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Kopaná - výsledkový servis

POZVÁNKA

ZPOVĚĎ

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. se Vikto-
rie Bulínová účastnila Mistrovství 
světa bojových umění v jihoko-
rejském Chungjunu. Zápasila ve 
váhové kategorii do 54 kilogra-
mů. Tento turnaj byl součástí 
kvalifi kačních turnajů na Světo-
vé hry, které se uskuteční v roce 
2021 v Americe. 

                             Libor Duchoň

CESTA PŘES PŮL SVĚTA - 
ČÁST TŘETÍ  - ZÁVĚR

Ráno jsem vstala na váhu okolo 
sedmé hodiny. Dneska už tam ne-
byla fronta, protože se konaly pou-
ze fi nálové zápasy. Přesně 53,9kg. 
Rozhodčí se se mnou chtěly vyfo-
tit, strašný borky. Popřály mi hod-
ně štěstí do zápasu. (úsměv)

Dnešní snídani už jsem nepoka-
zila a cítila se dobře. Před odjezdem 
jsem si šla ještě lehnout. Julieta mi 
upletla copánky. Autobusy na halu 
měly 40 minut zpoždění. Při cestě 
jsem si dala lehký oběd a cítila se v 
pohodě.

Na hale jsem si na dresy musela 
zpět nažehlit CZE na záda. Při zápa-
sech se mi to totiž sloupávalo. Prvně 
jsem si raději udělala červený dres. 
Kdybych to náhodou pokazila, ať je 
to ten, ve kterém nezápasím. Čer-
vený, pohoda. Ten modrý už byl 
někde, spálila jsem ho žehličkou… 
Hold mi všude není dáno. Ale 
vypadalo to jako hezká bíla batika.

Následně jsem si už jenom sedla 
a poslouchala písničky. Převlékla 
jsem se a šla si pro chrániče. Zpr-
vu mi je nechtěli dát, měli tam zase 
zmatky.

Rozcvičit jsme se šli zase ven. 
Noha už na tom byla lépe. Sice po-
řád bída, ale lepší. Jenom rozehřátí 
a pak stínák. Zase nás nahnali čekat 
k ringu. Už jsem nechtěla lapovat, že 
mi to stačí. Zalepili mi rukavice a já 
si šla sednout na židli.

Chtěla jsem se zklidnit jako před 
předchozími zápasy. Cítila jsem se 

Viki Bulínová na Mistrovství světa bojových umění 
v jihokorejském Chungjunu (3. část)

Zápas - finále s USA

podobně, ale nebylo to ono. Přeci je-
nom to byl pro mě obrovský zápas. 
Nechtěla jsem si přiznat, že mě to 
trochu semlelo. Finále na takové 
akci.

Nastupujeme do ringu, to je v po-
hodě. Nenechají mě dokončit waik-
ru, to mě trochu rozhodí. Sakra. 

Peťa mi zapíná helmu, nějak mi 
nesedí. Je volná. Zrovna na tenhle 
zápas. Noha už je lepší, ale stále se ji 
bojím používat.

Začátek zápasu. Sežeru ta-
kovej teep do držky, jak nikdy 
předtím. Rozstřelí mi tím ret a já 
mám obavy, jestli to nepoteče. Po-
třebuji pár vteřin na vzpamatování, 
pošle mi tam ještě pár kolen. Začá-
tek zápasu jako z pomeranče. Posla-
lo mi to hlavu do módu, kdy nejsem 
uvolněná a všechno tlačím. V klinči 
má sílu, vždycky mě tam nějak za-
mkne do pasivity, aby to rozhodčí 
roztrhla. Otáčí se mi pořád helma. 
Nedržím se taktiky. Dost teepů 
do hlavy vykryju, pár jich projde. 
Podle videa to kolo bylo docela 
vyrovnaný, pocitově jsem dostala 
přes hubu.

O pauze mi Peťa spraví helmu. 
Nepamatuju si, co říkal. Začínám 
panikařit, protože jsem první kolo 

prohrála.
Druhé už je o něco lepší. Pořád 

to akorát nejsem já. Zase nějakej 
ten pomerančovej teep do držky, 
né. Další poměrně vyrovnané kolo, 
soupeřka si hezky mění gardy. Pár-
krát kopnu přední nohou. Protože 
se ji bojím použít, výsledek je násle-
dující. Kop je pomalý, nemá sílu, mě 
to zabolí, soupeřce to nic neudělá, 
a ještě mě z toho stihne trefi t. Čistá 
kontraproduktivita. Špatná práce, 
Viki.

Prohrála jsem první dvě kola. 
Už je to někde. Tohle kolo si 
mám jenom užít. Tak to udělám.

POPRVÉ SE V TOMHLE ZÁPA-
SE UVOLNÍM A VŠE JDE HNED 
LÉPE. Tohle kolo si užiju, cítím se 
úplně jinak. Zase se usmívám, i se 
svojí krvavou tlamou. Ashley má 
taky trochu načlý ret. Zkusím něja-
kou otočku, kousek chyběl. Na svůj 
poměr mám ty ruce u hlavy dost. 
Konec zápasu.

Obejmeme se a jdu pozdravit 
trenéry, jsou to pohodáři. Zápas byl 
šílenost. Nevypadám úplně v topu. 
Krvavá pusa a sloupnul se mi strou-
pek z nosu z prvního zápasu. Takže 
to vypadalo, že mám nos na madě-
ru. Ha, jenom iluze. Prohra na body. 

Jsem se naučila být statečná, v rin-
gu neukápne ani slzička.

Jdeme odevzdat chrániče. Je po 
všem. Jsem na sebe strašně na-
štvaná. Kdybych zápasila jako v 
předchozích zápasech uvolněně… 
Kdyby nebylo kdyby, nebylo by chy-
by. MĚLA JSEM NA TO, TOHLE 
MĚ ŠTVE ZE VŠEHO NEJVÍC.

Za chvilku má být ceremo-
niál. Musím se dát dohromady. 
OPLÁCHNU SI OBLIČEJ OD 
KRVE A HNED VYPADÁM LÍP. Jak 
modelka z reklamy na botox. Mám 
krásně plný spodní ret. Jdeme čekat 
na židle pro ceremoniál. Vedle sedí 
Ashley, tak trochu pokecáme. Před-
staví mi svoji manželku, která letěla 
s ní. Pochválím jí teepy a ona mně 
klinče. Má teď sérii dvou let bez 
prohry. Aby se sem dostala, musela 
projít v Americe přes tři kvalifi kační 
turnaje. Měla letět i do Th ajska, ale 
zafungovaly tam nějaké šachy, tak je 
aspoň tady.

CEREMONIÁL BYL BOMBA, 
STRAŠNĚ JSEM SI HO UŽILA. 
Dostaly jsme medaili a plyšáka! 
NEVÍM, CO SE MI LÍBILO VÍC. 
Při cestě z pódia jsme dostaly další-
ho plyšáka a obal na medaili.

JAK BYCH TO CELÉ SHRNU-
LA? Kdyby mi tohle někdo řekl na 
začátku, nevěřila bych. Bála jsem 
se, co když letím přes půl světa a 
vystřelím v prvním kole. To by byl 
PRŮSER. První tři zápasy mi straš-
ně sedly hlavou. Ten poslední už 
bohužel ne. Teď doopravdy vím, že 
si ty zápasy musím jít jen užívat. Bez 
stresu, velkého chtíče a slov, ,,mu-
sím to urvat“. Ne, musím si to užít. 
Každý zápasník jsme jiná individu-
alita a sedí nám něco jiného. Pořád 
mi to nedochází. Největší úspěch v 
mojí prozatimní krátké kariéře. Jo 
a taky mám tři nové kamarádky, 
Nili, Julietu a Ashley.               VIKI

 (Nábory do Thajského boxu v 
klubu Valetudo RK Znojmo pro-
bíhají celoročně a tréninky začá-
tečníků jsou v pondělí a středu od 
18:00...)                                          V                                

Při letošní dovolené v Chorvatsku 
na ostrově KRK v letovisku Baška 
jsem byl příjemně šokován!
To poté, co jsem číšníkovi nedale-
ko pláže sdělil, že jsem z Česka - ze 
Znojma, ale že to mu zřejmě moc 
neřekne...
Byl jsem ovšem v šoku, když mi 
vrchní Pipi Steiner řekl, že zná Znoj-
mo díky EBEL, neboť je fanouškem 
Medveščaku Zagreb. Pak se devěta-
padesátiletý Pipi trošku rozpovídal 
i o svém životě. V současné době 
působí s dalšími třemi kolegy při-
bližného věku v letovisku Baška v 
restauraci Amádeus. Šest měsíců 

O Znojmě se díky Orlům ví i ve vzdáleném Chorvatsku!

Pipi Steiner, který ví o Znojmu 
díky působení Orlů v EBEL!                              
                                          foto: -BK- 

prý naplno makají a dalších šest mě-
síců si pak s rodinou užívají...
Pipi Steiner to má z Bašky domů 
dost daleko, neboť bydlí až v blíz-
kosti maďarských hranic. Kromě 
rodné chorvatštiny ovládá němčinu, 
maďarštinu a částečně ještě některé 
evropské jazyky.
Pipi se též decentně zmínil o ožeha-
vém tématu, jímž byla válka mezi 
Chorvaty a Srby.  V té době byl po-
ručíkem a velitelem tanku. Během 
války přišel o oko. To mu zasáhla 
střepina z granátu. „Teď sem Srbové 
jezdí, jako by se nemetlo a vše je v 
pohodě“, říká Pipi...

„Vy jste se se Slováky rozešli pokoj-
ně, což u nás nebylo, neboť tady byl 
problém jak národnostní, tak nábo-
ženský. V současné době už ale bý-
valý problém mezi Chorvaty a Srby 
odpadl,“ říká Pipi. Dneska už je vše 
v pohodě... 
Když jsme se s Pipim Steinerem 
před odjezdem z Chorvatska po týd-
nu loučili, tak to bylo velice dojem-
ný. Slza od přírody prostě ukápla, i 
když jsem se snažil držet zpátky.
Na světě není vůbec důležité, kdo 
odkud je, ale jaký je! A řekl bych, že 
s tím se nedá víc jak souhlasit!
            ZDENĚK KAPINUS

Na slibovaný teplý závěr tohoto 
měsíce si lze letos zřejmě naposledy 
užít sportu i zábavy u vody při Festi-
valu dračích lodí přímo ve Znojmě. 
Tato akce není jen o dračích lodích, ale 
prezentuje se zde vodáctví, které má ve 
Znojmě dlouholetou tradici. K vidění 
tak mimo dračích lodí budou závody 
rychlostních kanoistů, štafety benja-
mínků, vodní záchranáři a k dispozici 
budou pro návštěvníky různé další 
lodě a šlapadla. 

Festival zahajuje již ve čtvrtek 26. 
září dopoledne plavbami školních 
posádek.

Pro veřejnost se areál u Sedlešo-
vického mostu na konci Melkusovy 
ulice otevře v pátek 27. září ve 14h. 
Páteční odpoledne je ideální pro toho 
kdo si chce vyzkoušet jízdu na dračí 
lodi. Dračí lodě s návštěvníky budou 
vyplouvat od mola každou půlhodinu 
do 17.30h kdy páteční program ukončí 

12. ročník Festivalu dračích lodí ve Znojmě 26. - 28. září

Vodnická pohádka pro děti.
K projížďce po Dyji budou k za-

půjčení také šlapadla, dětské lodičky, 
kajaky a paddleboardy. Na břehu pak 
horolezecká stěna, planetárium a další 
atrakce. 

V sobotu 28. září odstartuje v 10h 
atraktivní Neofi ciální Mistrovství 
světa amatérských dračích posádek. 
Přihlášeno je 27 posádek z celé Čes-
ké republiky, Slovenska, Rakouska 
a 4 fi remní týmy. Obhajovat loňské 

první místo a titul neofi ciálních svě-
tových šampiónů v nejpočetnější 
kategorii MIX bude posádka pana 
starosty Jana Groise reprezentující 
TATARSTÁN. Finálové jízdy startují 
v 15h. 

Celým nabitým programem letošní-
ho ročníku provede přítomné moderá-
tor Evropy 2 Nasty. Po 18h vyplují již 
osvětlené dračí lodě znovu a k vidění 
budou Gladiátorské sprinty na dračích 
lodích, kdy součástí závodu bude oh-

ňová show na mole i vodě. Pro účast-
níky budou hrát a zpívat duo Arcona 
a cimbálová muzika Denár. Poděko-
váním všem zúčastněným bude velký 
dračí ohňostroj v 20h.    

Festival dračích lodí ve Znojmě je 
určen zejména znojemské veřejnosti. 
Plavbu na dračí lodi si tak může vy-
zkoušet každý ať již jako člen přihlá-
šeného týmu v sobotním veřejném 
závodě nebo v klidu v pátek odpo-
ledne při plavbách mezi Louckým a 
Sedlešovickým jezem. Zábavu i spor-
tovní vyžití si u vody najdou malý i 
velcí.  

Součástí sobotního programu je 
výběr nejpovedenějšího reprezentač-
ního dresu. Letos jsou opět přihlášeny 
všechny kouty světa a bude tak z čeho 
vybírat, přičemž nejexotičtější přihlá-
šenou „zemí“ bude zřejmě Severní pól.

Více informací k akci naleznete 
na ofi ciálních stránkách festivalu 
www.dracifestznojmo.cz           -Š-

ATLETIKA – PŘÍPRAVKA NÁBOR DĚTÍ DO ATLETICKÉHO ODDÍ-
LU Začínáme ve středu 25. 9.  od 16.00 – 17:30  -  Městský stadion 
v horním parku. Trénink se uskuteční za každého počasí. S sebou: 
sportovní oblečení, sportovní obuv, pití. Noví zájemci se budou hlásit 
u trenérů přípravky. Kapacita je velmi omezená. V případě volných 
míst budeme přijímat děti roč. 2013 – 2009 (1. - 5. třída). 
TĚŠÍME SE NA VÁS!!! TJ ZNOJMO ATLETIKA 
                                   znojmoatletika@seznam.cz, www.atletikaznojmo.cz

Morava
  DIVIZE - FORTUNA MSD-D Start Brno - Tasovice 1:3 (0:1) 69. Musil Petr 
- 39. Lapeš Pavel (pen.), 66. Pazdera Jakub, 77. Paul Miroslav.
  MSDL ST. (U19) Slovácko B - Znojmo 4:0 (1:0).
  MSDL ML. (U17) Slovácko B - Znojmo 1:3 (0:1) 69. Slouka Adam - 41. 
Salay Marek, 74. Salay Marek, 85. Březina Martin.
  MSDD-D ML. (U 16) Znojmo - Líšeň B 1:4 (1:0). 
  MSDD-D ST.  (U 18)  Znojmo - Líšeň B 0:4 (0:2).
  MSŽD-U 14 SK. D Znojmo - Boskovice 6:1 (2:1) 31. Durda Filip, 38. Bernát 
Matyáš, 65. Bernát Matyáš, 69. Chvátal Rostislav, 75. Bernát Matyáš, 76. Bernát 
Matyáš - 28. Rychnovský Matěj.
  MSŽD-U 15 SK. D Znojmo - Boskovice 9:2 (0:5) 12. Ďurko Adam, 15. Ďur-
ko Adam, 25. Ďurko Adam, 30. Žižka David, 8. Žižka David, 40. Ďurko Adam, 
45. Ďurko Adam, 60. Žižka David, 65. Žižka David - 58. Hrabec Vladimír, 67. 
Hrabec Vladimír.
  SPSM-U 13 JIH Vyškov - Znojmo 5:5 (5:1) 14. Kozák Jan, 12. Kozák Jan, 
18. Šimek Ondřej, 35. Paseka Lukáš, 38. Schweidler Maxim - 21. Herman On-
dřej, 50. Matula David, 58. Souček Jaroslav, 78. Mrkos Petr, 90. Kříž Štěpán.
  SPSM-U 12 JIH  Vyškov - Znojmo 2:5 (1:2) 42. Vintr Martin, 83. Hrabčák 
Róbert - 5. Kučera Vítek Petr, 60. Vünsch Kamil, 8. Vünsch Kamil, 71. Kučera 
Vítek Petr, 86. Kučera Vítek Petr.   MSDŽ - C   Tasovice - Okříšky 5:2 (3:2) 
3. Varhaníková Monika, 21. Rapfová Kateřina, 42. Eliášová Tereza, 75. Eli-
ášová Tereza, 89. Eliášová Tereza - 22. Dohnalová Michaela, 37. Dohnalová 
Michaela. 

Jihomoravský kraj
  KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI SK Krumvíř - FC Moravský Krumlov 8:0 (4:0).
  I.A TŘÍDA DOSPĚLÝCH SK. A  Sokol Dobšice - FC Slovan Brno 1:0 (1:0) 
38. Le Minh Th anh.
  I.B TŘÍDA DOSPĚLÝCH SK. B  FC Miroslav - TATRAN Kohoutovice 
4:2 (1:2) 11. Urbánek Filip, 67. Čoupek Petr, 71. Krula Filip, 80. Krula Filip - 
19. Hála Marek, 37. Mezera David (pen.). SK Tatran Šatov - FK Znojmo 1:0 
(1:0) 26. Slušný Jaroslav. TJ Sokol Blížkovice - FCC SK Únanov 3:1 (1:1) 43. 
Vybíral Radek, 50. Svoboda Miroslav, 55. Vybíral Vladimír - 7. Kovář Josef. TJ 
Sokol Pohořelice - FOTBAL Jevišovice 4:1 (0:0) 53. Kůra Tomáš, 64. Ševčík 
František, 73. Sláma Robin, 85. Vedral Filip - 61. Rožnovský Libor. TJ Sokol 
Přímětice - TJ Višňové 4:1 (4:1) 7. Balon Marek, 8. Štrombach Josef, 27. Pa-
poušek Adam, 37. Kubíček Jan - 45. Havlík Jakub (pen.).
  I.TŘÍDA DOROSTU SK. B FC Moravský Krumlov - Prosiměřice/Višňové 
1:3 (1:2) 18. Musil Vítězslav - 35. Buchta Michal, 36. Skřivan Radek, 77. No-
vák Petr. Sokol Dobšice - FC Hustopeče 2:2 (1:1) 22. Navrkal Dominik, 48. 
Peřinka Martin - 17. Šopf Petr, 82. Nevěděl Nikolas. FK Znojmo - TJ Sokol 
Novosedly 2:2 (1:2) 14. Wrana Michal, 69. Ondra Matěj - 7. Lisý Tomáš, 12. 
Tábora Erik.                                                                          Pokračování na str. 14


