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MISTROVSTVÍ EVROPY NÁRODŮ NOTTINGHAM 2012
DALŠÍ MEDAILOVÁ RADOST ZNOJEMSKÝCH ZÁVODNÍKŮ
Dvê znojemské posádky se pþed
pþed-stavily o minulém víkendu v dresu
Çeské republiky na mistrovství
Evropy národû draçích lodí, které
se konalo v National Watersports
Centre, Nottingham, Velká Británie
v termínu 27. - 29. çervence
çervence..
Juniorský tým tvoþený pþevážnê
závodníky ze Znojma a vedený trenérem Jirkou Novákem zde vybojoval dvê bronzové medaile a jednu
stþíbrnou.
Elitní znojemská posádka Draci
Znojmo zde od reprezentaçního vedení dostala dûvêru na svojí nejúspêšnêjší trati 2 km, kde nakonec
po velkém boji obsadila 3. místo.
Draci Znojmo tak zkompletovali letošní medailový zisk ze svêtových
soutêží po zlatu a stþíbru z mistrovství svêta v Hong-Kongu na všechny
„cenné kovy“.
Do veteránských reprezentaçních
výbêrû se také ještê individuálnê
nominovali další znojemští „dra
„dra-goni“ Bohumila Popová a František
Brychta. Startovali v kategorii nad
50 let.
ZPRÁVA P
ETRA Š TÊRBY
PETRA
Z MISTROVSTVÍ:
Mistrovství Evropy se konalo na umêlém kanále v blízkosti Nottinghamu. Juniorská výprava tak jako
zbytek çeské reprezentace byla ubytována pþímo u závodištê v kempu. Draci Znojmo využili s ohledem
na nepþíznivou pþedpovêð poçasí
možnosti ubytování na vysokoškolských kolejích.
Prostþedí závodištê bylo krásné,
kanál pþipomínal naše Raçice. Vše
je zde uzpûsobeno pro potþeby a
závody veslaþû, kanoistû a draçích
lodích. Draçí lodê mají také ve Velké
Británii velkou tradici a Angliçané
jim rozumêjí.
Mistrovství se zúçastnilo deset nejlepších národních reprezentací. První závodní den byl pátek kdy se závodilo na trati 2000 m. Jako první
zasáhli do bojû veteránské kategorie
a hned za nimi junioþi.
Naši junioþi, kteþí se každoroçnê
úçastní mezinárodních soutêží na
evropském kontinentu, zde obsadili
krásné druhé místo za maðarským
výbêrem.
Na dalších tratích 200 m a 500 m
pak çeští junioþi obsadili vždy tþetí
pþíçku, když se ještê pþed nê dostali
závodníci domácí Velké Británie.
Z vystoupení našich juniorû jsem mêl
velkou radost a velmi dobrý pocit. K
samotným závodûm pþistoupili zodpovêdnê a samozþejmê mê také
têší, že 18 závodníkû z 22 bylo ze
Znojma, což odráží snažení a výkonnost našich juniorû v Çeském
poháru. Na krátkých tratích pak byli
svým vêçným soupeþûm z Ma-

Draci Znojmo hlavním závodê na 2000 m vybojovali tþetí místo.

Draci Znojmo pak v hlavním
páteçním závodê na 2000 m
doslova vybojovali 3. místo.
V Nottinghamu startovala mírnê
pozmênêná sestava z Hong-Kongu.
Navíc jsme se rozhodli startovat v
osmnácti pádlujících závodnících
místo ve standardních dvaceti, protože ostatní reprezentanti Çeské republiky nejsou na znojemský styl
zvyklí a víc nás ze Znojma v Anglii
nebylo. Výkon na trati již nebyl sice
tak ideální jako v Hong-Kongu,

pþesto všichni bojovali jako lvi a
nakonec za reprezentaçními výbêry
domácí Velké Británie a Ruska
vydþeli pþekrásné bronzové medaile
jen o 4 desetiny vteþiny pþed repre
repre-zentací Maðarska, což je kanois
kanois-tická velmoc çíslo 1.
Perliçkou je, že jsme na trati opêt
dojeli jako v Çínê nêmeckou posádku, zde se ji nám však nepodaþilo
pþedjet a v závêru jsme tak ztráceli
cenné vteþinky.
Bronzový výkon Znojmákû na trati
2 km nakonec nabyl ještê na významu po skonçení všech závodû,
protože další medaili v hlavní kategorii na dalších tratích se již Çeskému výbêru nepodaþilo vyhrát.
Pþipomenout musíme i snažení a
výkony dalších dvou znojemských
závodníkû, kteþí se pro závody v
Nottinghamu nominovali do çeské
národní posádky ve veteránské kategorii nad 50 let. Bohumila Popová
si z Anglie veze tþi zlaté medaile a
František Brychta pak dokonce 5
medailí protože startoval na všech
tþech tratích jak v kategorii mužû
veteránû i v kategorii veteránû Mix.

Olympijské hry v Londýnê na sebe momentálnê strhávají velkou míru
pozornosti po celém svêtê. Bezpochyby jde o nejvêtší sportovní událost
probíhajícího roku. Uvêdomuje si to i komerçní sektor, který nezûstává
pozadu a snaží se z her vyždímat, co se jen dá.
Ze studie spoleçnosti Brand Finance vyplynulo, že znaçka olympijských
her je druhou nejhodnotnêjší na svêtê. A toho se pþece musí využít! Symbol
olympijských kruhû používá u svých výrobkû stále více firem, v médiích
se objevují zprávy, ve kterých se dozvíte, jaká firma oblékla sportovce té
çi oné výpravy. Prodejci elektroniky zase lákají sportovní fanoušky ke
koupi nové televize, aby si mohli užít nevšední londýnský zážitek pþímo
doma v obýváku. Ani sázkové kanceláþe nezûstávají pozadu, vypisují
totiž nejrûznêjší možnosti sázek, nêkteré i velmi bláznivé. Fanoušci science
fiction si klidnê mohli vsadit na prûlet mimozemšïanû nad stadionem pþi
zahajovacím ceremoniálu…
Ve všech zprávách o sponzorech a dalších marketingových záležitostech
nêjak zanikají informace o sportovcích a jejich výkonech, což by vlastnê
mêlo být to nejpodstatnêjší. Samotnou olympijskou myšlenku už si snad
uvêdomují jen sportovci, ale také ne všichni. Škoda, že spousta lidí chce
používat stejný parfém jako jejich hrdina radêji, než aby pþijali jeho fair
play chování jako vzor, kterému by se snažili pþiblížit.
Komercionalizace je v souçasnosti všudypþítomná, ani olympiáda není v
tomto ohledu výjimkou. Žijeme v dobê, kdy marketingové kampanê vzbudí
vêtší pozdvižení než svêtový rekord… Bohužel.
IVO KRAJC

ŽENY BYLY LEPŠÍ
NEŽ MUŽI

Juniorský reprezentaçní tým tvoþený pþevážnê závodníky ze Znojma a vedený trenérem Jirkou Novákem
vybojoval dvê bronzové medaile a jednu stþíbrnou.
ðarska vyrovnaným soupeþem. Vy
Vy-právêt by o tom mohl trenér Jirka
Novák, který juniory ve Znojmê
vede již od roku 2005. Jemu pak
patþí také to nejvêtší podêkování.
Je potþeba si uvêdomit, že se jedná
o fyzicky velmi nároçný sport, navíc
je potþeba složit alespoñ tþicet závodníkû a pþipravit je na odpovídající
závodní úroveñ. Navíc vám každý
rok nêkolik závodníkû „pþeroste“ do
dospêlé kategorie. Jeho práce tak
byla letos vidêt i na mistrovství Svêta
v Hong-Kongu, kde startovalo za
Znojmo šest bývalých juniorû.

13
Olympiáda - hlavně
ten byznys!

V hlavní kategorii na ME 2012 v
Nottinghamu startovali:
Tereza Popová, Jan Klimek, Petr
Štêrba, Michal Hájek, Jan Šalamoun,
Lucie Kotouçová,Olina Hrušková,
Monika Menyjárová, Dana Štêrbová,Miroslav Pop, Alena Vaškových, Hana Nováková,Václav Vala,
Oto Rohovský, Ivo Skþenek, Radka
Hellingerová, Jaroslav Hellinger, Libor Šulák, Martin Plšek, Zuzana
Divišová.
VÝSLEDKY:
Draci Znojmo - Çeská republika:
3. místo 2000 m.
Junioþi - Çeská republika:
2. místo 2000 m
3. místo 200 m
3. místo 500 m.
Oddíl kanoistiky tímto velice dêkuje
têmto spoleçnostem, které zejména
znojemské juniorské posádce u
u-možnily reprezentovat Znojmo a
Çeskou republiku na Mistrovství
Evropy národû ve Velké Británii.

V Uherském Hradišti se konalo tþetí kolo II. ligy mužû a žen v lehké
atletice. Stejnê jako v pþedchozích závodech se ve velmi dobrém svêtle
pþedstavily ženy atletického oddílu TJ Znojmo, které po napínavém boji
obsadily tþetí místo. Soutêž byla po celou dobu velmi vyrovnaná - o koneçném
umístêní rozhodoval až závod štafet na 4x100 m. Znojemská sestava
musela ovšem na poslední chvíli improvizovat, protože se pþi bêhu na 400
m pþekážek zranila její „finišmanka“ Michaela Hlavoñová. Naštêstí ji, i pþes
své lehçí zranêní, obêtavê zastoupila Shannon Sivila, která obvykle bêhá
stþední tratê. Muži zûstali tentokrát ve stínu žen a obsadili deváté místo.
Kvalitní výkony odvedl osvêdçený tandem Vojtêch Çabala – Josef Hrubý,
ke kterým se pþidali mílaþ Josef Michalec a pûlkaþ Shmuel Motin.
Z výsledkû - žženy:
eny: 100 m 6. Motinová Sendy 13,94 s, 200 m 6. Slováková
Eva 30,31 s, 400 m 6. Motinová Svêtlana 64,90 s, 800 m 1. Sivila Shannon
2:38,43 min., 400 m pþ. 2. Hlavoñová Michaela 73,23 s, výška 1. Nevrklová
Markéta 160 cm, 5. Pešková 142 cm, dálka 4. Hlavoñová Michaela 443 cm,
trojskok 4. Nevrklová 10,01 m, koule 6. Pešková 8,12 m, 4x100 m 4. TJ
Znojmo 57,54 s.
Muži: 200 m 5. Lišçák Pavel 24,64 s, 400 m 7. Hrubý Josef 57,76 s, 800 m
4. Hrubý Josef 2:09,47 min., 9. Motin Shmuel 2:16,13 min., 1500 m 7.
Michalec Josef 4:36,48 min., 10 000 m 2. Çabala Vojtêch 36:21,58 min., 400
m pþ. 8. Çabala Vojtêch 65,27 s, koule 7. Svoboda Tomáš 10,66 m, 4 x
ttext
ext a 2 x foto - Shannon Sivila: -stlba100m 5. TJ Znojmo 49,57 s.

NAVOS KROMÊÞÍŽ, OLMA OLOMOUC, SOBIOENERGI, PARK krajináþské a sadaþské úpravy JE Dukopþipravil: -PŠvany.

Vytrvalec Josef Bobek šokoval rakouský Gmünd
Doslova husarský kousek se po
po-vedl bêžci Josefu Bobkovi z Hodo
Hodo-nic. Pþes neúprosné a nepþíjemné
vedro i pþes pomêrnê velkou vzdá
vzdá-lenost pþíhraniçního mêsta Gmünd
od Znojma, se jako jediný z našeho
regionu odvážil postavit na start
tamêjšího Schlossparklaufu.
Šest okruhû v malebném mêstê (v
têsném sousedství Çeských Vele
Vele-nic) v celkové délce 6 520 m zvládl
pþímo excelentnê - z celkového
poçtu 126 úçastníkû dobêhl na tþi
tþi-náctém místê (!!), veteránskou ka
ka-tegorii pochopitelnê vyhrál a dosáhl
çasu 24:07 min. Ti bêžci pþed ním
byli všichni podstatnê mladší, vítêz
Alois Redl z Loosdorfu to zvládl za
22:12,8 min. Stále se lepšícímu
Bobkovi zþejmê pþišel náramnê
vhod pobyt a trénink u moþe v
Chorvatsku, protože za sebou ne
ne-chal pþes stovku dalších bêžcû.
Obzvlášï ho têší, že poprvé v životê

porazil svého pþítele a kamaráda
Václava Svobodu z Çeských Bu
Bu-dêjovic (byl až 52. za 28:22,9 min.),
který na bêžecké akce Waldviertelu
çasto a rád jezdívá.
Rakušané tentokrát prostê na Bob
Bob-ka nemêli.
„Jsem rád, že jsem v Gmündu byl a
z umístêní mám pochopitelnê ra
ra-dost. Mêstský okruh totiž vedl i
nádherným parkem okolo místního
zámeçku a navíc pþed tím v Gmün
Gmün-du poþádnê sprchlo, takže nebylo
takové dusno a dobþe se mi dý
dý-chalo. Kromê toho mê têší i skalp
Vaška Svobody, který mê doposud
vždycky porážel. V nejbližší dobê
plánuji dva starty v Çechách a 18.
srpna se chystáme opêt do Ra
Ra-kouska, ale úplnê na opaçnou stranu
- do Hohenau, pro zmênu na hrani
hrani-cích se Slovenskem,“ þekl nám spo
spo-kojený a pþíkladnê skromný veterán
Josef Bobek.
text a foto: -stlba-

Sport také na www.znojemsko.cz

Na olympiádu
v gumácích?! No a co!
Nástup çeských sportovcû pþi zahájení Letních olympijských her 2012 v
Londýnê vzbudil rozruch. Çeská výprava vstoupila na stadion pþi
zahajovacím ceremoniálu s holínkami na nohou a s deštníky v rukou.
Toho si ihned všiml režisér pþenosu, který okamžitê nakázal zabrat detail
netradiçní slavnostní obuvi. Po celém svêtê v tu chvíli vzbudili Çeši
pozornost divákû. Ohlasy na vtipný odêv jsou rûzné. V zahraniçí vêtšinou
sklidil pochvalu, outfit Çechû pobavil a zaujal. Názory çeských divákû už
jsou ponêkud odlišné. Spousta lidí u nás si neumí udêlat legraci sama ze
sebe, a to je hlavní dûvod, proç odsuzují tento odvážný nápad s holínkami.
Tato skuteçnost dokazuje, že jsme stále pomêrnê dost konzervativním
národem. Aï už máte na obleçení našich sportovcû názor jakýkoliv, musíte
nakonec uznat, že svûj cíl, vzbudit zájem, splnilo dokonale. O žádné jiné
výpravê se po zahajovacím ceremoniálu nepíše na internetu tolik jako o té
naší.
IVO KRAJC

