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LUKOSTŘELCI OPĚT POTVRDILI SVOJE
MEDAILOVÉ AMBICE

Prázdniny mladých voraþû.

foto: -stlba-

UČITELSKÝ KALENDÁŘ
aneb lehké prázdninové
čtení
Uçitelûm vždycky v ZÁÞÍ
odhodlání plane v tváþi,
i z žáka rozumu mdlého
chtêjí zrobit vzdêlaného.
V ÞÍJNU ještê mají choutky
ohýbat dêcka jak proutky,
ještê mají moþe síly,
i ten paznecht je jim milý.
A pak pþijde LISTOPAD
LISTOPAD,
uçitel má v duši chlad:
"Ti smradi jsou poþád tupí,
mnê se z nich už ježí chlupy."
PROSINEC je tu a Vánoce,
uçitel bledý jen blekoce:
"Malujte, dêti, stromy a trávu,
skoçím na vécé a dám si kávu."

Péçe o mladé lukostþelce se ve
Znojmê, a potažmo i v Šanovê, se
vyplácí. Po všech stránkách je o
nê v pþípravê dobþe postaráno, mají
schopné vedení, kvalitní i zodpo
zodpo-vêdné trenéry, takže se celkem
logicky dostavují solidní výsledky.
Již çtvrtým rokem se nestalo, aby
se z republikových mistrovství vrá
vrá-tili domû bez medaile. Stejnê tak
tomu bylo i letos - mladším se za
za-daþilo ve Voticích a z klání v Ostra
Ostra-vê si Zuzka Škarková dokonce
pþivezla titul mistrynê Çeské re
re-publiky. Všem zainteresovaným
blahopþejeme a o zhodnocení obou
vystoupení jsme požádali osobu
nanejvýš fundovanou - trenéra
Martina Zahradníka:
„Nejdþíve se konalo mistrovství ÇR
žákû od 6 do 10 let. Ze znojemského okresu se do místa konání
ve Voticích (asi v polovinê mezi Benešovem a Táborem) vypravilo celkem pêt dêtí. Lukostþelecký klub
Znojmo reprezentovali tþi stþelci v
kategorii 9-10 let (Kamil Houska,
Ondþej Nêmeçek a Iveta Zifçáková)
a v kategorii 6-8 let hájily barvy
lukostþeleckého oddílu TJ Sokol Šanov dvê stþelkynê (Kristýna a Nikola
Blechovy). Celé mistrovství probêhlo za pþíjemného poçasí. Všichni
zúçastnêní podávali vzhledem ke
svému vêku velmi kvalitní výkony
a nakonec ani jeden z pêtice zástupcû našeho okresu neodjel bez
medaile. Družstvo LK Znojmo ob
ob-sadilo první místo a družstvo LK
TJ Sokol Šanov bylo ve své kate
kate--

gorii druhé. Navíc stþíbrnou medaili
získaly mezi jednotlivci Iveta Zifçá
Zifçá-ková a Nikola Blechová.
Následující víkend se na mistrov
mistrov-ství ÇR žákû ve vêku 11 - 14 let
stþílelo v Ostravê a i tentokrát poçasí vcelku pþálo. Za znojemský
klub startovali çtyþi stþelci - Adam
Çapoun a Zuzana Škarková mezi
mladšími žáky a Radek Dusík s
Karlem Neuwirthem jako starší žáci.
V têchto kategoriích se již celé soutêžení protáhlo na oba víkendové
dny. Po sobotním kvalifikaçním závodu bylo nejlepším prûbêžným
umístêním druhé místo Zuzky
Škarkové. Dále pak na sedmém
místê figuroval Adam Çapoun, Karel
Neuwirth byl devátý, Radek Dusík
patnáctý. Pro informaci - mladších
žákû startovalo celkem 31 a stejný
poçet stþelcû byl i mezi staršími žáky. V nedêli potom následovaly eliminaçní souboje dvojic ve stylu playoff. V têchto soubojích se do çtvrtfinálových bojû podaþilo postoupit
pouze Zuzce Škarkové (byï napþ.
u Adama Çapouna chybêl k postupu
pouhý jeden bod), která svými výkony, jež se kolo od kola lepšily,
dokázala nakonec porazit všechny
soupeþe, kteþí jí stáli v cestê za vítêzstvím. Zuzana Škarková tak
získala tak titul m istrynê ÇR mezi
mladšími žákynêmi.
Družstvo mladších žákû LK Znojmo
se poté pokoušelo v play-off o postup do semifinále. Štêstí se však pþiklonilo na stranu soupeþû a opêt jeden jediný bod zmaþil možnost boje

o medaili. Ziskem titulu Zuzky Škarkové však znojemský klub udržel
svoji šñûru, když od roku 2008 pravidelnê pþiváží z republikových klání
minimálnê jednu medaili. Všem
zúçastnêným dêkujeme za výbor-

nou reprezentaci obou lukostþeleckých klubû našeho okresu a gratulujeme k dosaženým výsledkûm.“
Za objektivní a profesionální po
po-hled na oba turnaje Martinu Zahrad
Zahrad-níkovi podêkoval Ladislav Bastl.

Zuzana Škarková získala tak titul m istrynê ÇR mezi mladšími žákynêmi.

Po Vánocích, hlavnê v LEDNU,
uçitel má têžkou bednu
ze známek, lejster, inventur,
doma jeçí a þve jak tur.
V ÚNORU sníh bilý spadne,
uçiteli stín se vkradne
do srdce i tþídní knihy,
je teð ach, ach, žádné hi, hi.
BÞEZEN barví listy na zeleno,
dêti mají stále v hlavê seno,
uçitel plný síly a pokoje
s hloupostí jde opêt do boje.
V DUBNU déšï padá mêkce a tiše,
uçitel chce být çlen rostlinné þíše:
"Kdybych byl strom çi v meruñce pecka,
nemusel uçit bych ve škole dêcka."
Têžká, têžká, têžká služba,
v KVÊTNU v hlavê jedna tužba:
"Aï už píšu vysvêdçení,
mûj život se potom zmêní,"
Koncem ÇERVNA þíkají,
když už žákûm mávají:
"Naše práce, senza vêc,
hlavnê SRPEN,ÇERVENEC
SRPEN,ÇERVENEC!
Prázdniny, milé prázdniny,
kantor smí dêlat koniny,
raduje se, kþepçí, kþiçí:
"Teð už nejsem otrok niçí!"
Zase žije, zas má páru,
zpívá, hraje na kytáru,
z štêstí má až záchvaty.
Pak šlus - srpen tþicátý.
Je zas tichý, až je tím otravný,
svoboda fuç - je TÝDEN PÞÍPRAVNÝ.
Pþeložil od „LeZd“ a upravil: -stlba-

Cvičení o prázdninách
Pþijðte si i o prázdninách udržet dobrou kondici - od 11. çervence cviçíme
v Mediclubu v pondêlí, stþedu a çtvrtek od 19 do 21 hodin! Pondêlí 19-20
gymnastic ball, 20-21 danceaerobic, 20-21 (posilovna) pilatek, flexibar.
Stþeda 19-20 zumba fitness, 20-21 bosu, 20-21 (posilovna) kalanetika.
Çtvrtek 19-20 bodystyling a 20-21 trampolínky.
-LiD-

stlba@seznam.cz

Tak vidêl terç Ondþej Nêmeçek.

Iveta Zifçáková si v vystþílela druhé místo v jednotlivcích.

Vodácký oddíl NEPTUN Znojmo pořádá
1. Vodácký příměstský tábor ve Znojmě
Zveme všechny dêti ve vêku od 8
do 18 let na 1. vodácký pþímêstský tábor konaný v termínu 22. 8.
- 26. 8. v areálu Centra volnoçasových aktivit Stará vodárna a
jeho pþilehlém okolí. Sraz každý
den mezi 8:30 - 9:00 hod. v Centru
Vodárna konec v 17:00 hod. tamtéž.
Cena tábora: 950 Kç na úçastníka.
V cenê jsou dennê zahrnuty: teplý
obêd a dvakrát svaçina, pitný režim, cestovné na Vranov a z Krhovic (viz program), vstupné do lano-

vého centra na Vranovské pláži,
doprava vodáckého materiálu. V
cenê nejsou zahrnuty žádné mzdové náklady - všichni vedoucí a
instruktoþi pracují zdarma.
Program tábora:
- spousta tradiçních i netradiçních
her a soutêží
- vodácký výcvik na pramicích P
550 uzpûsobených pro základní
vý-cvik dêtí od 8 let.
- vodácký výcvik pro starší dêti na
dvoumístných kánoích
- jednodenní splutí Dyje ze Znojma

do Krhovic
- jednodenní výlet do lanového
parku na Vranovské pláži
- pro dobrovolníky - poslední noc
spaní pod stanem na Vodárnê u
ohýnku, kytar a buþtíkû.
Všichni vedoucí a instruktoþi mají
minimálnê tzv. çekatelské zkoušky, které je opravñují k vedení a
práci s dêtmi. Kompletní vodácký
výcvik povedou zkušení instruktoþi
akreditovaní ministerstvem školství, mládeže a têlovýchovy a dlouhodobê pracující s dêtmi pþi vodác-

kém oddíle NEPTUN Znojmo.
Pþihlášky na tábor je možné stáhnout na webových stránkách
www.centrumvodarna.cz/akcepro-verejnost/ nebo vyzvednout
osobnê v Informaçním centru Vodárna, ulice U Obþí hlavy 7, Znojmo.
Pþihlášky a pþípadné dotazy posílejte nejpozdêji do 17. 8. hlavnímu vedoucímu tábora: David
Gros, tel.: 722 937 756, e-mail:
david.gros@vodaci.org
Kapacita tábora omezena!! -rz-

