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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.

MiMiMiMiMinulý víkend patþil ve Znojmênulý víkend patþil ve Znojmênulý víkend patþil ve Znojmênulý víkend patþil ve Znojmênulý víkend patþil ve Znojmê
mladým a nadêjným hráçûm amladým a nadêjným hráçûm amladým a nadêjným hráçûm amladým a nadêjným hráçûm amladým a nadêjným hráçûm a
hráçkám, kteþí milují beachvolejbal.hráçkám, kteþí milují beachvolejbal.hráçkám, kteþí milují beachvolejbal.hráçkám, kteþí milují beachvolejbal.hráçkám, kteþí milují beachvolejbal.
V areálu ZŠ Prokopa Diviše veV areálu ZŠ Prokopa Diviše veV areálu ZŠ Prokopa Diviše veV areálu ZŠ Prokopa Diviše veV areálu ZŠ Prokopa Diviše ve
Znojmê-Pþímêticích se poprvé vZnojmê-Pþímêticích se poprvé vZnojmê-Pþímêticích se poprvé vZnojmê-Pþímêticích se poprvé vZnojmê-Pþímêticích se poprvé v
historii znojemského plážového vohistorii znojemského plážového vohistorii znojemského plážového vohistorii znojemského plážového vohistorii znojemského plážového vo-----
lejbalu uskuteçnil podnik Çeskéholejbalu uskuteçnil podnik Çeskéholejbalu uskuteçnil podnik Çeskéholejbalu uskuteçnil podnik Çeskéholejbalu uskuteçnil podnik Çeského
poháru juniorû a juniorek.poháru juniorû a juniorek.poháru juniorû a juniorek.poháru juniorû a juniorek.poháru juniorû a juniorek.
V sobotu se sjelo z celé republiky 13
juniorských párû, které i pþes velmi
nepþíznivé a deštivé poçasí odehrály
velmi kvalitní turnaj. Po eliminaci ve
skupinách se do play-off, které se
hrálo systémem na jednu porážku,
probojovalo nejlepších 8 týmû. Vêt-
šina utkání byla velmi vyrovnaná a
rozhodovalo se až ve zkrácených
setech. Mnohdy postup, çi nepostup,
ovlivnily maliçkosti nebo štêstí. DoDoDoDoDo
semifinále turnaje se z klíçovéhosemifinále turnaje se z klíçovéhosemifinále turnaje se z klíçovéhosemifinále turnaje se z klíçovéhosemifinále turnaje se z klíçového
çtvrtfinále probojovaly dva domácíçtvrtfinále probojovaly dva domácíçtvrtfinále probojovaly dva domácíçtvrtfinále probojovaly dva domácíçtvrtfinále probojovaly dva domácí
páry, jeden brnênský a jeden opavpáry, jeden brnênský a jeden opavpáry, jeden brnênský a jeden opavpáry, jeden brnênský a jeden opavpáry, jeden brnênský a jeden opav-----
ský, a právê opavská dvojice Davidský, a právê opavská dvojice Davidský, a právê opavská dvojice Davidský, a právê opavská dvojice Davidský, a právê opavská dvojice David
Šïastný a Jan Štefko prokázala vŠïastný a Jan Štefko prokázala vŠïastný a Jan Štefko prokázala vŠïastný a Jan Štefko prokázala vŠïastný a Jan Štefko prokázala v
nelehkých podmínkách nejvíce umunelehkých podmínkách nejvíce umunelehkých podmínkách nejvíce umunelehkých podmínkách nejvíce umunelehkých podmínkách nejvíce umu

Český pohár juniorů a juniorek v beachvolejbalu

a vytrvalosti a vybojovala si celkovéa vytrvalosti a vybojovala si celkovéa vytrvalosti a vybojovala si celkovéa vytrvalosti a vybojovala si celkovéa vytrvalosti a vybojovala si celkové
vítêzství!vítêzství!vítêzství!vítêzství!vítêzství!

Celý turnaj doprovázel lehký deštík
a poþádná zima, i pþes tyto podmínky

obêtaví podavaçi míçû fungovali,
jako by se hrála svêtová liga, kurty
byly po každém zápase upravovány
a hráçi ze sebe vydávali to nejlepší.
Celkové poþadí nejlepších çtyþ párû:
1. David Šïastný - Jan Štefko /
Opava/, 2. Richard Stanislav -
Dominik Frecer /Znojmo/, 3. Daniel
Sedlák - David Pavlovský /Brno/, 4.
Jan Kasan - Jakub Dvoþák - Znojmo.
Nedêle pþinesla sice malé oteplení,Nedêle pþinesla sice malé oteplení,Nedêle pþinesla sice malé oteplení,Nedêle pþinesla sice malé oteplení,Nedêle pþinesla sice malé oteplení,
ale srážky neustávaly. Šestnáct páale srážky neustávaly. Šestnáct páale srážky neustávaly. Šestnáct páale srážky neustávaly. Šestnáct páale srážky neustávaly. Šestnáct pá-----
rû juniorek z celé republiky sirû juniorek z celé republiky sirû juniorek z celé republiky sirû juniorek z celé republiky sirû juniorek z celé republiky si
dostateçnê užilo desetihodinovýdostateçnê užilo desetihodinovýdostateçnê užilo desetihodinovýdostateçnê užilo desetihodinovýdostateçnê užilo desetihodinový
turnaj na znojemském (jindy takturnaj na znojemském (jindy takturnaj na znojemském (jindy takturnaj na znojemském (jindy takturnaj na znojemském (jindy tak
horkém) písku.horkém) písku.horkém) písku.horkém) písku.horkém) písku. Ze çtyþ základních
skupin postoupilo do play-off osm
nejvíce favorizovaných dvojic, po-
hþíchu mezi nimi nebyl žádný zno-
jemský pár. Do nejlepší çtyþky se
probojovaly dva pražské a dva
brnênské páry, které si tak odnesly
nejen zajímavé ceny, ale i tuçné
bodové pþídêly do celkového hodno-
cení Çeského poháru juniorek. -MZ--MZ--MZ--MZ--MZ-

Upozorñujeme þidiçe na úplnou uzávêru v termínu nedêle 1. 6. od 9.00 hodin
pþedevším na Masarykovê námêstí, ul. Velká Mikulášská a Mikulášské
námêstí a od 10.30 hodin do cca 13.30 hodin i na celé trati. Omezení 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            CKK Znojmo CKK Znojmo CKK Znojmo CKK Znojmo CKK Znojmo

Nedêle 1. çervna bude opêt patþitNedêle 1. çervna bude opêt patþitNedêle 1. çervna bude opêt patþitNedêle 1. çervna bude opêt patþitNedêle 1. çervna bude opêt patþit
malým a velkým cyklistûm smalým a velkým cyklistûm smalým a velkým cyklistûm smalým a velkým cyklistûm smalým a velkým cyklistûm s
horskými koly. Jubilejní 20. roçníkhorskými koly. Jubilejní 20. roçníkhorskými koly. Jubilejní 20. roçníkhorskými koly. Jubilejní 20. roçníkhorskými koly. Jubilejní 20. roçník
závodû horských kol „Velká cenazávodû horských kol „Velká cenazávodû horských kol „Velká cenazávodû horských kol „Velká cenazávodû horských kol „Velká cena
mêsta Znojma“ se uskuteçní vemêsta Znojma“ se uskuteçní vemêsta Znojma“ se uskuteçní vemêsta Znojma“ se uskuteçní vemêsta Znojma“ se uskuteçní ve
stejném roce, v kterém zájmovéstejném roce, v kterém zájmovéstejném roce, v kterém zájmovéstejném roce, v kterém zájmovéstejném roce, v kterém zájmové
sdružení Cyklo Klub Kuçera Znojsdružení Cyklo Klub Kuçera Znojsdružení Cyklo Klub Kuçera Znojsdružení Cyklo Klub Kuçera Znojsdružení Cyklo Klub Kuçera Znoj-----
mo slaví 20. výroçí zahájení çinmo slaví 20. výroçí zahájení çinmo slaví 20. výroçí zahájení çinmo slaví 20. výroçí zahájení çinmo slaví 20. výroçí zahájení çin-----
nosti.nosti.nosti.nosti.nosti.
Prezentace závodníkû od 8.00 hodin
v dolním sále Znojemské Besedy.
Stejnê jako v minulých letech bude
podstatná çást tratê u kategorií
dospêlých závodníkû vedena sta-
rým mêstem a dvakrát bêhem jed-
noho kola pþejedou závodníci pþes
þeku Dyji. Pþi jednom stoupání po-
jedou na Kraví horu a pþibližnê v
polovinê chatové osady odboçí na
asfaltovou cestu pþes most u pþehra-
dy a Karolininými sady k mikuláš-
skému kostelu.
Divácky nejzajímavêjší çást tratêDivácky nejzajímavêjší çást tratêDivácky nejzajímavêjší çást tratêDivácky nejzajímavêjší çást tratêDivácky nejzajímavêjší çást tratê
se nachází pþi výjezdu u studánkyse nachází pþi výjezdu u studánkyse nachází pþi výjezdu u studánkyse nachází pþi výjezdu u studánkyse nachází pþi výjezdu u studánky
po pþejezdu mostu pro pêší a pþipo pþejezdu mostu pro pêší a pþipo pþejezdu mostu pro pêší a pþipo pþejezdu mostu pro pêší a pþipo pþejezdu mostu pro pêší a pþi
výjezdu Karolíninými sady. Divácivýjezdu Karolíninými sady. Divácivýjezdu Karolíninými sady. Divácivýjezdu Karolíninými sady. Divácivýjezdu Karolíninými sady. Diváci
tak mohou opêt sledovat závodníkytak mohou opêt sledovat závodníkytak mohou opêt sledovat závodníkytak mohou opêt sledovat závodníkytak mohou opêt sledovat závodníky
z bezprostþední blízkosti na techz bezprostþední blízkosti na techz bezprostþední blízkosti na techz bezprostþední blízkosti na techz bezprostþední blízkosti na tech-----
nicky a fyzicky nejnároçnêjší çástinicky a fyzicky nejnároçnêjší çástinicky a fyzicky nejnároçnêjší çástinicky a fyzicky nejnároçnêjší çástinicky a fyzicky nejnároçnêjší çásti
tratí.tratí.tratí.tratí.tratí. Závod je urçen široké cyklis-
tické veþejnosti a dêtským katego-
riím. Nejmenší dêti  v kategorii „Odrá-

Závody horských kol Velká cena města Znojma
žedla“ odstartují  na Masarykovê
námêstí v 9.30 hodin.
Další kategorie startují postupnê
vždy po pþíjezdu pþedchozích
závodníkû do cíle. Tento závod jeTento závod jeTento závod jeTento závod jeTento závod je
zaþazen do seriálu akcí VZP CUPzaþazen do seriálu akcí VZP CUPzaþazen do seriálu akcí VZP CUPzaþazen do seriálu akcí VZP CUPzaþazen do seriálu akcí VZP CUP
2014 jako 4. akce.2014 jako 4. akce.2014 jako 4. akce.2014 jako 4. akce.2014 jako 4. akce. Malí závodníci
sbírají body z jednotlivých závodû,
které jim pomohou napþíklad k získá-
ní rûzných cen od partnerû seriálu.
Na nejlepší v jednotlivých kategoriích
pþi závêreçném závodu çekají
cyklistické dresy s jmenovkou.  Traï
pro nejmenší dêti je na Masarykovê
námêstí a pro další dêti vede starým
mêstem. Vyhlášení výsledkû dêt-
ských kategorií bude v 10.45 hodin.
Vítêzové jednotlivých kategorií se
mohou têšit na poháry, ostatní potêší
pamêtní medaile a sladkosti. V 11.00
hodin startuje hlavní závod na velkém
okruhu. Závodníci jsou rozdêleni do
nêkolika kategorií s urçitým poçtem
kol. Nejdéle budou kroužit po nároçNejdéle budou kroužit po nároçNejdéle budou kroužit po nároçNejdéle budou kroužit po nároçNejdéle budou kroužit po nároç-----
ném okruhu MUŽI ném okruhu MUŽI ném okruhu MUŽI ném okruhu MUŽI ném okruhu MUŽI ----- elite, které çeká elite, které çeká elite, které çeká elite, které çeká elite, které çeká
sedm okruhû s celkovým pþevýšesedm okruhû s celkovým pþevýšesedm okruhû s celkovým pþevýšesedm okruhû s celkovým pþevýšesedm okruhû s celkovým pþevýše-----
ním pþes jeden kilometr a na vítêzením pþes jeden kilometr a na vítêzením pþes jeden kilometr a na vítêzením pþes jeden kilometr a na vítêzením pþes jeden kilometr a na vítêze
finançní prémie.finançní prémie.finançní prémie.finançní prémie.finançní prémie.  Tento závod a celý
seriál  Znojemský VZP CUP 2014 je
možné poþádat díky významné pod-
poþe Mêsta Znojma a Všeobecné
zdravotní pojišïovny ÇR.           CKK ZnCKK ZnCKK ZnCKK ZnCKK Zn.....

Dopravní uzávěra

Tþetí  akce v rámci poháru ZnojemTþetí  akce v rámci poháru ZnojemTþetí  akce v rámci poháru ZnojemTþetí  akce v rámci poháru ZnojemTþetí  akce v rámci poháru Znojem-----
ský VZP CUP 2014  se uskuteçníský VZP CUP 2014  se uskuteçníský VZP CUP 2014  se uskuteçníský VZP CUP 2014  se uskuteçníský VZP CUP 2014  se uskuteçní
na dêtském dopravním hþišti nana dêtském dopravním hþišti nana dêtském dopravním hþišti nana dêtském dopravním hþišti nana dêtském dopravním hþišti na
konci ulice Marie Kudeþíkové.konci ulice Marie Kudeþíkové.konci ulice Marie Kudeþíkové.konci ulice Marie Kudeþíkové.konci ulice Marie Kudeþíkové.
Pþilehlé plochy budou využity pro
prezentaci Mêstské Policie Znojmo,
Zdravotnické záchranné služby
Brno, pracovištê Znojmo a poboçky
Çeského Çerveného kþíže, Hasiç-
ského záchranného sboru a Policie
ÇR. Na dêti çeká nêkolik soutêží aNa dêti çeká nêkolik soutêží aNa dêti çeká nêkolik soutêží aNa dêti çeká nêkolik soutêží aNa dêti çeká nêkolik soutêží a
atrakcí mezi, které jistê patþí šlapacíatrakcí mezi, které jistê patþí šlapacíatrakcí mezi, které jistê patþí šlapacíatrakcí mezi, které jistê patþí šlapacíatrakcí mezi, které jistê patþí šlapací
káry pro vêtší dêti a trojkolky, odkáry pro vêtší dêti a trojkolky, odkáry pro vêtší dêti a trojkolky, odkáry pro vêtší dêti a trojkolky, odkáry pro vêtší dêti a trojkolky, od-----

Dětský dopravní den v sobotu 31. května
rážela a kolobêžky pro menší dêti.rážela a kolobêžky pro menší dêti.rážela a kolobêžky pro menší dêti.rážela a kolobêžky pro menší dêti.rážela a kolobêžky pro menší dêti.
Dêtem doporuçujeme pþijet na jízd-
ním kole a çlenové poþádajícího záj-
mového sdružení Cyklo Klub Kuçera
Znojmo uskuteçní technickou pro-
hlídku jízdních kol a cyklistických
pþileb. Rodiçe tak získají bezpeç-
nostní certifikát, který je bude infor-
movat o technickém stavu kol jejich
potomkû a o pþípadných nutných
opravách. Prohlídka se uskuteçní u
modrého stanu a následnê dêti
využijí kolo na jízdu v areálu hþištê.

Pro dêti, které budou mít kolo v bez-
vadném technickém stavu, jsou
pþipraveny drobné odmêny od part-
nerû. Nejen dêti pþihlášené do seriálu
akcí VZP CUP 2014 çeká test zna-
lostí dopravních znaçek a dalších
pþedpisû potþebných pro bezpeçný
pohyb na kole. Teoretické znalosti
provêþí a nejlepší úçastníky odmêní
pþíslušníci Mêstské Policie Znojmo.
Praktické dovednosti v poskytování
první pomoci si mohou dêti vy-
zkoušet na stanovišti první pomoci.

Ukázka vybavení techniky Dopravní
Policie ÇR nadchne pþedevším kluky
a tatínky.  Têšíme se na vás v sobotu
31. 5. od 9.00 hodin na dêtském
dopravním hþišti za prodejnou
EURONICS.  Pþedpokládaný ko-
nec akce v 13.00 hodin. Další, vDalší, vDalší, vDalší, vDalší, v
poþadí 4. akce Znojemského VZPpoþadí 4. akce Znojemského VZPpoþadí 4. akce Znojemského VZPpoþadí 4. akce Znojemského VZPpoþadí 4. akce Znojemského VZP
CUP 2014, bude závod horskýchCUP 2014, bude závod horskýchCUP 2014, bude závod horskýchCUP 2014, bude závod horskýchCUP 2014, bude závod horských
kol „Velká cena mêsta Znojma“ jižkol „Velká cena mêsta Znojma“ jižkol „Velká cena mêsta Znojma“ jižkol „Velká cena mêsta Znojma“ jižkol „Velká cena mêsta Znojma“ již
druhý den v nedêli 1. 6. 2014. Dêtskédruhý den v nedêli 1. 6. 2014. Dêtskédruhý den v nedêli 1. 6. 2014. Dêtskédruhý den v nedêli 1. 6. 2014. Dêtskédruhý den v nedêli 1. 6. 2014. Dêtské
kategorie startují od 9.30 hodin.kategorie startují od 9.30 hodin.kategorie startují od 9.30 hodin.kategorie startují od 9.30 hodin.kategorie startují od 9.30 hodin.
                                                                                                                                                                     CKK ZnojmoCKK ZnojmoCKK ZnojmoCKK ZnojmoCKK Znojmo

Draci Znojmo vyhráli v Brně sprint na 100 m
závodu. Komentáþ kapitána PetraKomentáþ kapitána PetraKomentáþ kapitána PetraKomentáþ kapitána PetraKomentáþ kapitána Petra
Štêrby k závodûm:Štêrby k závodûm:Štêrby k závodûm:Štêrby k závodûm:Štêrby k závodûm: Na 100 m sprinty
jsme se pþipravovali na posledním
tréninku pþed závody a musím þíci,
že zejména v kategorii mužû se nám
všechny starty od rozjíždêk až po
finálovou jízdu velmi dobþe daþily.
Bohužel jsme nedokonçili závody na
dlouhé tratê, kde jsme si dêlali také
ambice na vítêzství. Bylo to po dost
neobvyklém a nebezpeçném prak-
ticky çelním stþetu, kdy çást posádky
skonçila ve vodê. Navíc dva z
našich závodníkû Ota Rohovský a
Mirek Pop museli být odvezeni do
nemocnice na vyšetþení s pohmož-
dênými žebry. Naštêstí se zranêní
neukázala jako hodnê vážná a oba
byli propuštêni do domácího léçení.
Všem našim závodníkûm dêkuji za
nasazení, výkony a výsledky, které
v Brnê pþedvedli. Sestava DrakûSestava DrakûSestava DrakûSestava DrakûSestava Drakû
Znojmo: Natálie Štêrbová, Oto RoZnojmo: Natálie Štêrbová, Oto RoZnojmo: Natálie Štêrbová, Oto RoZnojmo: Natálie Štêrbová, Oto RoZnojmo: Natálie Štêrbová, Oto Ro-----
hovský, Michal Hájek, Miroslavhovský, Michal Hájek, Miroslavhovský, Michal Hájek, Miroslavhovský, Michal Hájek, Miroslavhovský, Michal Hájek, Miroslav
Pop, Jan Šalamoun, Petr Štêrba,Pop, Jan Šalamoun, Petr Štêrba,Pop, Jan Šalamoun, Petr Štêrba,Pop, Jan Šalamoun, Petr Štêrba,Pop, Jan Šalamoun, Petr Štêrba,
Tomáš Haindl, Václav Vala, KarelTomáš Haindl, Václav Vala, KarelTomáš Haindl, Václav Vala, KarelTomáš Haindl, Václav Vala, KarelTomáš Haindl, Václav Vala, Karel
Elznic, František Vídeñský, LukášElznic, František Vídeñský, LukášElznic, František Vídeñský, LukášElznic, František Vídeñský, LukášElznic, František Vídeñský, Lukáš
Hudec, Ivana Králová, Dana ŠtêrHudec, Ivana Králová, Dana ŠtêrHudec, Ivana Králová, Dana ŠtêrHudec, Ivana Králová, Dana ŠtêrHudec, Ivana Králová, Dana Štêr-----
bová, Alena Vaškových, Šárkabová, Alena Vaškových, Šárkabová, Alena Vaškových, Šárkabová, Alena Vaškových, Šárkabová, Alena Vaškových, Šárka JaJaJaJaJa-----
vorská. Více o závodech na kanoe-vorská. Více o závodech na kanoe-vorská. Více o závodech na kanoe-vorská. Více o závodech na kanoe-vorská. Více o závodech na kanoe-
znojmo.cz znojmo.cz znojmo.cz znojmo.cz znojmo.cz                                                                                                                                                       -PŠ--PŠ--PŠ--PŠ--PŠ-

Dne Dne Dne Dne Dne 17.17.17.17.17. kvêtna kvêtna kvêtna kvêtna kvêtna se v Brnê na þece se v Brnê na þece se v Brnê na þece se v Brnê na þece se v Brnê na þece
Svratce uskuteçnil II. závod seriáluSvratce uskuteçnil II. závod seriáluSvratce uskuteçnil II. závod seriáluSvratce uskuteçnil II. závod seriáluSvratce uskuteçnil II. závod seriálu
mmmmmistrovství ÇR 2014 draçích lodíistrovství ÇR 2014 draçích lodíistrovství ÇR 2014 draçích lodíistrovství ÇR 2014 draçích lodíistrovství ÇR 2014 draçích lodí
poþádaných Çeským svazempoþádaných Çeským svazempoþádaných Çeským svazempoþádaných Çeským svazempoþádaných Çeským svazem
draçích lodí (ÇSDL).draçích lodí (ÇSDL).draçích lodí (ÇSDL).draçích lodí (ÇSDL).draçích lodí (ÇSDL). Závodilo se na
tratích 100 m a 1 míle. Sprint na 100
m se jel vyþazovacím zpûsobem. V
každé jízdê stály na startu proti sobê
vždy dvê lodê. Draci Znojmo starto-
vali v hlavní kategorii Premiér OPEN
(muži) a Premiér Mix Sport. V obou
kategoriích se probojovali do hlav-
ního finále, když v semifinále kate-
gorie OPEN muselo Znojmo porazit
hlavní favority závodû posádku Dra-
gon Force Pþerov. V kategorii mužû
pak ve finále Znojmo dokázalo po-
razit i výbornê jedoucí domácí tým
Dragonclubu Brno a pþipsalo si první
vítêzství v tomto roçníku. Navíc do-
sažený ças 31:53 byl nejrychlejším
çasem závodû na 100 m. V kategorii
Mix pak Draci Znojmo vybojovali 2.
místo za vítêznými  kanoisty z Dra-
gon Force Pþerov. Odpoledne pakOdpoledne pakOdpoledne pakOdpoledne pakOdpoledne pak
závodníky çekala dlouhá traï na 1závodníky çekala dlouhá traï na 1závodníky çekala dlouhá traï na 1závodníky çekala dlouhá traï na 1závodníky çekala dlouhá traï na 1
míli (1,6km).míli (1,6km).míli (1,6km).míli (1,6km).míli (1,6km). Znojmo se, ale pþi
prûbêžném vedení v závodê  dosta-
lo pþed obrátkou do nepþíjemné kolize
s posádkou Pþerova, která skonçila
pþeklopením lodi a nedokonçením

Již poosmé siJiž poosmé siJiž poosmé siJiž poosmé siJiž poosmé si 17. kvêtna  17. kvêtna  17. kvêtna  17. kvêtna  17. kvêtna v areálu DDM na Sokolské ulici ve Znojmê daliv areálu DDM na Sokolské ulici ve Znojmê daliv areálu DDM na Sokolské ulici ve Znojmê daliv areálu DDM na Sokolské ulici ve Znojmê daliv areálu DDM na Sokolské ulici ve Znojmê dali
dostaveníçko mladí modeláþi, aby se jednak pochlubili svými výtvory,dostaveníçko mladí modeláþi, aby se jednak pochlubili svými výtvory,dostaveníçko mladí modeláþi, aby se jednak pochlubili svými výtvory,dostaveníçko mladí modeláþi, aby se jednak pochlubili svými výtvory,dostaveníçko mladí modeláþi, aby se jednak pochlubili svými výtvory,
jednak aby se pobavili, resp.jednak aby se pobavili, resp.jednak aby se pobavili, resp.jednak aby se pobavili, resp.jednak aby se pobavili, resp.     mnohému ještê pþiuçili v pestré nabídce celémnohému ještê pþiuçili v pestré nabídce celémnohému ještê pþiuçili v pestré nabídce celémnohému ještê pþiuçili v pestré nabídce celémnohému ještê pþiuçili v pestré nabídce celé
þady zajímavostí doprovodného programu.þady zajímavostí doprovodného programu.þady zajímavostí doprovodného programu.þady zajímavostí doprovodného programu.þady zajímavostí doprovodného programu. I pþes nepþízeñ poçasí byl mezi
veþejností o tuto skvêlou akci opêt velký zájem, ani hladem nebo žízní nikdo
trpêt nemusel. V budovê DDM byly k vidêní nádherné a do nejmenších
detailû propracované modely rûzných aut, tankû, letadel, železnic, venku
kromê mnoha dêtských atrakcí tu mêli své ukázky policisté, hasiçi, zdra-
votníci a novê také lukostþelci. Chybêt nemohly ani stánky s autogramiádouChybêt nemohly ani stánky s autogramiádouChybêt nemohly ani stánky s autogramiádouChybêt nemohly ani stánky s autogramiádouChybêt nemohly ani stánky s autogramiádou
špiçkových fotbalistû a hokejistû a k tomu všemu živê vyhrával souboršpiçkových fotbalistû a hokejistû a k tomu všemu živê vyhrával souboršpiçkových fotbalistû a hokejistû a k tomu všemu živê vyhrával souboršpiçkových fotbalistû a hokejistû a k tomu všemu živê vyhrával souboršpiçkových fotbalistû a hokejistû a k tomu všemu živê vyhrával soubor
Dyjavánek. Dobrá vêc pod názvem „Modelbraní“ se plastikovým modeláþûmDyjavánek. Dobrá vêc pod názvem „Modelbraní“ se plastikovým modeláþûmDyjavánek. Dobrá vêc pod názvem „Modelbraní“ se plastikovým modeláþûmDyjavánek. Dobrá vêc pod názvem „Modelbraní“ se plastikovým modeláþûmDyjavánek. Dobrá vêc pod názvem „Modelbraní“ se plastikovým modeláþûm
DDM Znojmo zase jednou vydaþila. Dêkujeme.DDM Znojmo zase jednou vydaþila. Dêkujeme.DDM Znojmo zase jednou vydaþila. Dêkujeme.DDM Znojmo zase jednou vydaþila. Dêkujeme.DDM Znojmo zase jednou vydaþila. Dêkujeme.                                                                      text a foto: -stlbatext a foto: -stlbatext a foto: -stlbatext a foto: -stlbatext a foto: -stlba-----

Navzdory počasí
se modelbraní vydařilo

Fotbalisté 1.SC Znojmo - Hrubý, Lacko a Hþíbek.Fotbalisté 1.SC Znojmo - Hrubý, Lacko a Hþíbek.Fotbalisté 1.SC Znojmo - Hrubý, Lacko a Hþíbek.Fotbalisté 1.SC Znojmo - Hrubý, Lacko a Hþíbek.Fotbalisté 1.SC Znojmo - Hrubý, Lacko a Hþíbek.


