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PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA: Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00 13.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.00

Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00 13.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.00
Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00 13.00-17.0013.00-17.0013.00-17.0013.00-17.0013.00-17.00
ÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtek   8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00 13.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.00
Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00 13.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.00

Odhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímáme
pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.

Krytý bazén ve sportovním areálu brnênské Tesly na Lesné byl v sobotuKrytý bazén ve sportovním areálu brnênské Tesly na Lesné byl v sobotuKrytý bazén ve sportovním areálu brnênské Tesly na Lesné byl v sobotuKrytý bazén ve sportovním areálu brnênské Tesly na Lesné byl v sobotuKrytý bazén ve sportovním areálu brnênské Tesly na Lesné byl v sobotu
22. bþezna dêjištêm otevþeného jarního mêstského pþeboru mladšího žactva22. bþezna dêjištêm otevþeného jarního mêstského pþeboru mladšího žactva22. bþezna dêjištêm otevþeného jarního mêstského pþeboru mladšího žactva22. bþezna dêjištêm otevþeného jarního mêstského pþeboru mladšího žactva22. bþezna dêjištêm otevþeného jarního mêstského pþeboru mladšího žactva
v plavání. v plavání. v plavání. v plavání. v plavání. Zúçastnily se dvê stovky závodníkû ve çtyþech vêkových
kategoriích, nominovaných jedenácti plaveckými kluby. Mezi startujícími
týmy se velmi dobþe uvedla výprava plavcû TJ Znojmo. Z Brna si pþivezla
šedesát jedna medailí, z toho dvacet devêt bylo zlatých. Dále získali tþináct
çtvrtých pozic a celou þadu bodovaných míst. O nejvêtší medailový zisk seO nejvêtší medailový zisk seO nejvêtší medailový zisk seO nejvêtší medailový zisk seO nejvêtší medailový zisk se
postarali Filip Çajka, David Slavíçek, Dominik Navrkal, Kateþinapostarali Filip Çajka, David Slavíçek, Dominik Navrkal, Kateþinapostarali Filip Çajka, David Slavíçek, Dominik Navrkal, Kateþinapostarali Filip Çajka, David Slavíçek, Dominik Navrkal, Kateþinapostarali Filip Çajka, David Slavíçek, Dominik Navrkal, Kateþina
Moravcová, Sára Vançurová, Karina Lazárková, Barbora Hrdinová, TerezaMoravcová, Sára Vançurová, Karina Lazárková, Barbora Hrdinová, TerezaMoravcová, Sára Vançurová, Karina Lazárková, Barbora Hrdinová, TerezaMoravcová, Sára Vançurová, Karina Lazárková, Barbora Hrdinová, TerezaMoravcová, Sára Vançurová, Karina Lazárková, Barbora Hrdinová, Tereza
Klajmonová, Michala Navrkalová a Adéla Držmíšková.Klajmonová, Michala Navrkalová a Adéla Držmíšková.Klajmonová, Michala Navrkalová a Adéla Držmíšková.Klajmonová, Michala Navrkalová a Adéla Držmíšková.Klajmonová, Michala Navrkalová a Adéla Držmíšková.

UVÁDÍME NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY ZNOJEMSKÝCH ZÁVODNÍKÛ.
Devítiletí a mladší -Devítiletí a mladší -Devítiletí a mladší -Devítiletí a mladší -Devítiletí a mladší - Lukáš Veselý 1. 100 m znak a 4. 50 m znak, Adéla
Držmíšková 1. 200 m kraul a 50 m motýlek, 2. 100 m znak a 100 m kraul,
Tereza Klajmonová 1. 50 a 100 m znak, 100 m polohovê a 100 m kraul,
Nikola Navrkalová 2. 200 m kraul, 3. 100 m znak, 100 m kraul a 100 m poloh,
závod. Desetiletí Desetiletí Desetiletí Desetiletí Desetiletí - Filip Çajka 1. 50 m motýlek, 100 a 200 m kraul, 100 m
znak a 100 m poloh. závod, Tomáš Þeþucha 3. 50 m motýlek, 4. 50 a 200 m
kraul, Karina Lazárková 1. 50 m motýlek, 2. 50 m kraul, 3. 50 a 100 m znak,
Gabriela Janušová 1. 100 m prsa, 3. 200 m kraul a 50 m prsa, Barbora
Hrdinová 1. 100 m znak, 100 m kraul a 100 m poloh. závod, 2. 200 m kraul.
Jedenáctiletí Jedenáctiletí Jedenáctiletí Jedenáctiletí Jedenáctiletí - Kryštof Pintera 1. 200 m znak, 2. 100 m znak, 3. 100 m kraul
a 4. 200 m kraul, Jakub Klajmon 2. 100 a 200 m kraul a 100 m polohovê,
Rudolf Bárta 2. 200 m znak, 3. 100 m znak a 200 m kraul, Kateþina Moravcová
1. 100 a 200 m motýlek, 2. 200 m poloh. závod a 3. 200 m kraul, Tereza
Çuçková 4. 200 m prsa, Zuzana Sedláková 4. 100 m kraul.
Dvanáctiletí -Dvanáctiletí -Dvanáctiletí -Dvanáctiletí -Dvanáctiletí - David Slavíçek 1. 50 a 100 m kraul, 2. 200 m kraul a 3. 100 m
znak, Dominik Navrkal 1. 200 m polohovê a 200 m kraul, 2. 100 a 200 m
prsa, Tomáš Koriïák 2. 100 m znak a 3. 200 m znak, Jan Ondruš 4. 100 m
znak, 100 m kraul a 100 m znak, Sára Vançurová 1. 100 m kraul, 100 m
znak a 100 m poloh, závod, 3. 200 m kraul. Štafety 4 x 50 m kraul (Çajka,
Slavíçek, Navrkal, Klajmon) 1. místo, 4 x 50 m polohovê (Koriïák,  Navrkal,
Çajka, Slavíçek) 1. místo, 4 x 50 m kraul "béçko" (Koriïák, Ondruš, Pintera,
Bárta) 2. místo.                                                                                              -aluš- -aluš- -aluš- -aluš- -aluš-

Medailová žeň
mladých plavců

Na SOU a SOŠ SÇMSD ve Znojmê na ulici Pþímêtická obças mûžeteNa SOU a SOŠ SÇMSD ve Znojmê na ulici Pþímêtická obças mûžeteNa SOU a SOŠ SÇMSD ve Znojmê na ulici Pþímêtická obças mûžeteNa SOU a SOŠ SÇMSD ve Znojmê na ulici Pþímêtická obças mûžeteNa SOU a SOŠ SÇMSD ve Znojmê na ulici Pþímêtická obças mûžete
spatþit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právê pro nê byl urçenspatþit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právê pro nê byl urçenspatþit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právê pro nê byl urçenspatþit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právê pro nê byl urçenspatþit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právê pro nê byl urçen
šachový turnaj soukromých stþedních škol ÇR, jehož 8. roçník se uskuteçnilšachový turnaj soukromých stþedních škol ÇR, jehož 8. roçník se uskuteçnilšachový turnaj soukromých stþedních škol ÇR, jehož 8. roçník se uskuteçnilšachový turnaj soukromých stþedních škol ÇR, jehož 8. roçník se uskuteçnilšachový turnaj soukromých stþedních škol ÇR, jehož 8. roçník se uskuteçnil
20. 3. na SPŠD v Praze. Turnaje se zúçastnila dvouçlenná družstva z20. 3. na SPŠD v Praze. Turnaje se zúçastnila dvouçlenná družstva z20. 3. na SPŠD v Praze. Turnaje se zúçastnila dvouçlenná družstva z20. 3. na SPŠD v Praze. Turnaje se zúçastnila dvouçlenná družstva z20. 3. na SPŠD v Praze. Turnaje se zúçastnila dvouçlenná družstva z
devíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SÇ1.Adevíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SÇ1.Adevíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SÇ1.Adevíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SÇ1.Adevíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SÇ1.A
a na druhé Viet LeMinh z KÇ 3.B.a na druhé Viet LeMinh z KÇ 3.B.a na druhé Viet LeMinh z KÇ 3.B.a na druhé Viet LeMinh z KÇ 3.B.a na druhé Viet LeMinh z KÇ 3.B.
„Hráli jsme švýcarským systémem každý s každým po 15 minutách na
partii. Po tuhém boji jsme skonçili na 2. místê se ztrátou jediného bodu za
vedoucím týmem,“ líçí Martin Caha, který šachy hraje již desátým rokem.
Ziskem stþíbrného poháru hráçi navázali na medailové úspêchy studentûZiskem stþíbrného poháru hráçi navázali na medailové úspêchy studentûZiskem stþíbrného poháru hráçi navázali na medailové úspêchy studentûZiskem stþíbrného poháru hráçi navázali na medailové úspêchy studentûZiskem stþíbrného poháru hráçi navázali na medailové úspêchy studentû
školy z let pþedchozích.školy z let pþedchozích.školy z let pþedchozích.školy z let pþedchozích.školy z let pþedchozích.                                                                                                                                                                                                                                                          Milan BrzkovskýMilan BrzkovskýMilan BrzkovskýMilan BrzkovskýMilan Brzkovský

Stříbrný šachový pohár
pro Přímětickou

Martin Caha pþipravuje útok.Martin Caha pþipravuje útok.Martin Caha pþipravuje útok.Martin Caha pþipravuje útok.Martin Caha pþipravuje útok.

Vašek má  jasnou pþevahu.Vašek má  jasnou pþevahu.Vašek má  jasnou pþevahu.Vašek má  jasnou pþevahu.Vašek má  jasnou pþevahu.

Tþicet šest sportovcû ve vêku od 6Tþicet šest sportovcû ve vêku od 6Tþicet šest sportovcû ve vêku od 6Tþicet šest sportovcû ve vêku od 6Tþicet šest sportovcû ve vêku od 6
do 10 let celkem z deseti lukostþedo 10 let celkem z deseti lukostþedo 10 let celkem z deseti lukostþedo 10 let celkem z deseti lukostþedo 10 let celkem z deseti lukostþe-----
leckých klubû ze všech koutû našíleckých klubû ze všech koutû našíleckých klubû ze všech koutû našíleckých klubû ze všech koutû našíleckých klubû ze všech koutû naší
republiky se sjelo v sobotu 15.republiky se sjelo v sobotu 15.republiky se sjelo v sobotu 15.republiky se sjelo v sobotu 15.republiky se sjelo v sobotu 15.
bþezna do Sportcentra v Šanovê,bþezna do Sportcentra v Šanovê,bþezna do Sportcentra v Šanovê,bþezna do Sportcentra v Šanovê,bþezna do Sportcentra v Šanovê,
aby se  utkali v souboji na 10 metrûaby se  utkali v souboji na 10 metrûaby se  utkali v souboji na 10 metrûaby se  utkali v souboji na 10 metrûaby se  utkali v souboji na 10 metrû
do terçe o prûmêru 80 cm v kategoriido terçe o prûmêru 80 cm v kategoriido terçe o prûmêru 80 cm v kategoriido terçe o prûmêru 80 cm v kategoriido terçe o prûmêru 80 cm v kategorii
reflexních lukû a bojovali o titul pþereflexních lukû a bojovali o titul pþereflexních lukû a bojovali o titul pþereflexních lukû a bojovali o titul pþereflexních lukû a bojovali o titul pþe-----
borníka ÇR v halové lukostþelbê.borníka ÇR v halové lukostþelbê.borníka ÇR v halové lukostþelbê.borníka ÇR v halové lukostþelbê.borníka ÇR v halové lukostþelbê.
Slavnostní zahájení, kterého se ujala
delegátka ÇLS paní Martina Macko-
vá, odstartovalo velkolepou podíva-
nou pro všechny trenéry, rodiçe i
diváky. Sportovní  zápal mladých
sportovcû gradoval pod dohledem
trenérû a rozhodçích témêþ po
dvouhodinovém závodê, ve kterém
každý sportovec odstþílel 60 sou-
têžních šípû.
K velké radosti domácí  trenérkyK velké radosti domácí  trenérkyK velké radosti domácí  trenérkyK velké radosti domácí  trenérkyK velké radosti domácí  trenérky
Kateþiny Malypetrové a poþádaKateþiny Malypetrové a poþádaKateþiny Malypetrové a poþádaKateþiny Malypetrové a poþádaKateþiny Malypetrové a poþáda-----
jícího LO TJ SOKOL ŠANOV vyjícího LO TJ SOKOL ŠANOV vyjícího LO TJ SOKOL ŠANOV vyjícího LO TJ SOKOL ŠANOV vyjícího LO TJ SOKOL ŠANOV vy-----
stþílel v kategorii žákû 9-10 letstþílel v kategorii žákû 9-10 letstþílel v kategorii žákû 9-10 letstþílel v kategorii žákû 9-10 letstþílel v kategorii žákû 9-10 let
stþíbrnou medaili Matêj Fuçík.stþíbrnou medaili Matêj Fuçík.stþíbrnou medaili Matêj Fuçík.stþíbrnou medaili Matêj Fuçík.stþíbrnou medaili Matêj Fuçík. DoDoDoDoDo-----
mácí družstvo žákû 9-10 let vemácí družstvo žákû 9-10 let vemácí družstvo žákû 9-10 let vemácí družstvo žákû 9-10 let vemácí družstvo žákû 9-10 let ve
složení Kristýna Blechová, Matêjsložení Kristýna Blechová, Matêjsložení Kristýna Blechová, Matêjsložení Kristýna Blechová, Matêjsložení Kristýna Blechová, Matêj
Fuçík, Matyáš Haupt a Erik MašekFuçík, Matyáš Haupt a Erik MašekFuçík, Matyáš Haupt a Erik MašekFuçík, Matyáš Haupt a Erik MašekFuçík, Matyáš Haupt a Erik Mašek
vybojovalo tþetí místo a získalovybojovalo tþetí místo a získalovybojovalo tþetí místo a získalovybojovalo tþetí místo a získalovybojovalo tþetí místo a získalo
bronzové medaile. Smolaþem dnebronzové medaile. Smolaþem dnebronzové medaile. Smolaþem dnebronzové medaile. Smolaþem dnebronzové medaile. Smolaþem dne
byla šanovská Nicol Mašková, kterébyla šanovská Nicol Mašková, kterébyla šanovská Nicol Mašková, kterébyla šanovská Nicol Mašková, kterébyla šanovská Nicol Mašková, které
v kategorii 6-8 let utekla bronzováv kategorii 6-8 let utekla bronzováv kategorii 6-8 let utekla bronzováv kategorii 6-8 let utekla bronzováv kategorii 6-8 let utekla bronzová
medaile pþi rovnosti bodû a nastþímedaile pþi rovnosti bodû a nastþímedaile pþi rovnosti bodû a nastþímedaile pþi rovnosti bodû a nastþímedaile pþi rovnosti bodû a nastþí-----
lených desítek pouze díky menšímulených desítek pouze díky menšímulených desítek pouze díky menšímulených desítek pouze díky menšímulených desítek pouze díky menšímu
poçtu nastþílených devítek.poçtu nastþílených devítek.poçtu nastþílených devítek.poçtu nastþílených devítek.poçtu nastþílených devítek.    -PŠ-    -PŠ-    -PŠ-    -PŠ-    -PŠ-

Přebor ČR v halové lukostřelbě žactva do 10 let
- Šanov 2014 - stříbro a bronz zůstaly v Šanově

Dne Dne Dne Dne Dne 22.22.22.22.22. bþezna  bþezna  bþezna  bþezna  bþezna se uskuteçnil dalšíse uskuteçnil dalšíse uskuteçnil dalšíse uskuteçnil dalšíse uskuteçnil další
roçník nohejbalového turnaje v ZŠroçník nohejbalového turnaje v ZŠroçník nohejbalového turnaje v ZŠroçník nohejbalového turnaje v ZŠroçník nohejbalového turnaje v ZŠ
Tasovice za úçasti Tasovice za úçasti Tasovice za úçasti Tasovice za úçasti Tasovice za úçasti šestišestišestišestišesti družstev. družstev. družstev. družstev. družstev.
Tento turnaj byl zahájen vzpomínkou
na Milana Tesaþíka, který nás pþed
rokem opustil po têžké nemoci.
Po „urputných bojích“ a za „ostþížího
zraku“ nekompromisních rozhod-

VI. ročník nohejbalového turnaje O pohár předsedy
OFS Znojmo – vzpomínka na Milana Tesaříka

çích  Antoše a Budného se zúçast-
nêná družstva umístila v tomto po-
þadí: 1. Hþebabecký (Hþebabecký
Roman, Benešovský Miroslav,
Brouçek Bohumír, Horký Marek),
2. Vinice (Hron Pavel, Reischl Lubo-
mír, Šopák Libor), 3. Tužki (Lanta
Ondþej, Richter Aleš, Teplý Josef,

Vodák Vladan), 4. KR (Chromý
Radek, Kolesa Zdenêk, Pfeffer
Vlastimil, Šprta Radek), 5. Pavlice
(Kahoun Jiþí, Laštûvka Dušan,
Nikolai Lubor, Svoboda Pavel), 6. IE
(Doubek Jan, Doubek Milan,
Pospíchal Marek). Podêkování zaPodêkování zaPodêkování zaPodêkování zaPodêkování za
vzornê pþipravenou akci patþívzornê pþipravenou akci patþívzornê pþipravenou akci patþívzornê pþipravenou akci patþívzornê pþipravenou akci patþí

pþedevším domácím poþadatelûm  -pþedevším domácím poþadatelûm  -pþedevším domácím poþadatelûm  -pþedevším domácím poþadatelûm  -pþedevším domácím poþadatelûm  -
TJ Hodonice  a dále všem sponzoTJ Hodonice  a dále všem sponzoTJ Hodonice  a dále všem sponzoTJ Hodonice  a dále všem sponzoTJ Hodonice  a dále všem sponzo-----
rûm, kteþí tento turnaj dlouhodobêrûm, kteþí tento turnaj dlouhodobêrûm, kteþí tento turnaj dlouhodobêrûm, kteþí tento turnaj dlouhodobêrûm, kteþí tento turnaj dlouhodobê
podporujípodporujípodporujípodporujípodporují.....
Putovní pohár vítêzûm a cenyPutovní pohár vítêzûm a cenyPutovní pohár vítêzûm a cenyPutovní pohár vítêzûm a cenyPutovní pohár vítêzûm a ceny
ostatním družstvûm pþedal pþedostatním družstvûm pþedal pþedostatním družstvûm pþedal pþedostatním družstvûm pþedal pþedostatním družstvûm pþedal pþed-----
seda OFS Znojmo Zdenêk Leitner.seda OFS Znojmo Zdenêk Leitner.seda OFS Znojmo Zdenêk Leitner.seda OFS Znojmo Zdenêk Leitner.seda OFS Znojmo Zdenêk Leitner.
                                                                                                                                                                                                                                           -ZK--ZK--ZK--ZK--ZK-

Výsledky nástavba 6. koloVýsledky nástavba 6. koloVýsledky nástavba 6. koloVýsledky nástavba 6. koloVýsledky nástavba 6. kolo, s, s, s, s, skupina o 1.kupina o 1.kupina o 1.kupina o 1.kupina o 1.     -----     7.7.7.7.7.     místomístomístomístomísto
ESA z ESA - Bubáci A   2:10   1535:1596ESA z ESA - Bubáci A   2:10   1535:1596ESA z ESA - Bubáci A   2:10   1535:1596ESA z ESA - Bubáci A   2:10   1535:1596ESA z ESA - Bubáci A   2:10   1535:1596     (Landa 383, Vojtêch 391, Bobek
329, Konvalina 432) - (Çíhal 418, Jalûvka 398, Hrdý 382, Hubatka 398)
GoGo Kulálos - Bubáci B   4:8   1390:1432GoGo Kulálos - Bubáci B   4:8   1390:1432GoGo Kulálos - Bubáci B   4:8   1390:1432GoGo Kulálos - Bubáci B   4:8   1390:1432GoGo Kulálos - Bubáci B   4:8   1390:1432     (Ganzwohl 352, Šrámková 328,
Pelech 371, Zvêþina 339) - (Kasal 343, Kseniç 403, Lapeš 328, Pisaþovic
358). Situace se vyvinula tak, že soutêž bude napínavá do posledníchSituace se vyvinula tak, že soutêž bude napínavá do posledníchSituace se vyvinula tak, že soutêž bude napínavá do posledníchSituace se vyvinula tak, že soutêž bude napínavá do posledníchSituace se vyvinula tak, že soutêž bude napínavá do posledních
zápasû - o vítêzi a medailovém poþadí rozhodne až poslední kolo!zápasû - o vítêzi a medailovém poþadí rozhodne až poslední kolo!zápasû - o vítêzi a medailovém poþadí rozhodne až poslední kolo!zápasû - o vítêzi a medailovém poþadí rozhodne až poslední kolo!zápasû - o vítêzi a medailovém poþadí rozhodne až poslední kolo!
Poþadí skupiny 1. - 7. místo: 1. Bubáci A 8 b., 2. ESA z ESA 8, 3. Elektro
Švéda 6, 4. Vinaþství Koþínek 4, 5. Bubáci B 4, 6. GoGo Kulálos 1, 7. VaS 1
b. Skupina o 8.Skupina o 8.Skupina o 8.Skupina o 8.Skupina o 8.     -----     13.13.13.13.13.     místo již svoje zápasy dohrála - vyhráli v ní Lesñáci.místo již svoje zápasy dohrála - vyhráli v ní Lesñáci.místo již svoje zápasy dohrála - vyhráli v ní Lesñáci.místo již svoje zápasy dohrála - vyhráli v ní Lesñáci.místo již svoje zápasy dohrála - vyhráli v ní Lesñáci.
Blahopþejeme!Blahopþejeme!Blahopþejeme!Blahopþejeme!Blahopþejeme!     Koneçné poþadí skupiny o 8.-13.místo: 8. Lesñáci 9 b, 9.Koneçné poþadí skupiny o 8.-13.místo: 8. Lesñáci 9 b, 9.Koneçné poþadí skupiny o 8.-13.místo: 8. Lesñáci 9 b, 9.Koneçné poþadí skupiny o 8.-13.místo: 8. Lesñáci 9 b, 9.Koneçné poþadí skupiny o 8.-13.místo: 8. Lesñáci 9 b, 9.
Ardagh Group 8, 10. Kuželna Louka 7, 11. STS Chvojkovice 4,Ardagh Group 8, 10. Kuželna Louka 7, 11. STS Chvojkovice 4,Ardagh Group 8, 10. Kuželna Louka 7, 11. STS Chvojkovice 4,Ardagh Group 8, 10. Kuželna Louka 7, 11. STS Chvojkovice 4,Ardagh Group 8, 10. Kuželna Louka 7, 11. STS Chvojkovice 4,     12. Kuželna12. Kuželna12. Kuželna12. Kuželna12. Kuželna
Hnanice 2, 13. Modþí sloni 0 b.                                         Hnanice 2, 13. Modþí sloni 0 b.                                         Hnanice 2, 13. Modþí sloni 0 b.                                         Hnanice 2, 13. Modþí sloni 0 b.                                         Hnanice 2, 13. Modþí sloni 0 b.                                                                                                                                                     -jk-   -jk-   -jk-   -jk-   -jk-

Městská liga kuželek

V sobotu 5. dubna se na vodê Vranovské pþehrady u Vranovské plážeV sobotu 5. dubna se na vodê Vranovské pþehrady u Vranovské plážeV sobotu 5. dubna se na vodê Vranovské pþehrady u Vranovské plážeV sobotu 5. dubna se na vodê Vranovské pþehrady u Vranovské plážeV sobotu 5. dubna se na vodê Vranovské pþehrady u Vranovské pláže
budou konat celorepublikové závody rychlostních kanoistû a draçích lodí.budou konat celorepublikové závody rychlostních kanoistû a draçích lodí.budou konat celorepublikové závody rychlostních kanoistû a draçích lodí.budou konat celorepublikové závody rychlostních kanoistû a draçích lodí.budou konat celorepublikové závody rychlostních kanoistû a draçích lodí.
Závody poþádá oddíl Kanoistiky Znojmo spoleçnê s Çeským svazemZávody poþádá oddíl Kanoistiky Znojmo spoleçnê s Çeským svazemZávody poþádá oddíl Kanoistiky Znojmo spoleçnê s Çeským svazemZávody poþádá oddíl Kanoistiky Znojmo spoleçnê s Çeským svazemZávody poþádá oddíl Kanoistiky Znojmo spoleçnê s Çeským svazem
draçích lodí za podpory Merlinova dêtského svêta Kinderwelt Hatê. Zázemídraçích lodí za podpory Merlinova dêtského svêta Kinderwelt Hatê. Zázemídraçích lodí za podpory Merlinova dêtského svêta Kinderwelt Hatê. Zázemídraçích lodí za podpory Merlinova dêtského svêta Kinderwelt Hatê. Zázemídraçích lodí za podpory Merlinova dêtského svêta Kinderwelt Hatê. Zázemí
pro závodníky poskytl kemp Vranovská pláž.pro závodníky poskytl kemp Vranovská pláž.pro závodníky poskytl kemp Vranovská pláž.pro závodníky poskytl kemp Vranovská pláž.pro závodníky poskytl kemp Vranovská pláž.
Dopolední program patþí Memoriálu Františka Poláçka kde rychlostní
kanoisté a kajakáþi všech vêkových kategorii budou závodit na tratích 2, 5
a 20 km. Znojemský oddíl budou v hlavní kategorii mužû na nejdelší trati
reprezentovat Jan Zahradník, Milan Janeçek st., Ondþej Antoš a Jan Marek.
Závod je zaþazen v oficiální termínové listinê Çeského svazu kanoistû (ÇSK).
Sobotní odpoledne bude patþit závodûm na „malých“ desetimístných draçíchSobotní odpoledne bude patþit závodûm na „malých“ desetimístných draçíchSobotní odpoledne bude patþit závodûm na „malých“ desetimístných draçíchSobotní odpoledne bude patþit závodûm na „malých“ desetimístných draçíchSobotní odpoledne bude patþit závodûm na „malých“ desetimístných draçích
lodích jako mezinárodní Mistrovství Çeské republiky na dlouhých tratíchlodích jako mezinárodní Mistrovství Çeské republiky na dlouhých tratíchlodích jako mezinárodní Mistrovství Çeské republiky na dlouhých tratíchlodích jako mezinárodní Mistrovství Çeské republiky na dlouhých tratíchlodích jako mezinárodní Mistrovství Çeské republiky na dlouhých tratích
(5km).(5km).(5km).(5km).(5km). Závod je také souçástí celoroçního republikového seriálu závodû
draçích lodí poþádaného Çeským svazem draçích lodí. Premiéru tyto
atraktivní desetimístné draçí lodê mêly na Vranovê už v minulém roce v
rámci Vranovského léta. Závodit se bude ve všech oficiálních kategoriích
mužû, žen a mix vçetnê kategorie pro všechny „FUN posádky“.
V 17.00V 17.00V 17.00V 17.00V 17.00     h jako poslední závod dne bude odstartován zajímavý „Draçíh jako poslední závod dne bude odstartován zajímavý „Draçíh jako poslední závod dne bude odstartován zajímavý „Draçíh jako poslední závod dne bude odstartován zajímavý „Draçíh jako poslední závod dne bude odstartován zajímavý „Draçí
biatlon“, který kombinuje jízdu na draçí lodi se stþelbou na terç zbiatlon“, který kombinuje jízdu na draçí lodi se stþelbou na terç zbiatlon“, který kombinuje jízdu na draçí lodi se stþelbou na terç zbiatlon“, který kombinuje jízdu na draçí lodi se stþelbou na terç zbiatlon“, který kombinuje jízdu na draçí lodi se stþelbou na terç z
paintballových zbraní, které závodûm zajišïuje PAINTBALL ZNOJMO.paintballových zbraní, které závodûm zajišïuje PAINTBALL ZNOJMO.paintballových zbraní, které závodûm zajišïuje PAINTBALL ZNOJMO.paintballových zbraní, které závodûm zajišïuje PAINTBALL ZNOJMO.paintballových zbraní, které závodûm zajišïuje PAINTBALL ZNOJMO.
Znojemské barvy bude na šampionátu reprezentovat úspêšná posádka
Draci Znojmo, která však souçasnê bude fungovat i jako poþadatel.
Kanoistika Znojmo vás zve pþíští víkend na Vranov, více informací oKanoistika Znojmo vás zve pþíští víkend na Vranov, více informací oKanoistika Znojmo vás zve pþíští víkend na Vranov, více informací oKanoistika Znojmo vás zve pþíští víkend na Vranov, více informací oKanoistika Znojmo vás zve pþíští víkend na Vranov, více informací o
závodech naleznete na www.kanoe-znojmo.czzávodech naleznete na www.kanoe-znojmo.czzávodech naleznete na www.kanoe-znojmo.czzávodech naleznete na www.kanoe-znojmo.czzávodech naleznete na www.kanoe-znojmo.cz                                 -PŠ-                                 -PŠ-                                 -PŠ-                                 -PŠ-                                 -PŠ-

VRANOVSKÁ REGATA
- mistrovství České

republiky na Vranově

Fotbalového turnaje v hale TJ Tatran Kohoutovice se zúçastnili poprvé vFotbalového turnaje v hale TJ Tatran Kohoutovice se zúçastnili poprvé vFotbalového turnaje v hale TJ Tatran Kohoutovice se zúçastnili poprvé vFotbalového turnaje v hale TJ Tatran Kohoutovice se zúçastnili poprvé vFotbalového turnaje v hale TJ Tatran Kohoutovice se zúçastnili poprvé v
životê mladší žáci Sokola Jevišovice a pþes poçáteçní trému nedopadliživotê mladší žáci Sokola Jevišovice a pþes poçáteçní trému nedopadliživotê mladší žáci Sokola Jevišovice a pþes poçáteçní trému nedopadliživotê mladší žáci Sokola Jevišovice a pþes poçáteçní trému nedopadliživotê mladší žáci Sokola Jevišovice a pþes poçáteçní trému nedopadli
špatnê. Svêþenci trenérû Petra Heraleckého a Jaroslava Ryšavého skonçilišpatnê. Svêþenci trenérû Petra Heraleckého a Jaroslava Ryšavého skonçilišpatnê. Svêþenci trenérû Petra Heraleckého a Jaroslava Ryšavého skonçilišpatnê. Svêþenci trenérû Petra Heraleckého a Jaroslava Ryšavého skonçilišpatnê. Svêþenci trenérû Petra Heraleckého a Jaroslava Ryšavého skonçili
tþetí. tþetí. tþetí. tþetí. tþetí. Pþed tím na žádném podobném turnaji ještê nehráli, takže to byla pro
kluky narozené v roce 2002 a mladší vydaþená premiéra. Hrálo se v hale na
házenkáþské branky vždy 1x15 minut systémem každý s každým  a
turnajové specifikum bylo v tom, že po každém utkání následovaly ještê tþi
samostatné nájezdy, body navíc se zapoçítávaly do tabulky základní çásti.
Koneçné poþadí a dílçí výsledky: Koneçné poþadí a dílçí výsledky: Koneçné poþadí a dílçí výsledky: Koneçné poþadí a dílçí výsledky: Koneçné poþadí a dílçí výsledky: 1. Starý Lískovec, 2. Kuþim. 3. Jevišovice,
4. Kohoutovice A, 5. Ivançice, 6. Kohoutovice B.
Zápasy:Zápasy:Zápasy:Zápasy:Zápasy: Jevišovice – Ivançice 2:1 (Ryšavý, Hoch), - Kohoutovice B 4:1
(Hoch 3, Ryšavý), - Kohoutovice A 2:2 (Ryšavý, Hoch), - Starý Lískovec
1:1 (Ryšavý), - Kuþim 1:2 (Hoch), - o umístêní Jevišovice – Starý Lískovec
1:1 (Ryšavý), - Kuþim 0:4. Každé družstvo obdrželo na památku pohár,
ocenêni byli také nejužiteçnêjší hráçi každého týmu a drobnost dostali i
všichni ostatní. Sestava Jevišovic:Sestava Jevišovic:Sestava Jevišovic:Sestava Jevišovic:Sestava Jevišovic: Peþinka – Novotná, Çástková,
Pospíchalová, Fialová, Hoch, Procházka, Ryšavý, Heralecký, Juránek,
Fiala Richard a Fiala Vojtêch.                                                                                                                                                                                                                   text a foto: -stlba-text a foto: -stlba-text a foto: -stlba-text a foto: -stlba-text a foto: -stlba-

Žáci z Jevišovic na
turnaji v Brně překvapili


