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KANOISTIKA HLÁSÍ: KONČÍME!
Posledním letošním závodem, kte
kte-rého se závodníci oddílu kanoistiky
SOBIOENERGI Znojmo zúçastnili
zúçastnili,,
bylo m istrovství Çeské republiky
draçích lodí
lodí,, jež je i souçasnê
vrcholným závodem Çeské poháru.
O mistrech Çeské republiky se rozhodovalo tradiçnê na umêlém kanále
v Raçicích. Znojmo po pþedchozích
çtyþech letošních závodech vedlo
prûbêžné poþadí Çeského poháru
pþed Nymburkem a Prahou a k
obhajobê loñského prvenství této
nejprestižnêjší çeské klubové trofeje
potþebovalo v Raçicích vyhrát minimálnê na jedné ze tþí mistrovských
tratí. Navíc Znojmu se ještê nikdy
nepodaþilo pþi m istrovství ÇR na
krátkých tratích vybojovat titul. V
loñském roce to byly tþi stþíbrné medaile za silným Dragoteamem Nymburk. Zaçínalo se v pátek tratí na 2
km. Zlatý triumf z Hong-Kongu a
letošní domácí neporazitelnost byly
pro Znojmáky lehce svazujícím závazkem a na nervozitê to bylo znát.
Ve znojemském výbêru pádloval i
olympijský medailista Jan Štêrba.
Další olympionici a reprezentanti
rychlostní kanoistiky startovali i v
ostatních posádkách. Znojmo do
intervalového závodu vyráželo jako
poslední startující loð dne a hlavní
konkurenty, posádky Nymbuka a
Prahy mêlo pþímo pþed sebou. Znoj
Znoj-mo jako obvykle nasadilo vysoké
obrátky pádlování a pomalu zaçalo
na trati ukrajovat ze svého intervalu.

Cílem projeli Znojmáci vítêznê o 6
vteþin pþed druhým Nymburkem!
V sobotu se závodilo na sprinterských tratích 200 m a 500 m. Celkovê bylo na startu pþes tþicet posádek.
Znojmo se na obou tratích bez problému probojovalo do hlavního šestiçlenného finále. Krásnou „bitvu“ na
dvoustovce nakonec o necelou
desetinu vteþiny vyhrál Nymburk
pþed Znojmem a tþetí Prahou.
Na pêtistovce se opêt po startu
dopþedu probojovaly posádky Znojma a Nymburka. Pþed polovinou
tratê, kde posádky pþecházejí do traïového tempa, však Znojmáci dokázali udržet startovní frekvenci pádlování, vytvoþili si mírný náskok a i
díky letošní velmi tvrdé pþípravê ho
dokázali v nádherném finiši udržet
pþed závodníky Nymburka a Prahy
až do cíle! To byla také letošní
symbolická zlatá teçka za doslova
MISTROVSKOU sez
o nou Drakû
sezo
Znojmo! Zisk a obhajoba Çeského
poháru 2012 je toho dûkazem.
Juniorský Çeský pohár 2012 pak
obhájili v Raçicích i juniorští repre
repre-zentanti Znojma do osmnácti let,
Dráçata Znojmo. Dráçata celoroçnê
startují v hlavní dospêlé kategorii,
která je pro nê vynikající prûpravou
na mezinárodní regaty a mistrovství,
které každoroçnê v dresu Çeské republiky absolvují. V Raçicích se tak
celkovê na dvoustovce umístili na
27. místê a na pêtistovce vybojovali
na 24. pozici. DRACI ZNOJMO

Závod na 200 m têsnê pþed cílem.

Mistþi sezony 2012 - tým Znojma.

RAKOUSKÝ HOKEJOVÝ ROZHODČÍ LADISLAV
SMETANA JE NĚMECKÝM OBČANEM SE
SLOVENSKÝMI KOŘENY, NYNÍ ŽIJÍCÍM VE VÍDNI!
Již v loñské sezonê si mohli pþíz
pþíz-nivci znojemského hokeje na infor
infor-maçní kostce nad ledem všimnout,
že nêkterá utkání Orlû hraná na
znojemském ledê þídí jako jeden ze
dvou hlavních sudí Rakušan La
La-dislav Smetana.
Po utkání çtrnáctého kola mezi
Znojmem a Salzburkem mê moje
zvêdavost nasmêrovala ke kabinê
rozhodçích, abych se o rakouském
rozhodçím s çeským jménem a

pþíjmením dovêdêl víc.
Po chvíli se mi podaþilo pana Sme
Sme-tanu oslovit s prosbou o rozhovor
pro Znojemsko, na což reagoval
odpovêdí, že poskytovat rozhovory
nemûže, neboï to má ve smlouvê.
Vysvêtlil jsem mu, že po nêm ne
ne-chci žádné informace, co se utkání
atd. týçe, ale jednalo by se pouze o
rozhovor osobního charakteru.
Pþislíbil mi, že za chvíli pþijde. To
dodržel, ale mluvit na diktafon od
od--

mítl, takže jsme jen chvíli poklá
poklá-bosili. Z toho, co mi uvízlo v pamêti
a panu Smetanovi nijak ublížit ne
ne-mûže
mûže,, uvádím:
Hlavní rozhodçí Ladislav Smetana
je pêtatþiceti
letý pohledný muž.
pêtatþicetiletý
Když mu bylo 15 let, tak se s rodiçi
odstêhoval z rodné Bratislavy do
Nêmecka, kde získal nêmecké ob
ob-çanství. Jeho otec prý pochází z
Moravy, ale odkud pþesnê si nemohl
vzpomenout. Ještê pþedtím, než se

dal L. Smetana na dráhu rozhod
rozhod-çího, hrával v Nêmecku 1. ligu v
hokeji. S hokejem skonçil ze zdra
zdra-votních dûvodû. V souçasné dobê
svo-žije L. Smetana, který je zatím svo
bodný, ve Vídni, kde provozuje ob
ob-chod s výpoçetní technikou
technikou,, a funkci
hl. rozhodçího považuje pouze za
doplnêk.
ZDENÊK KAPINUS

Zdenêk Smutný a Matêj Svoboda
Svoboda..

foto: -JK-

znak a 3. 100 m poloh. závod, David
Slavíçek 2. 50 m vol. zp., 4. 100 m
motýlek a 100 m znak, 5. 100 m poloh. závod, Jan Ondruš 3. 50 m
motýlek a 100 m znak, 4. 50 m vol.
zp. a 50 m znak, Jakub Klajmon 3.
100 m motýlek, 4. 100 m poloh.
závod a 6. 100 m prsa, Kateþina Moravcová 3. 100 m poloh. závod a
100 m motýlek, 5. 50 m znak a 50 m
motýlek, Zuzana Sedláková 6. 50 m
znak, Michaela Navrkalová 6. 100
m polohovê.
Žactvo mladší - Tereza Coufalová
1. 100 m vol. zp., 100 m znak, 200 m
znak a 200 m vol. zp., Matêj Svoboda
1. 100 m znak, 100 m vol. zp., 2. 200
m znak a 4. 200 m vol.zp., Zdenêk
Smutný 2. 100 m prsa a 200 m prsa,
Adam Hlobeñ 4. 100 m motýlek a 6.
200 m vol.zp., Adéla Hýblerová 4.
100 m poloh. závod a 6. 100 m prsa.
-aluš-

Vítězný Václavák a
Přímětice do krajského kola
Dne 24.10. probêhlo na ZŠ Václavské námêstí ve Znojmê okresní
finále stolního tenisu. Zúçastnilo se 62 závodníkû ve 14 družstvech.
Kromê organizátorské ZŠ bojovaly o vítêzství ZŠ nám. Republiky, ZŠ
Dobšice, ZŠ Blížkovice a ZŠ Pþímêtice. V kategorii mladších i starších
žákyñ zvítêzila dêvçata z Pþímêtic, stejnê tak i v kategorii mladších
chlapcû. Další ZLATO zûstalo doma! Na krajský pþebor se vydá vítêzný
tým starších žákû ve složení - Zdenêk Moravec, František Holzknecht
a Jan Kalina. Zápasy byly více než vyrovnané a bylo opravdu na co se
dívat. Díky ochotným a zkušeným uçitelûm TV ze všech škol turnaj neztrácel tempo. Velký dík patþí všem hráçûm, pedagogickému doprovodu,
organizátorûm akce a sponzorûm. Už teð se têšíme na další roçník a s
plným nasazením do krajského kola - 7. listopadu. Drže nám pêsti!!! -T-

Jmenujeme se Ice Eagles Cheerleaders a jsme pod správou Domu dêtí
a mládeže ve Znojmê. Tréninky probíhají každý çtvrtek od 17.00 do
18.30 hodin v DDM na Sokolské ulici pod vedením Jarky Veçeþové.
Bereme dívky a ženy od vêku 15 let neomezenê. Staçí, aby pþišly na
trénink, nebo se mohou informovat na stránkách DDM www.ddmznojmo.cz.

Znojemský aerobik
neztrácí lesk na
mezinárodně scéně
Výprava znojemských závodnic reprezentovala Çeskou republiku na
závodech v rakouském Kufsteinu, kde v konkurenci 24 národû nejlepší
svêtoví závodníci usilovali o cenné medaile Svêtového poháru. Jelikož
jsou v Kufsteinu, jako na jediném závodê v Evropê, vypsané i kategorie
nejmenších závodnic (8 - 9 letých), zažily malé znojemské reprezentantky
poprvé srovnání se svêtovou špiçkou v podobê dívek z Ruska, Ukrajiny çi
Bulharska. Ve smutném çase obecného nezájmu dêtí o sport a jakékoliv
pohybové aktivity se naše závodnice s velkým zájmem na tuto konkurenci
têšily. O tom, jak se jim v Kufsteinu daþilo
daþilo,, nám podrobnêjší informace
sdêlil šéftrenér znojemského aerobiku pan FRANTIŠEK PROTIVÍNSKÝ
PROTIVÍNSKÝ..
„Nejprestižnêjší závody aerobikového podzimu roku 2012 vidêl o víkendu
rakouský Kufstein, kde se v konkurenci 22 zemí svêta soutêžilo o medaile
podle pravidel Mezinárodní gymnastické federace – FIG – mimochodem
jednoho z nejsilnêjších sportovních svazû svêta s více než çtyþicetimilionovou çlenskou základnou. Na mezinárodních závodech i WC (Svêtový
pohár), se znaçnê neskromnou úçastí nabídlo startovní pole laçným divákûm
v kufsteinské Arénê sportu ta nejlepší svêtovê známá esa i teprve vycházející
hvêzdiçky jednoho z nejtêžších, ale i nejkrásnêjších sportû vûbec. Tak
rychle, jak se blíží možnost bojovat o olympijské medaile, tak ještê mnohem
rychleji se zkvalitñuje svêtová špiçka. Bylo nám ctí, že jsme mohli bojovat o
finálová umístêní s têmi nejlepšími! V kategorii nejmladších žaçek vybojovala
mezi jednotlivci Nina Mrkosová 16. místo, Simona Pevná byla devatenáctá,
škoda chyby v prvku statické síly. Ve stejné vêkové kategorii se znojemské
trio nezaleklo obrovské konkurence a vybojovalo ve složení Graderová
Michaela, Šikulová Julie a Mrkosová Nina 7. místo a postup do finále.
Nejvêtší radost si vychutnala çtveþice znojemských závodnic ve finále
gymnastických taneçních skupin, kde v pozdních veçerních hodinách v
pátek šestadvacátého þíjna získala stþíbrnou medaili za vítêznými
závodnicemi Ukrajiny. V konkurenci nejlepších svêtových juniorek - jako
jediná Çeška - vybojovala Natálie Šikulová 40. m ísto. Spoleçnê s Turçí
Turçí-kovou Veronikou a Kuchaþovou Simonou byla dêvçata desátá v kategorii
trojic.“ I na výsledcích z Kufsteinu je vidêt, že znojemské aerobiçky neztrácejí
lesk na mezinárodní scénê, umí nejen závodit, ale také dovedou o sobê dát
vêdêt, çímž výraznê propagují mêsto Znojmo i svûj sport, který je
uspokojuje
ttext
ext a klubové foto: LADISLAV BASTL
uspokojuje,, a hlavnê baví.

Polach exceloval v Plzni

Plavci přivezli medaile z Prostějova
Osmnáct medailí, z toho sedm zla
zla-tých a osm çtvrtých míst - to je struç
struç-ná bilance mladých plavcû TJ Znoj
Znoj-mo na desáté Velké cenê Prostê
Prostê-jova. Žactvo tþiceti oddílû v celkovém
poçtu dvê stê tþicet se pþedstavilo v
šestidráhové prostêjovské pêtadvacítce a absolvovalo devêt set startû,
které byly rozloženy do dvou pûldnû.
Znojemští závodníci si v této konkurenci vedli dobþe. Na medailovém
zisku se podílelo osm borcû, ostatní
zúçastnêní závodníci rovnêž bodovali. Pro çtyþi zlaté medaile si doplavala Tereza Coufalová, po tþech medailích vybojovali Filip Çajka a Matêj
Svoboda, o ostatní medaile se podêlili
Jakub Klajmon, Jan Ondruš, David
Slavíçek, Zdenêk Smutný a Kateþina Moravcová.
Z výsledkû vybíráme výkony plavcû
TJ Znojmo: Žactvo nejmladší - Filip
Çajka 1. 100 m motýlek, 2. 100 m

Medailistky (zleva) Julie Šikulová, Michaela Graderová, Nina Mrkosová
a Simona Pevná.

Sport i na
www.znojemsko.cz

Desetidráhový plavecký bazén na Slovanech v Plzni byl pošestnácté
dêjištêm mezinárodních plaveckých závodû Plzeñské sprinty, které byly
zaþazeny do letošního Çeského poháru. Do západoçeské metropole se
sjelo tþi sta padesát plavcû ze çtyþiceti pêti oddílû, kteþí vytvoþili kvalitní konkurenci na tomto mítinku. Startovní listina byla ještê vylepšena mezinárodní
úçastí plavcû z Nêmecka a Dánska. Na têchto závodech se také pþedstavil
výbêr znojemských plavcû, který dosáhl pêkných výsledkû. Zisk çtyþ medailí
a dvou çtvrtých míst je solidní bilance. Nejlépe se uvedl Marek Polach, kte
kte-rý si doplaval pro celou sadu medailí. Mezi medailisty se rovnêž probojovala
Veronika Kolníková. Ta ještê spolu s Martinem Havlíkem pþidala çtvrté
místo. Výsledkový servis: Marek Polach 1. 200 m polohový závod /2:06,30/
, 2. 400 m polohový závod /4:26,73/, 3. 800 m volný zpûsob /8:16,45/ a 8.
100 m polohový závod /1:00,39/, Veronika Kolníková 3. 400 m polohový
závod /5:01,64/, 4. 1500 m volný zpûsob /17:36,31/, 11. 200 m volný zpûsob
/2:11,19/, 14. 100 m polohový závod /1:09,36/, 15. 100 m volný zpûsob /
1:00,79/, Martin Havlík 4. 100 m motýlek /55,91/, Tereza Polachová 8. 400
-alušm volný zpûsob /4:42,33/ a 9. 1500 m volný zpûsob /18:12,09/.

Marek Polach
Polach..

foto: -stlba-
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