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Moravský Krumlov v Extralize čtvrtý,
Hodonín slaví desátý titul
Stolní tenistky
Moravského Krumlova obsadily
v české nejvyšší soutěži konečné
čtvrté místo. V semifinále podle
očekávání nestačily na favorizovaný
Hodonín, kterému v sérii podlehly
0:2 na zápasy. Hodonínské stolní tenistky si však stejně hladce poradily
také ve finále s Břeclaví a zaslouženě
slaví svůj desátý titul Mistryň České
republiky.
První utkání se hrálo v sobotu 30.
dubna na stolech úřadujících šampionek z Hodonína. Ty o den dříve v semifinále Superligy doslova rozcupovaly silný rakouský Ströck, přibrzdit
je nedokázaly ani krumlovské hráčky.
Po 50 minutách odjížděly z Hodonína
s debaklem 0:5, když neuhrály ani jediný set. Rozdíl mezi oběma týmy byl
propastný.
Prvomájová odveta přilákala do
krumlovské sokolovny více než padesátku příznivců, kteří vážené cesty
rozhodně nelitovali. Krumlovské
hráčky se totiž před domácím publikem do svého soupeře pořádně zakously. Obě úvodní dvouhry dospěly
až do páté sady. Kristýna Mikulcová
si proti Renatě Štrbíkové vypracovala
dokonce dva mečboly, nedokázala je
však proměnit. Zkušená česká repre-

zentantka koncovku dramatického
zápasu zvládla. V rozhodujícím pátém setu neuspěla ani Simona Šlehobrová proti Lence Harabaszové.
Vyrovnanou partii proti svedla proti
Kateřině Pěnkavové také Alexandra
Pelcmanová, kterou od srovnání na
2:2 na sety dělilo jen několik centimetrů. Hodonín tak přes tuhý domácí
odpor vedl už 3:0. Moravský Krumlov se však přece jen dočkal alespoň
čestného bodu. Kristýna Mikulcová
udolala Harabaszovou a snížila na 1:3.
Na víc už se ale domácí nezmohly, a
Hodonín tak po výsledcích 5:0 a 5:1
zaslouženě postoupil do finále.
Pro Moravský Krumlov je i tak semifinálová účast velkým úspěchem. Poprvé v historii postoupily svěřenkyně
trenéra Jindřicha Bíly mezi nejlepší
čtyři české týmy, čímž vylepšily své
loňské maximum. Čtvrté místo obsadily Krumlovanky také v Českém
poháru a bezezbytku tak naplnily
předsezónní cíle.
A v příštím roce může být v Moravském Krumlově ještě veseleji. Novou
posilou ambiciózního krumlovského
týmu se od nové sezóny stává úřadující Mistryně České republice ve dvouhře a účastnice olympijských turnajů
v Pekingu a Londýně, Dana Čechová.

Úspěšná česká reprezentantka se do
české nejvyšší soutěže vrací po dvanácti letech strávených v německé
Bundeslize.
V kádru MK nadále zůstávají všechny
opory letošního úspěšného týmu. V
Krumlově budou pokračovat Simona
Šlehobrová s Alexandrou Pelcmanovou. Po dvouletém hostování by
měly být dle dohody s Hodonínem
dotaženy přestupy stávající jedničky
týmu Kristýny Mikulcové i české reprezentantky do 21 let Barbory Kapounové. V Moravském Krumlově
tak roste velmi silný tým. A logicky
rostou také sportovní cíle klubu. V
příští sezóně by Krumlovanky rády
narušily dlouholetou domácí nadvládu žen Hodonína a Břeclavi, které se
spolu o titul letos utkaly již poosmé v
řadě. Kromě české Extraligy by měl
Moravský Krumlov startovat také v
evropském poháru ETTU a středoevropské Superlize. „Dana Čechová patří k nejlepším českým hráčkám. Jsme
velice rádi, že se po návratu do České
republika rozhodla hájit barvy právě
našeho klubu. Měla by se okamžitě
zařadit mezi nejúspěšnější hráčky
ligy. Díky tomu můžeme vyhlížet
ještě vyšší sportovní mety, než tomu
bylo doposud,“ pochvaluje si novou

posilu předseda krumlovského klubu
Michal Makovický. „Úspěchem by v
nadcházející sezóně byl postup do finále Extraligy. Od účasti v evropských
soutěžích očekáváme především zvýšenou dávku atraktivních utkání proti
silným soupeřům. Těžké zápasy by
měly pomoci urychlit výkonnostní
růst našich mladých talentovaných
hráček. Mezinárodní pohárové zápasy jsou také malou odměnou našim
fanouškům, kteří děvčata celoročně
podporují a vytvářejí skvělou atmosféru,“ pokračuje Makovický.

dračí lodě V sobotu 30. 4. se
v areálu ATC Merkur v Pasohlávkách uskutečnil další ze závodů
Českého svazu dračích lodí, v
rámci kterého proběhl I. nominační závod do reprezentačního družstva juniorů pro Mistrovství světa
národů ICF konaného v termínu
8. - 11. 9. v Moskvě.

Počasí drakům přálo, a znojemským
kanoistům se dařilo. Zejména pak
juniorům, kteří se na těchto závodech nominovali do reprezentačního družstva juniorů České republiky pro sezónu 2016.
Nominovaní juniorští reprezentanti se následně zúčastnili i závodů v
dospělé katerii. Mladí Znojmáci ve

spolupráci se závodníky z Kadaně,
Olomouce a Přerova sestavili silný
tým, který kraloval i mezi dospělými téměř na všech tratích, jak na
velkých lodích (20 pádlujících), tak
na malých (10 pádlujících). Tím si
s přehledem zajistili účast na MS v
Moskvě 2016. Kompletní výsledky
na www.csdl.cz. Dařilo se i dospělé

posádce TJ Znojmo, která zvítězila
v kategorii mužů (OPEN) na trati
200m a přidala další dvě stříbrná
umístění na 2km.
Seznam znojemských juniorských
reprezentantů na MS:
Reischl Jakub, Kleanderová Michaela, Vocílková Hana, Kremláčková
-PSAnna, Straka Václav.

kopaná Na školách probíhal 19.
ročník turnaje v malé kopané žáků
1. – 5.tříd v McDonald´s Cup.
Soutěže se zúčastnilo v kategorii A
(1. – 3. třída) 18 družstev ze znojemského okresu, tj.252 dětí. V
kategorii B soutěžilo 23 družstev,
tj.322 žáků. Celkem tedy se zúčastnilo turnaje 574 dětí. Po okrskových
kolech, která se uskutečnila v dubnu
2016 postoupila vítězná družstva.
Do okresního finále postoupilo v
kategorii A šet škol a v kategorii B
šest škol. Okresní kolo se uskutečnilo 11. 5. ve Znojmě na Čafce.

Šanov – ZŠ Prokopa Diviše 3 : 2.Děkuji všem pedagogům a organizá-

torům, kteří připravili své žáky na
tento velký fotbalový turnaj.

Mgr. Jaromír Jiral,
foto: Kateřina Matoušková

stolní tenis

Extraliga žen, semifinále:
SKST Mart Hodonín – MK Řeznovice 5:0, body Kateřina Pěnkavová a
Lenka Harabaszová po 2, Renata Štrbíková 1.
MK Řeznovice – SKST Mart Hodonín 1:5, body Kristýna Mikulcová 1
– Renata Štrbíková a Kateřina Pěnkavová po 2, Lenka Harabaszová 1.
MSK Gumotex Břeclav – SK Frýdlant
nad Ostravicí 5:2 a 5:4, konečný výsledek série 2:0, postupuje Břeclav.
Extraliga žen, finále:
SKST Mart Hodonín – MSK Gumotex Břeclav 5:1, 5:1 a 5:0, konečný
-JBvýsledek série 3:0.

Znojemští junioři se zúčastní MS 2016 dračích lodí v Moskvě

McDonald´s Cup 2016 – 19. ročník

Výsledky:
Kategorie A: 1. ZŠ Znojmo, JUDr.
Mareše, 2. ZŠ Prosiměřice, 3. ZŠ
Blížkovice, 4. ZŠ Hrušovany, 5. ZŠ
Znojmo, Pražská, 6. ZŠ Moravský
Krumlov, Kláštení.
Byl vyhodnocen nejlepší střelec
Petr Mikulka, ZŠ Znojmo, JUDr.
Mareše.
Kategorie B: 1. ZŠ Znojmo, JUDr.
Mareše, 2. ZŠ Miroslav, 3. ZŠ Znojmo, nám. Republiky, 4. ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní, 5. ZŠ Šanov,
6. ZŠ Znojmo, Prokopa Diviše, Přímětice.
Byl vyhodnocen nejlepší střelec
Petr Železný, ZŠ Znojmo, JUDr.
Mareše.
Vítězové kategorií budou reprezentovat region Znojmo ve středu
18. 5. v Brně.
Výsledky kategorie A: O první a
druhé místo: ZŠ JUDr.Mareše – ZŠ
Prosiměřice 1 : 0. O třetí a čtvrté
místo: ZŠ Blížkovice – ZŠ Hrušovany 1 : 0. O páté a šesté místo: ZŠ
MK, Klášterní – ZŠ Znojmo, Pražská 0 : 2.
Výsledky kategorie B: O první a
druhé místo: ZŠ JUDr. Mareše – ZŠ
Miroslav 2 : 0. O třetí a čtvrté místo:
ZŠ nám. Republiky – ZŠ MK Klášterní 4 : 1. O páté a šesté místo: ZŠ

Dana Čechová úspěšně reprezentovala ČR na olympijských hrách v
Pekingu i Londýně.

Olympionička Dana Čechová přestupuje
do Moravského Krumlova!

stolní tenis Účastnice olympijských turnajů v Pekingu a v Londýně přestupuje do Moravského Krumlova ze špičkového bundesligového
týmu TTG Bingen / Münster-Sarmsheim, kde odehrála posledních devět
soutěžních sezón a se kterým v letech 2013/2014 a 2014/2015 vybojovala
druhé místo v německé nejvyšší soutěži i Německém poháru.
Dana Čechová, rozená Hadačová, je odchovankyní SKST Hodonín. Českou
nejvyšší soutěž si zahrála také ve Vlašimi, Frýdlantu a dnes již neexistujícím
klubu z Horní Suché, odkud v roce 2004 odešla na dlouhé zahraniční angažmá.
Po loňském narození dcery Gábinky se Dana rychle vrátila za stoly a nabrala
skvělou formu, kterou korunovala vydařenými vystoupeními na Mistrovství
Evropy v Jekatěrinburgu, Pro Tourech v Maďarsku a Německu, stejně jako na
Mistrovství světa družstev v malajském Kuala Lumpur. Nominace na kvalifikační turnaj o letenku do Ria jí unikla jen o vlásek. Třetí účast na Olympiádě tak
Dana zatím nepřidá, snad za čtyři roky v Tokiu...
Mezi dosavadní největší úspěchy dvaatřicetileté hodonínské odchovankyně patří dvě bronzové medaile z Mistrovství Evropy družstev ze Stuttgartu (2009) a
Schwechatu (2013). Dana je dvojnásobnou Mistryní České republiky ve dvouhře z let 2008 a 2016, ve své sbírce má společně s Kateřinou Pěnkavovou také tři
-JB-, foto: archiv JB
republikové tituly ve čtyřhře (2010, 2011 a 2012).

VZP CUP 2016 - Závody horských
kol pro děti
cyklistika Ve středu 18. května pokračuje seriál sportovních a preventivně bezpečnostních akcí Znojemský VZP CUP pořádaný spolkem Cyklo
Klub Kučera Znojmo. Soutěžní akce jsou určeny dětem od 2 do 14 let. Po
nezávodních akcích Májové vyjížďce (1. 5.) a Dětském dopravním dni (15.
5.) seriál pokračuje závody na horských kolech (nejmenší děti soutěží na
odrážedlech). Tentokrát se startuje v Městském lesíku, vypsány jsou kategorie: odrážedla do 4 let, 4-6 let, 7-9 let, 10-12 let a 13-14 let. Nejúspěšnější děti
z celého seriálu získají poháry a každý soutěžící i mimo stupně vítězů obdrží
medaili a drobné dárky od partnerů. Celý seriál se uskuteční díky podpoře
Města Znojma a dalším partnerům.
V případě zájmu o start v jednotlivém závodě nebo celém seriálu se stačí
zaregistrovat vždy před závodem v místě startu a prezentace. Pro všechny
kategorie je povinné použití cyklistické ochranné helmy. Start a prezentace
u restaurace Diana, závod začíná startem odrážedel od 16.00 hodin.
Další informace a soutěžní podmínky můžete získat na webových stránkách
www.cykloklubkucera.cz. Další akce seriálu: Závod horských kol „Velká
cena města Znojma“ 29. 5. 2016. Závod horských kol - Načeratický kopec
8. 6. 2016. Finálový závod horských kol - Městský lesík 19. 6. CKK Znojmo

Setkání velocipedistů
cyklistika Akce pro milovníky historie, přehlídek a nadšence historic-

kých kol se uskuteční ve Znojmě o víkendu 20. – 22. 5. 2016. Třídenní akce
bude zahájena při Znojemské muzejní noci od Domu umění na Masarykově náměstí noční cyklistickou vyjížďkou s průvodcem v pátek v 19 hodin.
Hlavní program pro diváky i velocipedisty následuje v sobotu od 10 hodin
u rotundy sv. Kateřiny pokusem o zapsání do Guinessovy knihy rekordů v
počtu dřevěných kol na jednom místě. Historická kola s dobovou přehlídkou kostýmů jezdců a jezdkyň lze také v tento den zhlédnout při spanilé
jízdě v centru města od 11.30 do 12.30 hodin. V sobotu pak budou také
probíhat od 10 do 11.30 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin výstavy kol ve
Znojemském městském pivovaru a od 12.30 do 14.30 ve Znojemské Besedě.
V neděli dopoledne pokračuje akce soutěžemi a výstavou v Muzeu kol v
CKK Znojmo
Boskovštejně a v Sýpce v Jevišovicích.

KPŽ Agrotec tour Hustopeče
cyklistika
Členové A-týmu
CKK Znojmo na akcích seriálu
KOLO PRO ŽIVOT nestartují příliš
často, v uplynulém víkendu se však
jiný závod v okolí nekonal, tak vyrazil
LIBOR ŠAROUN do Hustopečí na
KPŽ Agrotec tour. Vybral si sice kratší 32km trasu, ale zato s významným
převýšením 800 v.m. Na závod nastupoval s těmi nejvyššími ambicemi a
tak se hned po startu zařadil na špici
a vyčkával, co soupeři. Jako jediný se
před něj dostal konkurent z kategorie Martin Lepič (Prodoli). O to větší
bylo překvapení, když po nástupu v
prvním kopci zůstali na čele sami.
V druhém kopci nastoupil Libor na
„těžkou“ i Martinovi a celý závod si
pak objel na čele sólo. Druhý pak v cíli
ztrácel minutu a půl. K vynikajícímu

úspěchu gratulujeme a přejeme mnoCKK Zn.
ho takových výsledků!
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