Bþeclav
3/1 a v posledním utkání svedli vyrovnaný boj s vítêzným koncem
2/2 a vítêzstvím na sety. Body uhráli: Novák 3, Šalamoun 3,Blaha
2, Václavek 1.
Tabulka 3. ligy
1. Havl. Brod 32:8
52
2. MS Brno D 30:14 50

3. Boskovice 31:13 49
4. Znojmo B
27:13 44
5. SC Bþeclav 17:27 31
6. Slovan Brno 15:25 29
7. Vyškov
11:29 23
8. All Stars Team 5:39 16
Ženy odehrály pouze jediné utkání,
ale také vítêznê. Na domácích
kurtech si poradily s týmem SQC
Ostrava 2/1 a uchovaly si nadêji
na postup. Body: Václavková,
Kseniçová.
-AM-

Kanoistika
SOBIOENERGI Znojmo
Dne 26. února oficiálnê zahájili závodníci oddílu kanoistiky specifickou
çást pþípravy na letošní sezonu prvním spoleçným tréninkem na vodê.
Do nového roku vstupují kanoisté jak s novým názvem, tak i s novým
generálním partnerem.
Symbióza spojení vodákû a ekologie by mohla pþinést nové možnosti
úspêšným znojemským sportovcûm již v letošní sezonê. „Generálního
partnera, který nám v letošní sezonê pomûže zajistit finançnê velmi
nároçnou akci mistrovství svêta klubových posádek Draçích lodí v
Hong-Kongu a další letošní akce mládeže, jsme hledali velmi dlouho.
Bez silného partnera vybudovat kvalitní zázemí a realizovat sportovní
çinnost na té nejvyšší úrovni se dlouhodobê nedá. Navíc by naše
spolupráce mêla být dlouhodobá a zahrnovat další olympijské období
až do roku 2016.“ þíká za oddíl kanoistiky pþedseda Petr Štêrba.
KALENDÁÞ HLAVNÍCH ZÁVODÛ ZNOJEMSKÝCH KANOISTÛ V
ROCE 2012:
28.-29.4. Mistrovství ÇR na dlouhé tratê - Kojetín, Draçí lodê
16.-17.5. Olympijská kvalifikace - Poznañ, Kanoe - rychlost
4.-8.7. Mistrovství svêta klubû - Hong-Kong Draçí lodê
27.-29.7. Mistrovství Evropy národû- Nottingham Draçí lodê
26.-29.7. MÇR - krátké tratê - Raçice, Kanoe rychlost
6.-11.8. Olympijské hry - kanoistické soutêže Londýn
18.-23.9. Mistrovství svêta veteránû - Þím, Kanoe - rychlost
-pš21.-23.9. MÇR - krátké tratê - Raçice, Draçí lodê.

Děti a posilování - část 1.
V dnešním çlánku pþímo navážeme na çlánek minulý, který byl vênován
závažnému problému, a to obezitê dêtí. Dnes vám budeme prezentovat, že
pro vaše ratolesti existují i jiné a pþedevším mnohem lepší cesty, nebo
chcete-li možnosti, než vysedávání pþed blikajícím monitorem apod.
Pþiblížíme si dopady nedostateçné pohybové aktivity a nastíníme možnosti
zkvalitnêní života vašich dêtí.
Snad nejvýraznêjší negativní rys dnešní moderní doby je dramatický
pokles podnêtû pro svalovou çinnost. Zþejmê se teð nêkteþí z Vás chytají za
hlavu a þíkají si, co ti dva zase píší za hlouposti. Je to ale skuteçnê hloupost,
co myslíte? Sami se zamyslete, jak dnes vypadá svalová zátêž právê
Vašeho dítête. Ráno vstane a jde do školy, teda pardon, v mnoha pþípadech
spíše jede, tam sedí nêkolik hodin, pak se nêjak dostane domû, kde opêt
nêkolik hodin sedí u blikajícího monitoru, chvíli se vênuje uçení, pak zapne
televizi a potom jde spát. Když je dítê starší, pþidejte k tomu ještê alkohol a
cigarety. Nesmíme také zapomenout na hrûzostrašné stravovací návyky.
A to, že 2x týdnê chodí na nêjaký trénink, aï už fotbalový, nebo jiný, vážnê
nestaçí. O tento þeknême stav se zasloužilo lidstvo v minulém století, kdy
bylo v dobré snaze o zdárný vývoj dêtí ve vêtšinê zemí svêta zakázáno
jejich zamêstnávání a byl zvýšen dûraz na komplexní vzdêlávání, to je
však paradoxnê ohrožuje víc, než fyzická práce.
Kam míþíme? Bohužel se ještê stále v naší spoleçnosti udržuje zastaralá
pþedstava o vhodné a nevhodné pohybové aktivitê pro dêti. Posilování je
nêkterými lidmi i odborníky doposud považováno za nevhodnou pohybovou
aktivitu pro dêti. Je to smutné, ale je tomu opravdu tak. Všichni pochybovaçi
by mêli vêdêt, že byly provedeny tisíce vêdeckých výzkumû právê na téma
posilování dêtí a všechny shodnê prokázaly jeho pþínos. Dalo by se þíci, že
v dnešní dobê by mêlo být posilování naprostou samozþejmostí, protože
jedinê tak lze vrátit do života dnešních generací dþíve naprosto bêžný
svalový stimul. Další, co s nedostateçnou pohybovou aktivitou a nedostateçným svalovým zatížením dnešní generace souvisí, jsou následující
fakta:
• nedostatek pohybu negativnê ovlivñuje têlesný, zdravotní i duševní
vývoj dítête
• pohybová aktivita v mládí hraje dûležitou roli pro naladêní optimální
hladiny energetického metabolismu v dospêlosti
• nedostatek pohybu neumožñuje u našich dêtí plný vývoj pohybového
systému
• nižší výdej energie paradoxnê podnêcuje dítê k vyššímu energetickému
pþíjmu (porucha set-pointu)
• slabé svaly nepotþebují velký pþívod krve, snižuje se výkonnost plic,
srdce a cév
• têlo si vytváþí jen slabé, nepþíliš hutné kosti, slabé svaly a lehce
konstruované vazy a právê tento stav vede nejçastêji k nejrûznêjším
zranêním (napþ. zlomeninám, vymknutí apod.)
• podle prûzkumû 40% dêtí a 70% adolescentû zûstane obézními i v
dospêlosti
• prudce stoupá poçet dêtí s onemocnêním diabetu typu 2, který se ještê
donedávna týkal jen osob stþedního a staršího vêku.
Ve druhé çásti tohoto çlánku se pþesuneme do praxe a obeznámíme vás s
optimální strukturalizací zátêže vhodné pro dêti.
OSOBNÍ TRENÉÞI JAN HERZIG A LUCIE DRÁBKOVÁ.

Město Znojmo
Squash open 2012
Termín: 3.3.2012
Ças: 9:00 hod., registrovaní hráçi
13:30 hod., neregistrovaní hráçi
Místo: Sportklub Dvoþákova 17, Znojmo
Turnaj je otevþený pro hráçe všech úrovní, zahraje si urçitê každý.
Pþihlášky:
Pþedem do çtvrtka 1. 3. do 20:00 hod. na :
recepce Sportklubu tel. 515 228868, e-mail: standaf@email.cz

