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ŠANOVSKÝ ŠEBRLE
Agilní SPORTCENTRUM ŠANOV poþádá v sobotu 4. çervna atletický
sedmiboj „Šanovský Šebrle.“ Sedmero disciplín: bêhy na 60 a 1000
metrû, dálka, výška, oštêp, koule a disk. Závody zaçínají v 10 hodin,
kvalitní obçerstvení je zajištêno. Podrobnosti zjistíte a pþihlášky si
mûžete zajistit u sympatických správcû Sportcentra nebo na telefonu
602 508 548.
-stlba-

Atleti zahajovali
v Uherském Hradišti
Sedící zleva Kolajová, Willmannová V., Heroldová, Kacetlová, trenér
Frank, Smutná, Procházková, Willmannová K., Šedová a stojící Kární
Kární-ková.
foto: DDM Znojmo

Florbalistky TJ DDM
Wildcats Znojmo v
Brně určitě nezklamaly
V sobotu 7. kvêtna si vyzkoušely své dovednosti na turnaji v Brnê mladé
nadêjné florbalistky TJ DDM Wildcats Znojmo. Pro vêtšinu z nich to byl
první turnaj v životê, a tak to nemêly vûbec jednoduché, protože hrály
pouze proti klukûm!! A ti je vûbec nešetþili, a od prvního zápasu to bylo znát.
Pþesto se nedá þíci, že by se holky vzdaly bez boje, a dokonce po jediném
vstþeleném gólu do sítê soupeþe museli kluci za trest klikovat na pþíkaz
trenéra. „Do tohoto turnaje jsme šli s tím, že nemáme co ztratit
ztratit,, a tak
bo-nemûžu holkám nic vyçítat, spíše naopak je musím pochválit za to, že bo
joval
y až do konce a vydal
y se ze všech sil.“ konstatoval spokojený trenér
jovaly
vydaly
DDM Znojmo
Wildcats Zdenêk Frank.

Mládežka druhá
nejlepší v republice
Bêhem podzimních a zimních mêsícû školního roku probíhala napþíç
republikou školní futsalová liga. Soutêže se zúçastnili i žáci 8. a 9.
roçníkû sportovních tþíd ze ZŠ, Znojmo, Mládeže. Tým çtrnácti žákû
prošel úspêšnê podzimním okrskovým kolem a pþes divizní finále se
probojoval až do kola východní konference. Zde deklasoval své soupeþe
a tþemi vítêzstvími si tak zajistil úçast v republikovém finále, které se
konalo 12. kvêtna v Brnê. Zde chlapci bojovali stateçnê a postoupili do
finále celého turnaje. Nakonec však zûstali pþed branami vítêzství a
obsadili velmi pêkné druhé místo. Že se jedná o výrazný úspêch
dosvêdçuje i to, že 30. kvêtna pþijal úspêšné sportovce starosta Mêsta
Znojma Zbyšek Kaššai. Nejenom svoji základní školu, ale celý okres
reprezentovali tito žáci: Lukáš Hrazdílek, Karel Hanzlík, Filip Holçapek,
Zbynêk Pospíchal, Vladimír Vybíral, Robin Kott, Patrik Sokol, Petr
Kirschner, Petr Vala, Jakub Pokorný, Le Minh Thanh, Kevin Seiter,
Pavel Morong a Roman Šálek. Nejúspêšnêjším stþelcem týmu byl Petr
Kirschner. Výsledky - DIVIZNÍ FINÁLE LANŽHOT: ZŠ, Znojmo, Mládeže
– ZŠ, Velké Pavlovice 17:2, ZŠ, Masarykova Lanžhot 7:3. KONFERENÇNÍ FINÁLE VÝCHOD BRNO: ZŠ, Znojmo, Mládeže – ZŠ, Kukleny
3:1, – ZŠ, Prachatice 6:4, - ZŠ, Hluçín 4:3. REPUBLIKOVÉ FINÁLE:
ZŠ, Znojmo, Mládeže – ZŠ, Pþíbram 5:2, - ZŠ, Edisonova Teplice 1:6. -rz-

Old Boys Paráda
Pro vêçnê mladé padesátníky (roçníky 41 - 61) je urçen nohejbalový
turnaj trojic v sobotu 4. çervna, zahájení v 9:30 hodin.
Hrát se bude ve sportovním areálu PSK Znojmo v Leskách. Ve startovném sto korun na osobu je zahrnut tradiçní gulášek a zahánêní žíznê
Božím darem chmelovým.
-stlba-

Florbalisté DDM TJ
Znojmo v Brně čtvrtí
V sobotu 7. kvêtna se konal v Brnê Bohunicích startovací turnaj Amatérské
florbalové ligy junior (AFL junior). Kluci si ve skupinê vedli velmi dobþe a
totéž se dalo þíci i o play off, kde se zastavili až v semifinále, kde podlehli
velmi dobþe hrajícím Pohoþelicím 2:3, a tak na nê zbyl boj o tþetí místo, kde
se ale místo tradiçního zápasu jely nájezdy a v nich si Znojemští poradili
pouze v jednom pþípadê a soupeþ hned dvêma trefami poslal Pohoþelice do
Celkové çtvrté místo je trochu zklamáním, ale musím kluky opêt
finále. „Celkové
pochválit za bojovnost a snahu s výsledkem nêco udêlat
udêlat,, a do budoucna
si myslím, že tento tým má ještê co ukázat a jeho chvíle jjistê
istê pþijde“
DDM Znojmo
konstatoval trenér Znojma Marek Šabatka.

S tojící zleva Frimel, Fruvirt, Cihláþ, Pavlík, Machala, Matoušek, kleçící
Mašek a podþepu Frank a ležící Bajko.
foto: DDM

První kolo II. ligy mužû a žen v lehké atletice bylo zahájeno za pêkného
sluneçného poçasí v Uherském Hradišti. Závodû se zúçastnilo i družstvo
mužû oddílu atletiky TJ Znojmo a ziskem 62 bodû obsadilo šesté místo.
Na medailových místech v bêžeckých disciplínách se prosadili ti nejmladší
z nich – Vojtêch Çabala a Josef Hrubý, daþilo se i vrhaçi Çepákovi.
Z výsledkû: 100 m – 10. Svoboda 12,9 s, 40 m – 2. Çabala 55,41 s, 3.
Hrubý 57,06 s., 800 m – 4. Hrubý 2:09,78 min., 1 500 m – 1. Çabala
4:32,46 min., dálka – 8. Svoboda 486 cm, koule – 5. Çepák 11,32 m, disk
– 7. Gryc 33,49 m, 11. Çepák 28,96 m, 13. Bednáþ 27,03 m, kladivo – 5.
Gryc 38,04 m, oštêp – 4. Çepák 50,12 m, 6. Egner 42,87 m. Bodový
stav: 1. AK PSK Zlín 250 bodû, 2. AK AHA Vyškov 204, 3. AC Moravská
Slavia Brno B 139, 4. AC Çejkovice 97, 5. TJ Sokol Brno-Žabovþesky 95,
6. TJ Znojmo 62, 7. Jiskra Otrokovice.
-stlba-

Rytíři vyhráli pražský
Hoof Bowl
Team amerického fotbalu ovládl pražský turnaj ligové serie A7 Hoof
Bowl. I pþesto, že znojemský team trápí velká marodka a do Prahy pþijel
znaçnê oslaben, podaþil se Rytíþûm husarský kousek a ovládli pražský
turnaj. Turnaje se zúçastnilo 5 teamû a Znojmáci zaváhali pouze jednou
ze 4 utkání, kdy po zranêní QB Radima Paþízka nestaçili o bod na lídra
tabulky Prague B. Nejtêžší byl pro Znojemské poslední zápas, ve kterém
se utkali o vítêze turnaje s teamem Plzeñ Tornadoes. Tornáda porazila
Rytíþe ve finále Happy Crash Bowlu. Tornáda tentokrát na znojemské
borce nestaçila a prohrávala už 13 :0. Vypadalo to, že znojemský team
sfoukne Tornáda jak jarní vêtþík, když došlo na první pohled k vážnému
zranêní Tomáše Melichárka, který byl pþevezen do Motole (jeho zranêní
se ukázalo jako lehké). Znojmo bez chuti do další hry ubránilo vítêzství
13:6. Radost z poháru kazila zranêní klíçových hráçû, kteþí zþejmê
budou chybêt v posledním turnaji pþed sezonní pauzou. Nejlepším
hráçem turnaje se stal Lumír Kabelka, který exceloval jak v útoku, tak
v obranê a znovu získal trofej pro nejužiteçnêjšího hráçe turnaje. Dále
je potþeba ze Znojemských vyzdvihnout Martina Malíka a Michala
Podzimka, kteþí hráli vêtšinu çasu jak v obranê, tak v útoku, kde jejich
síla a agresivita dominovaly. Znojmáky nyní çeká soustþedêní s trenéry
z americké Louisiana college a pak poslední turnaj pþed letní pauzou.
Pro všechny, kteþí by chtêli zkusit hrát americký fotbal, Knights
pþipravují nábor v polovinê záþi. Ale jestli chcete zkusit trénink už nyní,
máte možnost, bližší Iink na stránkách www.znojmo-knights.cz. -rz-

Kanoisté v Nymburce
Kvalitnê obsazen byl závod rychlostních kanoistû tuto sobotu 28. kvêtna
- 58. roçník Nymburské pêtistovky. A tohoto celorepublikového závodu
se tradiçnê úçastní i znojemský oddíl kanoistiky. Jako první ze znojemských závodníkû zasáhl do závodû na trati 500 v kategorii kanoistû
C1 (singlkanoe) dorostenec Milan Janeçek mladší
mladší. Ve své rozjížðce
obsadil 7. místo a do finále A se tak neprobojoval. Stejnê tak se vedlo i
žákûm na kajaku dvojic Danu Haindlovi a Ríšovi Tomkovi, ani oni
nedokázali postoupit do velkého finále této poçetné kategorie, kde startuje
devêt nejlepších. Oba pak startovali ještê na singlkajaku, ale 6. místo,
resp.7. místo k dalšímu postupu z rozjížðky nestaçilo. V kategorii mužû
se pþestavil na kanoi Jan Klimek, který svou rozjížðku vyhrál a s
pþehledem postoupil do velkého finále.
První do finálového bloku na trati 500 m vstupovala Míša Mêšïáková
(roç.1999) v nejpoçetnêjší kategorii benjamínek do 12 let. Míša má velmi
dobrou startovní reakci a v polovinê závodu se pohybovala na medailových místech. V cíli to bylo nepopulární 4. místo jen vteþinu za medailí,ale
i tak dokázala vylepšit 5. místo z minulých závodû v Sedlçanech.
Stþíbrnou medaili pak vybojoval k kategorii mužû na pêtistovce Jan Klimek
(1973) a spoleçnê s Petrem Kubíçkem z USK Praha vyhráli kategorii
deblkanoí, kde se startovalo rovnou velké finále.
Zlato si do Znojma doveze nejvêtší „matador“ znojemské kanoistiky
Milan Janeçek (1953) za vítêzství na singlkajaku na trati 500 m v
kategorii seniorû nad 45 let.
Spoleçnê pak s Františkem Brychtou (1960) na deblkajaku ve vyrovnaném závodê na pêtistovce v kategorii nad 35-let obsadili 3. místo.
Odpoledne se závodilo na dlouhé trati 2 a 3 kilometry.
Jan Klimek na kanoi zopakoval 2. místo. Milan Janeçek vybojoval opêt
fantastickým výkonem bronzovou medaili v kategorii veteránû nad 35let bez rozdílu vêku!!! S parïákem Františkem Brychtou si pak na K2
oproti pêtistovce polepšili o jedno místo a vybojovali stþíbrné medaile.
Skvêlého výsledku pak dosáhla na dlouhé trati, která jí tolik nevyhovuje,
Míša Mêšïáková, když dopádlovala na 9. pozici v konkurenci 40 soupeþek
bez rozdílu vêku do 12 let, jen s minimálním odstupem na tþetí místo.
Pro 8. místo z celkovê devíti startujících si ještê dopádloval dorostenec
Milan Janeçek ml. na singlkanoi. Ostatní znojemští závodníci do dlouhých
tratí nezasáhli.
Hodnocení trenéra Petra Štêrby: „Závody v Nymburce jsou tradiçnê s
velmi dobrou konkurencí z celé Çeské republiky. Výborné výsledky
Milana Janeçka st. a Jana Klimka jsme oçekávali, protože dlouhodobê
patþí ve své kategorii k nejlepším çeským závodníkûm. Milan Janeçek
ml. byl na prvních závodech po zlomeninê ruky a ještê nedohnal tréninkové
manko. Výbornê letos závodí Míša Mêšïáková, z jejíchž výsledkû mám
velkou radost. Má talent a porážejí ji jen daleko vyspêlejší závodnice. V
této vêkové kategorii je ale na velké tréninkové objemy dostatek çasu.
Míše urçitê pomáhá, že s ní letos na závody jezdí i její maminka. Myslím,
že pokud u tohoto sportu vytrvá, má velké pþedpoklady stát se v budoucnu
-stlbavýbornou závodnicí.“ Více na: www.kanoe-znojmo.cz.

VZP CUP 2011 - Městský lesík
Druhou akcí pokraç
oval jubilejní
pokraçoval
desátý roçník závodû horských kol,
sportovních a preventivnê bezpeç
bezpeç-nostních akcí Znojemský VZP CUP
2011. Více jak padesát mladých
cyklistû se sešlo ve stþedu 18. kvêtna
v Mêstském lesíku na prvním závodu
horských kol v rámci celého poháru.
První nezávodní akce byla Májová
vyjížðka, která probêhla tradiçnê 1.

kvêtna. Jako první se pod nafukovací startovní bránu postavilo 18 dêtí
z kategorie 7 až 9 let, následovalo
12 závodníkû v kategorii 4 až 6 let.
V nejmladší kategorii obsadil 1.
místo Matêj Smolka, 2. místo Jan
Švéda a tþetí místo Nikola Navrka
Navrka-lová
lová. V druhé nejmladší kategorii
vybojoval 1. místo Vojtêch Matêj,
jako druhý dojel Jiþí Šrûtka a tþetí

pþíçku obsadila v silné konkurenci
chlapcû Michaela Navrkalová.
V prostþední kategorii 10 až 12 let
startovalo celkem 13 závodníkû a
první místo zaslouženê patþí Pe
Pe-lechu Simonovi, druhou pþíçku si
vybojoval Dominik Chalupník a jako
tþetí dojela opêt dívka Tereza Kos
Kos-máková. V kategorii 13 až 14 let
dojela na prvním místê dívka

Natálie Šrûtková a druhý byl Roman
Benc. Tþetí místo v pþedposlední kategorii obsadila Zuzana Vojtêchová. Voj
têch Toman se stal vítêzem
Vojtêch
nejstarší kategorie kadeti 15 let a
více, druhé místo ve stejné kategorii
obsadil Luboš Novák a tþetí dojel
Josef Truhláþ.
CKK Znojmo

Závody horských kol Velká cena města Znojma
Sedmnáctý roçník závodû horských kol „Velká cena mêsta Znojma“ bude odstartován v nedêli 5.
çervna na Masarykovê námêstí.
Stejnê jako v minulých letech bude
podstatná çást tratê u kategorií dospêlých závodníkû vedena starým
mêstem a dvakrát bêhem jednoho
kola pþejedou závodníci pþes þeku
Dyji. Divácky nejzajímavêjší çást
tratê se nachází pþi prûjezdu Karolininými sady smêrem od þeky Dyje k
mikulášskému kostelu. Diváci tak
mohou opêt sledovat závodníky z
bezprostþední blízkosti pþi výjezdu
technicky velmi nároçného kopce.
Závod je urçen široké cyklistické
veþejnosti. Nejmladší dêti ve vêku 4
až 6 let startují na Masarykovê námêstí v 9.30 hodin. Další kategorie
startují postupnê vždy po pþíjezdu
pþedchozích závodníkû do cíle. Tento
závod je zaþazen do seriálu akcí
VZP CUP 2011 jako 4. akce. Malí
závodníci sbírají body z jednotlivých
závodû, které jim pomohou napþíklad
k získání dvou horských kol urçených pro ty nejlepší. Traï pro nejmenší
dêti je na Masarykovê námêstí a pro
další dêti vede starým mêstem.
Vyhlášení výsledkû dêtských kategorií budev 10.45 hodin. Vítêzové
jednotlivých kategorií se mohou têšit
na poháry a ostatní potêší pamêtní
medaile. V 11.00 hodin startuje
hlavní závod na velkém okruhu a
závodníci jsou rozdêleni do nêkolika

kategorií. Každá kategorie má
urçený poçet kol a nejdéle budou
kroužit po nároçném okruhu MUŽI
- elite, které çeká devêt okruhû s
celkovým pþevýšením pþes jeden
kilometr a pro vítêze finançní
prémie.
Pravidelnê je vyhlašována i
soutêž pro çtenáþe týdeníku
Znojemsko.

Na této stranê dnešního vydání je
uveþejnên losovací kupón, který po
vyplnêní mûžete odevzdat v místê
vyhlášení výsledkû celého závodu.
Losování výherce nového kola
znaçky AUTHOR a dalších deseti
cen se uskuteçní po vyhlášení celkových výsledkû dospêlých závodníkû. V rámci doprovodného programu se pþedstaví firma Autodruž-

Kupon na losování
horského kola

Vystþihnête a pþineste si tento kupon na závod horských kol
„Velká cena mêsta Znojma“ v nedêli 5. çervna. Losování o
jedno horské kolo a o deset vêcných cen od sponzorû se uskuteçní po vyhlášení výsledkû hlavní kategorie na Masarykovê
námêstí. Hlavní cenu - horské kolo znaçky Author vênovala
firma Cyklo Kuçera Znojmo!
Jméno:

Bydlištê:

Pþíjmení:

Telefon:

stvo Znojmo. Nejen pro závodníky
pþipravuje významný partner Cyklo
Klubu Kuçera Znojmo firma Aminostar ochutnávku nápojû a energetických tyçinek pro sportovce.
Tento závod a celý seriál Zno
Zno-jemský VZP CUP je možné poþádat
díky významné podpoþe Mêsta
Znojma a Všeobecné zdravotní
pojišïovny.
CKK Zn.
DOPRAVNÍ UZÁVÊRA
Upozorñujeme þidiçe na úplnou
uzávêru v termínu nedêle 5. 6. od
8.00 hodin pþedevším na Masa
Masa-rykovê námêstí a od 10.30 hodin do
cca 14.00 hodin i na celé trati. Ome
Ome-zení se týká pþedevším vjezdu do
zahrádkáþské kolonie pþes ulice
Koželužská a Pod Kraví horou.
Podrobnêjší informace o celém
závodu a mapu trasy, na které se
závod uskuteçní, najdete
www.cykloklubkucera.cz
www.cykloklubkucera.cz..
VÝLUKA TURISTICKÉHO
VLÁÇKU
V souvislosti s poþádáním závodu
horských kol v nedêli 5. 6. upozorñujeme zájemce o jízdu turistického vláçku, že v termínu odjezdu
vláçku z louckého kláštera v 10.45
a 12.30 budou tyto spoje z bezpeçnostních dûvodû zrušeny na celé
trase vyjížðky. Ostatní spoje bez
omezení.
CKK Znojmo

