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Sedm lukostřelců ze Šanova a Znojma přivezlo
z mistrovství republiky třináct medailí!
Mohlo by se zdát, že je to pro naše
stþelce již rutinní záležitost. Opak
je pravdou a letošní mistrovství Çes
Çes-ké republiky v olympijské lukostþel
lukostþel-bê nám to nêkolikrát pþipomnêlo.
Všichni víme, že je mnohem ob
ob-tížnêjší úspêch zopakovat ve chvíli
chvíli,,
kdy ho od vás již oçekávají, než
jednorázovê zazáþit jako „papírovê“
slabší soupeþ.
Právê tento údêl çekal mladé lukostþelce z oddílû TJ Sokol Šanov a
Lukostþeleckého klubu Znojmo ve
dnech 21. a 22. çervna v Plzni.
Již pþed zahájením mistrovství totiž
drželi ve svých kategoriích pþední
místa republikových žebþíçkû, a tak
s nimi soupeþi poçítali jako s adepty
na vítêzství. Aby si nêkdo nemyslel,
že žádná konkurence nepþijela tohoto mistrovství se zúçastnilo
celkem 69 lukostþelcû z celé ÇR!
Všechny çekal velmi nároçný víkendový program. Ten sobotní byl tak
nabitý, že lukostþelci a jejich doprovod
strávili na stþelnici celých deset hodin.
A aby toho nebylo málo, tak v nedêli
program pokraçoval ještê dalších
šest hodin. Starší žáci a žákynê stþíleli na vzdálenost 50 metrû a mladší
žactvo na 30 metrû.
Rozhodnê se nejednalo o nêjakou
nudu. Nervy samotných závodníkû,
trenérû, ale i pþihlížejících divákû
byly opakovanê napínány stejnê
jako têtivy lukû. O co víc se lukostþelec musí soustþedit ve chvíli, kdy
jediný bod mûže znamenat vítêzství,
o to vêtší je potom uvolnêní zadržovaných emocí po posledním šípu. A
tak nebyla nouze o slzy smutku, ale
i o spontánní výkþiky radosti.
A jaké jsou nakonec výsledky
našich oddílû?
Celkem se zze
e Šanova a Znojma zú
zú-çastnilo sedm lukostþelcû, kteþí
nastoupili ve çtyþech kategoriích
jednotlivcû a také v soutêži druž
druž-stev. Pþi návratu na Moravu se jim
na krku houpalo celkem 13 medailí
a pouze jediná z nich byla bronzová.
Tituly mistrû ÇR vybojovali Iveta
Zifçáková (mladší žákynê), v soutêži
družstev MIX tým starších žákû
(Škarková, Çapoun), MIX tým mladších žákû (Lettlová, Pokorný), družstvo mladších žákyñ (Lettlová, Opálková, Šebestová).
Druhé místo mezi staršími žákynêmi
vybojovala Zuzana Škarková. Další
ocenêní získaly Zuzana Škarková,
Adam Çapoun, Nikola Lettlová a Iveta
Zifçáková za výkony na jednotlivých
vzdálenostech.
Jaké budou plány do budoucna?
Základním úkolem je udržet vysokou výkonnost souçasných stþelcû a doplñovat çlenskou základnu o
nové talenty. Je to právê práce s
mládeží, která zajistí obêma oddílûm
kvalitní stþelce i do budoucna. Oba
jmenovaní starší žáci jsou již nyní v
hledáçku reprezentaçních trenérû

Reprezentanti TJ Sokol Šanov Iveta Zifçáková, Zuzana Škarková a Adam Çapoun s trenérkou Kateþinou
Malypetrovou.
Çeského lukostþeleckého svazu,
což by jim už v pþíštím roce mohlo
pomoci ke kvalifikaci do reprezentaçního družstva dorostu. Kvalitní
pþíprava úzce souvisí s kvalitními
tréninkovými podmínkami.
Proto již nyní oba oddíly plánují do
budoucna jejich zlepšení. V pþíštích
letech bychom ve Znojmê chtêli
vybudovat stþelnici s parametry,
které nám umožní poþádání závodû
typu mistrovství ÇR, což by ještê
zvýšilo naši stále rostoucí prestiž
mezi çeskými lukostþeleckými oddíly
a zároveñ pþilákalo nejkvalitnêjší
lukostþelce do našeho mêsta.
Na závêr bychom rádi podêkovali
M êst
u Znojm
u v çele s panem sta
êstu
Znojmu
sta-rostou za podporu v uplynulých
letech. Stejnê dêkujeme všem, kteþí

se podílejí na podpoþe obou oddílû,
aï už se jedná o podporu materiální, finançní nebo tþeba jen morální.
Jakýkoli výraz uznání znamená pro
stþelce i trenéry pozitivní podnêt k
další práci...
Úspêchy lukostþelcû v letošní
sezonê:
Adam Çapoun
Çapoun:: Mistr ÇR v halové
lukostþelbê (jednotlivci). Mistr ÇR ve
venkovní lukostþelbê (MIX tým), vítêz kvalifikace jednotlivcû v novém
rekordu ÇR...
Zuzana Škarková
Škarková: Mistrynê ÇR v
halové lukostþelbê (jednotlivci). Mistrynê ÇR ve venkovní lukostþelbê
(MIX tým). Vicemistrynê ÇR ve venkovní lukostþelbê (jednotlivci). Držitelka nêkolika rekordû ÇR...

Iveta Zifçáková
Zifçáková:: Vicemistrynê ÇR v
halové lukostþelbê (jednotlivci). Mistrynê ÇR ve venkovní lukostþelbê
(jednotlivci).
Eliška Opálková
Opálková:: Mistrynê ÇR v
halové lukostþelbê (družstva). Mistrynê ÇR ve venkovní lukostþelbê
(družstva)...
Eva Šebestová
Šebestová:: Mistrynê ÇR v
halové lukostþelbê (družstva). Mistrynê ÇR ve venkovní lukostþelbê
(družstva)...
Nikola Lettlová
Lettlová:: 2x Mistrynê ÇR v
halové lukostþelbê (jednotlivci, družstva), 2x Mistrynê ÇR ve venkovní
lukostþelbê (MIX tým, družstva).
Aktuálnê na 1. místê republikového
žebþíçku a poháru...
David Pokorný
Pokorný:: Mistr ÇR ve venkovní lukostþelbê (MIX tým). -MZ-

Reprezentanti Lukostþeleckého klubu Znojmo Nikola Lettlová, David Pokorný, Eliška Opálková, Eva Šebestová
s trenérem Martinem Zahradníkem.

