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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

Druhý závod Českého poháru dračích lodí
Ve dnech 13. -14.5.2012 se v
lagunê u Pasohlávek uskuteçnil
druhý závod nejvyšší çeské soutêže draçích lodí Çeský pohár
2012. Obhájci titulu z roku 2011 v
kategorii Mix (12 mužû - 8žen)
Draci Znojmo zde startovali na
všech tþech tratích (200m, 500,
2km). Navíc na své nejsilnêjší trati
v závodê na 2000m startovali v
„mixovém“ složení s osmi ženami
v posádce i v kategorii OPENmužû a vybojovali zde tþetí místo
jen têsnê za vítêzným Nymburkem
a druhou Prahou, což je neuvêþitelný výkon a výsledek, jakého se
ještê v historii žádné posádce nepodaþilo dosáhnout!
Na trati 200m zkoušeli Znojmáci
nový fyzicky velmi nároçný typ
pádlování, když zabírali frekvencí
dvou zábêrû za vteþinu, a i když
se jim podaþilo hladce postoupit do
finále po vítêzné rozjížðce i semifinále, ve finálové jízdê již chybêly
síly, a obsadili až páté místo. Bêhem dvoustovkových jízd však
Znojmo zajelo druhý nejrychlejší

Draci znojmo.
ças dne. Bohužel finálová jízda už
nebyla ideální. Na trati 500 m postoupili Draci Znojmo do finále nejrychlejším çasem z rozjíždêk a roli
favorita potvrdili i vítêzstvím ve finálové jízdê. Souboj v posledních metrech závodu na 500 m mezi Znojmem, Nymburkem a Prahou byl
nejhezçím sobotním závodem.
V nedêli pak pokraçovaly závody

foto: P. Štêrba
Çeského poháru starty na trati 2
km. Draci Znojmo zde již nenechali
nikoho na pochybách, že na této
trati nemají konkurenci. Pþestože
ostatní posádky dêlaly co mohly,
Znojmo opêt zvítêzilo s drtivým
náskokem více jak 20-ti vteþin pþed
Nymburkem a Prahou, která byla
ještê o dalších 10 vteþin zpêt.
Historie Draçích lodí v Çeské re-

publice takovouto dominanci jedné
posádky na nêkteré z oficiálních
tratí nikdy nepoznala. Kompletní
výsledky a více na: www.kanoeznojmo.cz.
Na Pasohlávkách se letos poprvé
pþestavila i juniorská posádka Dráçata Znojmo, která také potvrdila v
této kategorii svoji výkonnost a
zvítêzila na všech tratích. Dráçata
Znojmo se pþipravují na letošní Mistrovství Evropy národû do Nottinghamu, kde budou reprezentovat
ÇESKOU REPUBLIKU.
Draci Znojmo na Pasohlávkách:
Tereza Popová, Jan Klimek, Mareš
Beneš, Petr Štêrba, Radka Hellingerová, Zuzana Divišová, Oldþiška
Hrušková, Vítêzslava Rosecká,
Martina Vavrouchová, Miroslav
Pop, Václav Vala, Ota Rohovský,
Libor Šulák, David Kozelský, Michal
Hájek, Ivo Skþenek, Lucie Kotouçová, Monika Menyjárová, Dana
Štêrbová, Alena Vaškových, Hana
Nováková, Jaroslav Hellinger, Tomáš Haindl, Jan Šalamoun, Petr
Novotný, Petr Hamza. P. Štêrba

Kanoistika SOBIOENERGI Znojmo představuje
reprezentanty Znojma pro Mistrovství světa 2012
klubových posádek v Čínském Hong-Kongu

Jméno (pþezdívka)
(pþezdívka): David Çermák
(Dave)
Vêk: 23
Váha: 105 kg
Výška: 193 cm
Pozice: Guard (Offense Line)
Studium: Studuji na SOŠ a SOU
Dvoþákova,
Znojmo,
obor
Agropodnikání
Od kdy hraju americký fotbal (dále
jen AF)?: Zaçal jsem hrát s tímto
suprovým teamem od ledna tohoto
roku a doufám, že i dlouho vydržím
a zahraji s ním skvêlé a hlavnê
vítêzné zápasy.
Jak jsem se k AF dostal? K tomuto
úžasnému sportu jsem se dostal
pþes známé,
kteþí mê hecovali, aï to jdu s nimi
jen zkusit na trénink, a pokud mê
to chytne, že mám zkusit hrát s
nimi. A vêþte, že mê to chytlo!
Proç jsem zaçal hrát americký
fotbal a co mê na nêm baví? AF
jsem zaçal hrát, protože je to skvêlý
týmový sport, ve kterém si çlovêk
vyzkouší jakodolnost fyzickou, tak

i jak snáší bolest. Je to sport, do
kterého se musí vložit srdce,
nejsme zde jen za sebe, ale za tým,
ve kterém každý dýchá za
všechny. Na AF mê baví celkovê
hra, hlavnê má pozice.
Heslo/Motto: "Dum spiro spero" "Dokud dýchám, doufám“
Guard - Je souçástí útoku každého
týmu. Jeho úkolem je blokovat
bránící hráçe (nejçastêji defenzivní
linemany a linebackery), kteþí se
snaží atakovat quarterbacka pþi
passové hþe nebo vytvoþit „volnou
cestu“ svému running backovi pþi
bêhové hþe.
V pþíštím çísle se mûžete têšit na
našeho staro-nového çlena týmu,
jednoho z prvních hráçû, Running
Backa TJ Znojmo Knights, který
se vrátil po delší dobê, kvûli
zdravotním problémûm nemohl
trénovat a hrát. Ale teð je zpêt,
jsme moc rádi, že se vrátil zpêt do
teamu. Není to nikdo jiný než Petr
Danêk alias Znojemské Kladivo!
foto: -LiD- TOMÁŠ DABERGER

Čeští běžci uspěli v Matzenu
Minulou sobotu pokraçoval 5. závod Wainviertler Raiffeisen Laufcup 2012
v rakouském Matzenu. Na tento mêstský bêh se vydalo 179 bêžcû.
Bêželo se ve mêstê se tþemi okruhy, celkem 7,7 km. Ze znojemských
bêžcû si nejlépe vedl Josef Bobek, který vyhrál kategorii nad 60 let pþed
svým nejvêtším soupeþem Franzem Heherem z Rakouska a oplatil mu
porážku z minulého závodu ve Falkensteinu. Na tþetím místê skonçil
rakouský závodník Fellner Leopold. Další znojemský bêžec Marek Ludvík
skonçil v kategorii nad 50 let na 7. místê. V téže kategorii skonçil Leo
Danieloviç na 19. místê. Tohoto závodu se zúçastnila i skupinka
brnênských bêžcû v kategorii M 55, vyhrál Jaroslav Kaše. V kategorii
žen 40 let vyhrála Martina Matulová, v kategorii žen 35 let vyhrála Pavla
-ikVšeteçková, v kategorii žen 55 let vyhrála Hana Kašová.

Již za 32 dnû se slavnostnê
otevþou vody ve Victoria Harbour
v Çínském Hong-Kongu, aby
pþímo na místê vzniku závodû
draçích lodí pþed více jak dvêma
tisíci lety, ty novodobé svedly
závodníky z celého svêta na 8.
Mistrovství svêta klubových posádek 2012. Jedním ze závodních
týmû a snad i adeptû na pþední
umístêní budou aktuální Evropští
šampioni z roku 2011 Draci Znojmo.
Dnešní pþedstavení patþí vêkovê
nejmladším závodnicích znojemské posádky. Studentky Alena
Vaškových i Vítêzslava Rosecká
již atmosféru velkých mezinárodních závodû zažily nêkolikrát
jako reprezentantky çeského a
znojemského juniorského družstva. V loñské sezonê pomohly „dospêlé posádce“ Drakû Znojmo k
úçasti na mistrovství Evropy a v
tom letošním budou za mêsíc hájit
çeské a znojemské barvy v nejvêtším závodê draçích lodí na
svêtê.
PRAVÁ STARNA:
Jméno a pþíjmení: Alena Vaškových. Vêk: 17 let. Místo narození: Znojmo. Trvalé bydlištê: Kuchaþovice. Vystudovaná škola/
Souçasné zamêstnání: V souçasné dobê studuji tþetí roçník
pedagogického lycea. Pozdêji bych
se chtêla vênovat speciální pedagogice. Jak, kdy a kde jsi zaçínala
se sportem? Ke sportu jsem se
dostala až na draçí lodi. Jak ses
dostala k draçím lodím? Jednou k
nám na návštêvu pþijela maminçina
sestþenka s pþítelem. Ten nám oznámil, že zakládá novou posádku
draçích lodí, aï se pþijdeme podívat
na lodênici. Už se „dívám“ pátým

Alena Vaškových.

Vítêzslava Rosecká.

rokem. Dosavadní sportovní úspêchy, kterých si nejvýš ceníš
(pokud jsou jiné než v draçích
lodích): Nejvêtší mûj úspêch je, že
poþád jezdím. Proç se draçím
lodím vênuješ? Protože mê to baví.
Protože na lodi je nejdûležitêjší
soulad a harmonie v týmu, pokud
tohle chybí, projeví se to i na
výsledku. Dosavadní úspêchy,
kterých si nejvýš ceníš v draçích
lodích: V roce 2009 - vítezství v
Dragonboat Gran Prix z celkového
poçtu 225 posádek, v roce 2010 stþíbro na 200m a bronz na 500m
na ME v Amsterdamu v kategorii
do 18 let. V roce 2011 - vítêz Çeského poháru draçích loðí. A zatím
poslední je ME 2011 v Kyjevê v
kategorii Premier Mix: Zlato na
2000m a stþíbro na 200 m. Co tvoje
rodina a jak se staví k tvému
závodêní? Celá moje rodina sleduje od poçátku naše kroky k
vrcholu a nepþetržitê drží pêsti a
tleská našim úspêchûm, za což
jsem jí velice vdêçná. Dokonce
každý rok se na znojemském festivalu draçích lodí staví na start po-

sádka složená çistê z rodinných
pþíslušníkû a blízkých pþátel. Jaké
jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další
oblíbené doplñkové sporty?
Nejsem sportovnê založený çlovêk, draçí lodê jsou ovšem výjimka,
která mê doslova pohltila. Ráda si
pþeçtu knížku nejlépe s fantastickým tématem. Dþíve jsem sama
pro sebe psala krátké pþíbêhy, teð
místo toho jdu do posilovny nebo
bêhat, ale beru to jako nutné zlo,
které se však na lodi zúroçí. Dokážeš si pþedstavit co na vás v HK
çeká? Urçitê nêco nezapomenutelného. Ostatní je velká neznámá, na kterou se hroznê têším.
LEVÁ STRANA:
Jméno a pþíjmení: Vítêzslava
Rosecká. V ê k : 18 let. M í s t o
narození: Znojmo. Trvalé bydlištê:
Znojmo. Vystudovaná škola /
Souçasné zamêstnání: Studuji
sedmým rokem gymnázium na
Pontassievské ulici ve Znojmê.
Jak, kdy a kde jsi zaçínala se
sportem? Ve dvanácti letech jsem
zaçala hrát florbal ve Znojmê a od

té doby se zajímám o sport všeho
druhu. Jak ses dostala k draçím
lodím? Tento sport se mi líbil od
doby, kdy jsem ho jako malá vidêla
v televizi. Když mi potom v roce
2008 mûj kamarád þekl, že je ve
Znojmê možnost pádlovat na draçí
lodi, okamžitê jsem zaçala. Proç
se draçím lodím vênuješ? Baví mê
pádlování a jsem ráda v draçím
kolektivu. Dosavadní úspêchy
kterých si nejvýš ceníš v draçích
lodích: V roce 2009 jsem mêla
pþíležitost být v juniorské reprezentaci na MS draçích lodí v Raçicích, kde jsme s juniorkami vyhrály traï na 1000 metrû. Dále mám
jednu stþíbrnou a jednu zlatou
medaili z ME v Amsterdamu z roku
2010. V loñském roce jsme se s
Draky Znojmo stali vicemistry
Evropy na 200 metrû v Kyjevê. Co
tvoje rodina a jak se staví k tvému
závodêní? Moje rodina se mê snaží
podporovat, jak to jen jde, jak psychicky, tak i finançnê. Obrovskou
podporou je pro mê i mûj pþítel, který
je také çlenem naší posádky. Jaké
jsou tvé koníçky tþeba i mimo
oblast sportu, pþípadnê další
oblíbené doplñkové sporty? Baví
mê míçové hry, bruslení, lyžování
a rekreaçní plavání. Dále se v
poslední dobê vênuji divadlu jako
hereçka Znojemského ochotnického spolku Rotunda. Dokážeš si
pþedstavit co na Vás v HK çeká?
Rozhodnê nás çekají têžké závody
a velká konkurence. Stíží nám to i
místní podnebí, z kterého mám trochu strach, protože jsme zvyklí na
jiné podmínky. Myslím ale, že budeme schopni pþedvést slušné výkony, hlavnê na dvoukilometrové
Pþipravil: P. Štêrba
trati.

Taekwondisté u řeky Rokytné v Biskupicích

Zleva Pavla Všeteçková, Jaroslav Kaše, Hana Kašová, Martina
Matulová, Josef Bobek a ležící Marek Ludvík.
foto: -ik-

V poþadí již sedmnáctý jarní kemp
vyznavaçû tradiçního korejského
bojového umêní taekwon-do uspoþádala Çeská asociace TaekwonDo I.T.F. ve spolupráci se znojemským DDM v romantickém prostþedí dêtského tábora u Biskupic (asi
30 km severozápadnê od Znojma
na rozhraní tþebíçského a znojemského okresu). Tþídenního sous-

tþedêní se zúçastnilo 94 studentû
ze všech çeských škol plus tþi slovenští pþátelé. Mêl jsem možnost
detailnê poznat tento nádherný
areál v meandru þíçky Rokytné již
pþed léty coby vedoucí mnoha táborû plaveckého oddílu TJ Znojmo.
Plavci do Biskupic opravdu rádi jezdívali a není divu, že i taekwondistûm se tam líbilo. Víkendový ças

od 18.-20. kvêtna byl doslova prošpikován þadou sportovních turnajû
a soutêží, pochopitelnê i nêkolika
tréninky, ale také testy fyzické
kondice úçastníkû. Podmínky pro
veškerou sportovní çinnost vçetnê
ubytování a stravy jsou zde témêþ
ideální. A co by to bylo za tábornické setkání bez veçerních táborových ohñû çi stezky odvahy?

Mrzet je mûže snad pouze to, že
se nemohli koupat v originálnê
tvarovaném bazénu i se skluzavkou, protože ještê nebyl zprovoznên. Ale pestrých pohybových
aktivit i zábavy si všichni úçastníci
kempu užili vrchovatê a již se têší
na další, osmnácté pokraçování.
-stlba-

