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DRACI ZNOJMO JSOU MISTRY MORAVY!
Posádka Znojemských drakû zvítê
zvítê-zila v pþedposledním, çtvrtém závo
závo-dê Çeského poháru Draçích lodí
2011 na trati 500 m a 2 km.
Poslední test nejlepších draçích posádek pþed blížícím se mistrovstvím
Evropy klubových posádek se v tradiçním termínu na pþelomu çervence
a srpna (30. -31. 7. 2011) uskuteçnil
v Ostrožské nové Vsi na Uheskohradišsku. Çtvrtý závod Çeského
poháru byl i zároveñ otevþeným mis
mis-trovstvím Moravy na tratích 200 m,
500 m a 2 km.
Kunovická tabule, jak se jezero v
blízkosti Ostrožské nové Vsi nazývá, rozhodnê nepatþí mezi závodní dráhy, kde by se znojemským
závodníkûm dobþe daþilo. Zdejší
velmi lehká voda je naprostý protiklad mêlké a extrémnê têžké vodê
na znojemské Dyji. V loñské sezonê
zde Draci Znojmo také pþišli o kontakt v souboji o Çeský pohár 2010 s
nejlepšími posádkami a útêchou bylo
alespoñ 3. místo v závodê na 2 km
po té, co se na 200 m a 500 m vûbec
nedaþilo. Letos bylo po tþech pþed
pþed-chozích závodech Çeského poháru
celkové poþadí také pro Znojmo
pþíznivé, vždyï Draci Znojmo vedli
o dva body pþed posádkou Pražské
Pražské-ho výbêru. Náskok na ostatní týmy
mají tyto dvê posádky již znaçný, a
tak zþejmê souboj Znojma s Prahou
rozhodne o vítêzi letošního roçníku.
Na úvodní sprinterské trati na 200
m se v Ostrožské potkalo Znojmo s
Prahou hned v semifinále. Znojmo
v jízdê zvítêzilo, ale i druhý Pražský
výbêr bezpeçnê postoupil do finále
A. Finálovou jízdu pak doslova opa-

novala Praha a po excelentní jízdê
brala zaslouženê vítêzství. Znojemští dopádlovali v šestiçlenném
finále na 4. místê za Pþerovem a
Draky z Pþedonína pþipravující se
na umêlém kanále v Raçicích pod
reprezentaçním trenérem Petrem
„Çápem“ Procházkou.
Pro Znojmo jako vítêze minulého
závodu ÇP na 200 m v Tþeboni, právê pþed Pþedonínem a Prahou to bylo
urçitê zklamání, ale na druhou stranu
rozdíly byly minimální.
V sobotním odpoledni se pak závodí
na olympijské pêtistovce. Vybojovat
v rozjížðkách finále A je letos pro
Znojmo již povinností. Ve finále se
Znojmo i Praha potkaly hned vedle
sebe v sousedních drahách. Po
startu šla Praha hned do vedení a
do poloviny tratê si vypracovala na
Znojmo pûl délky lodê náskok.
Ostatní posádky takovému to tempu
nestaçily a s vêtším odstupem bojo-

valy již jen o 3. místo. Ještê sto padesát metrû pþed cílem se zdálo, že
Praha bude slavit další suverénní
vítêzství, protože ani zvyšované úsilí
Znojemských nevedlo ke snižování
jejího náskoku. Až na posledních sto
metrech zavelel háçek Znojma Jan
Klimek k poslednímu vzepêtí sil, a
Znojmo se koneçnê zaçalo na Prahu
dotahovat. Vystupñované tempo
znojemských dragonû doslova na
posledních metrech pþeválcovalo
Pražský výbêr plný hvêzd rychlost
rychlost-ní kanoistiky, a mohl se slavit premi
premi-érový titul moravských šampionû a
zároveñ i první vítêzství Drakû
Znojmo na trati 500 m v Çeském
poháru vûbec. Tento závod se stal
ozdobou celého víkendu. Pro tþetí
místo si s odstupem tþí sek. na vítêzné Znojmo dopádlovali domácí
závodníci z kanoistického oddílu
Ostrožská nová Ves pþed çtvrtým
Slovenskem.
V nedêli se závodí na trati dva km,
která je nejsilnêjší Znojemskou dis
dis-ciplínou, což opêt slibovalo têsný
souboj se silným Pražským vý
vý-bêrem a dalšími dvaceti posádkami
nejpoçetnêjší kategorie Premier
Mix. V závodê se, ale žádné drama
nekonalo kromê extrémního vypêtí
sil závodníkû Znojma, které druhou
Prahu pþedjelo o šestnáct vteþin!!! A
tþetí posádku o dvacet sek. Závody
na 2 km obvykle na této profesionální

úrovni konçí rozdíly na pþedních
pþíçkách v rozmezí jedné až tþí
vteþin. To, co Znojmo pþevedlo, byla
jízda jak z jiné planety a zaçalo se
také hned mezi odborníky na bþehu
hovoþit i o favoritu blížícího se mistrovství Evropy. Je pravdou, že
takovýmto výkonem se Znojmo zaþadilo mezi medailové kandidáty na
evropských závodech, ale to naši
posádku sestavenou pþevážnê z
vodáckých nadšencû je spíše pþíbêh z þíše fantazie.
Výsledkem víkendového zápolení
je také zvêtšený náskok Znojma
pþed Prahou na sedm bodû v
celkovém hodnocení Çeského po
po-háru 2011. O vítêzi rozhodne poslední závod ÇP, mistrovství Çeské
republiky 3. þíjna v Raçicích. Blíže k
celkovému vítêzství má ale v tuto
chvíli Znojmo!
Pþedtím, ale çeká Znojmo jako
nejlepší domácí posádku mistrov
mistrov-ství Evropy v ukrajinském Kyjevê
(23. -30. 8.).
Draci Znojmo si ale v Ostrožské
pþichystali ještê jedno pþekvapení.
Postavili se na start závodu na dva
km také v kategorii Premier Open
(çistê mužské týmy), kde mimo jiné
startovali aktuální mistþi svêta na této
trati z loñského šampionátu v çínském Macau!!!
A ZNOJMO OPÊT ZVÍTÊZILO!
Têžká, prakticky každodenní dþina
na lodênici ve Znojmê pþináší této
posádce „nadšencû“ stále nové
posouvání vlastních možností a neskuteçné výsledky!
Mistþi Moravy 2011:
Jan Klimek, Petr Štêrba, Marek Beneš, Miroslav Pop, Václav Vala, Ota
Rohovský, Radka Hellingerová, Oldþiška Hrušková, Vítêzslava Rosecká, Monika Menyjarová, Zuzana
Divišová, Libor Šulák, Václav Dubský, Michal Hájek, Tomáš Haindl, Jan
Gross, Jaroslav Hellinger, Petr Novotný, Ivo Skþenek, Alena Vaškových, Tereza Popová, Dana Štêrbová, Hana Nováková, Miluše Jakubová, Lenka Dþevojanová, Jan Šala-pšmoun.

Na stadionu v Lausanne znojemská výprava ve složení Renata Grausgruberová, Jitka Madejová, Dana Kolštromová, Jiþina Hubená, Eva
Štêpánová.
foto: -az-

Na gymnaestrádě v
Lausanne cvičily Znojmačky
V Lausanne probêhla v çervenci XIV. svêtová gymnaestráda. Na svátek
amatérské masové têlovýchovy odjela do Švýcarska po intenzivní celoroçní pþípravê více jak devítisetçlenná výprava sportovcû z celé Çeské
republiky. Byla mezi nimi také pêtice žen ze Znojemského klubu rekreaçních sportû a tþi cviçenky Çeské obce sokolské.
„Reprezentovaly jsme naši têlovýchovu na nêkolika samostatných
vystoupeních, aï už na olympijském stadionu çi na mnoha podiích ve
mêstê,“ uvedla pþedsedkynê znojemského klubu Eva Štêpánová.
Svêtová gymnaestráda je nejvêtším svátkem gymnastických aktivit a
poþádá se pod hlaviçkou Svêtové gymnastické federace (FIG) každé
çtyþi roky. Letos se do Lausanne sjelo 25 000 cviçencû z 55 zemí svêta.
„Olympijský stadion hostil dva programy masových vystoupení, kde
se naše výprava pþedstavila svým tradiçním sokolským pojetím moderní
skladby Prázdniny pro 419 cviçencû,“ prozradila Eva Štêpánová. -r-

Bohumil Smrček, Todor Yonov a Milan Pacanda
před prvním utkáním letošního podzimu
(pokraçování ze str. 16)
TRENÉR BOHUMIL SMRÇEK
Až na výjimky jste dávali málo
branek, hráçûm chybêla lehkost, ale
i dûraz a odvaha nêco risknout, sou
sou-peþe pþekvapit. Zapracovali jste v
pþípravê na zlepšení finálních fází
hry?
Je pravda, že jsme kolikrát „umírali
pþed vápnem na krásu“ a bývaly tam
tþeba pþihrávky navíc. Možná staçilo
spíš hned vystþelit kolem nohy protihráçe, ale to bývalo. Už teð výsledky v pþípravê (v Bþeclavi 4:1, s Olomoucí 5:1) naznaçily, že se jsme na
tom zapracovali a situace se zlepšila.
Góly snad tedy budou padat. Ono je
to ale také trochu o štêstí a o umêní
si šance vytvoþit. Nyní v druhém
roçníku II. ligy jsou již hráçi zkušenêjší, nasáli tu správnou atmosféru,
budou si víc vêþit a mít víc klidu v
zakonçení. To, že jsme vlastnê celý
rok bojovali o záchranu, nás jako by
stmelilo, zocelilo a beru to také jako

velký pþínos do nového roçníku.
Jaký význam pþikládáte vêko
vêko-vému a výškovému prûmêru muž
muž-stva?
Stavíme na mladých hráçích, z
têch „starších“ a zkušenêjších je
vzadu Yonov, Hrubý, Miçka, pþed
nimi Lacko, Pacanda. A co se týká
fyzických parametrû? Chceme hráçe pohyblivé, dynamické, s rychlou
akcelerací - a to ti pþíliš vysocí zrovna
nebývají. Však taková esa jako tþeba
Messi, Keegan, Best apod. jsou spíš
menšího vzrûstu a pþitom patþí k nejlepším na svêtê. Hlavnê pro standardní situace ale máme v mužstvu
i vysoké hráçe a hlaviçkáþe jako
napþ. Trnovce, Vašíçka çi Yonova.
Pokud je „mançaft“ složen z obou
somatotypû, je to jedinê dobþe.
KAPITÁN MUŽSTVA
TODOR YONOV
Ve Znojmê jste od roku 2005 a
zaçínáte již sedmou sez
o nu. Mû
sezo
Mû-žete tedy srovnávat a hodnotit.

Pokuste se o to.
Pocházím z Plovdivu v Bulharsku, teð jsem byl na krátké dovolené
doma, vychutnal si moþe. Jinak mám
trvalý pobyt tady ve Znojmê, pþítelkyni Hanku a na procházky chodím se psem. Po absolvování letní
pþípravy se cítím docela dobþe, i když
jsem mêl deset dní výpadek kvûli
nataženému svalu ze zápasu s Uniçovem. Už ale trénuji normálnê a
têším se na ligu. Jsme zase o rok
zkušenêjší, posílili jsme, k soutêži
chceme pþistoupit pouçeni a lépe než
loni. Nebudeme už prostê takoví
zakþiknutí nováçci. Vêþím, že nám
to tam bude víc padat a budeme sbírat body. Za nejlepší sezonu považuji tu, kdy jsme postoupili do II. ligy,
povedlo se nám to až do tþetice. Ty
ostatní roky nebyly také špatné, ale
hrát vyšší soutêž je lepší. Na hþišti
se snažím a chci být pokaždé svûj,
jako kapitán jsem s každým kamarád
a žádné nepþátele nemám. Ani s

rozhodçími nemám problémy. A
trestné kopy? Do jisté míry je to dar
od Pána Boha, ale musíš je pilovat,
trénovat. Divákûm bych rád vzkázal,
aby nám stále fandili a byli hlavnê
víc slyšet také ve chvílích, kdy se
nám nedaþí a ne jen tehdy, když ztratíme balón.
ŠPÍLMACHR MILAN PACANDA
„Pþed návratem sem do Znojma
jsem hrával na Slovensku pravidelnê,
ale obmêñovali tam kádr, a tak
pþestože mi nabízeli prodloužení
smlouvy, jsem dal pþednost Znojmu.
Znám tady lidi i prostþedí, s prezidentem Otou Kohoutkem máme
dobrý vztah, a proto jsem jeho nabídku pþijal. Zahrát si proti Zbrojovce
je pro mê velké lákadlo, ještê nikdy
jsem proti nim nehrál. Na ten zápas
se z celé podzimní çásti nejvíc têším.
Svoje osobní ambice rozebírat nechci, pþeji si jen, aby se mi vyhýbala
zranêní a abychom hráli klidný stþed
-stlbatabulky.“

Mezinárodní soutěž
obřích akrobatických
modelů letadel
Nejlepší piloti leteckých modelû v extrémní letecké akrobacii z celé
Evropy se sejdou od pátku do nedêle 12.- 14. srpna na známém modeláþ
modeláþ-ském letišti v Model City u Hlubokých Mašûvek na Znojemsku. Hlavní,
pro diváky atraktivní program bude probíhat po celou sobotu.
O nic nepþijdou ani návštêvníci v pátek nebo v nedêli dopoledne. K vidêní
budou modely letadel s rozpêtím pþes tþi metry þízené špiçkovými mo
mo-deláþi, kteþí budou létat volné akrobatické sestavy složené z nejrozma
nejrozma-nitêjších akrobatických prvkû a to celé synchronnê na hudbu. Çeká na
vás nezapomenutelná podívaná a bohatý program. Aktuální informace a
fotografie z akcí naleznete na internetových stránkách ModelCity.
foto: archiv Model City

Parádní vstup znojemských fotbalistů do II. ligy
Nad oçekávání dobþe vyšel odhod
odhod-laným a dobþe pþipraveným borcûm
1.SC Znojmo první druholigový zá
zá-pas s „béçkem“ pražské Sparty na
hþišti v Xaverovê. V mužstvu domácích nastoupilo celkem šest svêþencû trenéra Jaroslava Hþebíka (Brabec, Polom, Kadeþábek, Jánoš,
Krejçí a Skalák), kteþí na ME do 19
let v Rumunsku vybojovali pro ÇR
stþíbrné medaile. K tomu jim samo
samo-zþejmê gratulujeme, ale ještê vêtší
radost máme z jasného vítêzství na
na-šich hráçû nad têmito talenty.
Pražané sice byli v prvním poloçase
lepší a brzy vedli, jenže psychicky
zocelené hráçe Znojma to neodradilo, naopak se zvedli a v druhé pûli
zápas zcela otoçili. Absolutorium za
za-sluhují pþedevším Vašíçek s Pacan
Pacan-dou, za bojovný výkon však po
po--

chvala patþí všem.
Sparta Praha B - 1.SC Znojmo
1:4 (1:1)
Branky: 2. Skalák - 28. a 52. Vašíçek, 86. Pacanda, 90. Krhut. Roz
Roz-hodçí: Býma - Urban, Makoviçka.
ŽK: Pavelka, Putz, Polom - Sukup,
Zifçák, Lukáš. ÇK: 42. Pavelka, 84.
Polom. Divákû: 305.
Sparta B: Kamenár - Sus (83. Kraják), Rada, J. Brabec, Polom - Kadeþábek, Jánoš, Pavelka, Krejçí Skalák (73. Jirásek), Juliš (63. Putz).
Trenér: Svoboda.
Znojmo: Hrubý - Hþíbek, Jonov, Miçka, Sukup - Lukáš, Lacko, Hnaníçek, Zifçák (71. Krhut) - Vašíçek (90.
Trnovec), Pacanda (87. Podzemský). Trenér: Smrçek.
Už v druhé minutê si z pravé strany
do pokutového území Znojma nabêhl

Skalák a pþekonal Hrubého. Tentýž
hráç byl pþi chuti a provêþil našeho
gólmana o dvacet minut pozdêji znovu. Jeho pþízemní stþela k tyçi však
zvýšení sparïanského náskoku nepþinesla. Devatenáctiletí medailisté
byli zhruba celou pûlhodinu hodnê
vidêt a Znojemští se mêli co ohánêt.
Navíc Sukup a po nêm i Miçka dostali
žluté karty. Jako celek však hráli
zodpovêdnê a vyplatilo se jim to.
Pþišla 28. minuta a s ní ukázková
kolmice Lacka na Vašíçka, který
nezaváhal a dal první znojemský gól
podzimu. Bylo vyrovnáno a hráçi se
zklidnili. Krátce nato trefil domácí
Jánoš tyç a pþed poloçasem pþišla
Sparta B po druhé žluté kartê o Pavelku. Po zmênê stran se situace
zaçala obracet a šance narûstaly
pþed sparïanskou brankou. V 52.

minutê se probil stþedem obrany
stþelecký lišák Vašíçek a zamíþil
pþesnê pod bþevno Kamenárovy
branky podruhé. Domácí se vzdát
rozhodnê nechtêli, ale projít znojemskou obranou se jim už nepodaþilo.
Závêr zápasu pak režíroval bývalý
sparïan Pacanda
Pacanda. Nejprve ho fauloval Polom a rovnêž dostal druhou
žlutou kartu, sám znojemský útoçník
pak pþízemní stþelou pþekonal Kamenára potþetí. Absence dvou mužû
v poli byla pþece jen znát, a tak po
narážeçce s Vašíçkem uzavþel skóre na 1:4 stþídající Krhut
Krhut. Bylo by v
tuto chvíli nerozumné jásat pþedçasnê, soutêž teprve zaçíná. Ale vstup
do nového roçníku Znojmu vyšel, a
to mûže pro další utkání hodnê zna-stlbamenat.

D r u h é k o l o I I . f o t b a l o v é l i g y : s o b o t a 1 3 . 8 . v 1 7 . 0 0 1 . S C Z n o j m o - M o s tt!!

V sobotu 30. 7. byl v Oleksovicích odehrán fotbalový turnaj za úçasti
mužstev Dynamo Oleksovice, Sokol Tasovice,,B“, Sokol Pþímêtice a
TJ Suchohrdly. Byl to již 37. roçník memoriálu Antonína Jedliçky, Ivana
Valenty a Štefana Çernaje. I pþes nepþízeñ poçasí se hrálo s velkým
nasazením a turnaj po dobrém výkonu vyhráli domácí fotbalisté. Poþadí
turnaje: 1. Oleksovice, 2. Tasovice, 3. Pþímêtice, 4. Suchohrdly. Nejlepším
stþelcem turnaje se stal Martin Krebs z Oleksovic se tþemi vstþelenými
brankami a nejlepší
m brankáþ
em byl vyhlášen hráç Suchohrdel Lukáš
nejlepším
brankáþem
Bajgl. (Foto vítêzného mužstva Oleksovic
-ZMOleksovic:: -az-)

