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Zodpovědný kolektivní výkon fotbalistů posvětil Marek Heinz hattrickem
Ani pêkná sprška v úvodu prvního
jarního zápasu 1.SC Znojmo ve
druhé lize nemohla zkazit dobrou
náladu zaplnênému hledišti, protože
se s çíslem 21 objevila na mokrém
trávníku nejvêtší souçasná akvizice
v týmu - bývalý reprezentant Marek
Heinz. Troufám si tvrdit, že hlavnê
na jeho výkon byli všichni nejvíce
zvêdavi a proto také v hojném poçtu
pþišli. Rozhodnê je nezklamal, od
od-vedl velice solidní výkon a tþemi
pêknými góly zajistil Znojmu tþi dû
dû-ležité body v tabulce FNL. Objektivnê je však tþeba dodat, že bojovný
výkon a podporu kanonýra Heinze
na hrotu útoku pþedvedl celý kolektiv
bez rozdílu. Proti silné Karviné a bez
podpory ostatních spoluhráçû by
sám tak efektivním stþelcem být ani
nemohl, což nám také sám v rozhovoru po zápase sdêlil.
Spokojený trenér Leoš Kalvoda
zhodnotil vydaþený zápas slovy:
„Jsem samozþejmê rád, že to takhle
dopadlo, na têžkém terénu a proti
kvalitnímu soupeþi podali kluci zodpovêdný kolektivní výkon. Karviná sice

mêla v závêru nêkolik pþíležitostí, ale
jejich nebezpeçné akce vychytal
Vlasta Hrubý a jinak jsme je prakticky
do niçeho nepustili. Když takhle budeme pokraçovat, nemusíme se o
nêjaké pêkné umístêní bát. Výkon
Marka Heinze byl dobrý, ale znám
ho již dlouhá léta a vím, že umí hrát

ještê líp.
Docela pþíjemnê mê pþekvapil,
všechna çest, jen aby takhle pokraçoval i nadále. Dnešní výsledek
ovšem nepþeceñujme, zûstañme radêji pþi zemi. Vždyï to bylo teprve
první utkání a pþed námi je ještê tþináct kol.“

1.SC Znojmo - MFK OKD Karviná
3:0 (2:0)
Branky: 10., 16. a 49. Heinz. ŽK:
Hnaníçek – Vanêk, Besta. Divákû:
950. Hlasatel: Aleš Urbánek.
Znojmo: Hrubý – Yonov (83. Miçka),
Buchta (76. Švarc), Nepožitek,
Okleštêk (70. Cihláþ), Helísek, Lac-

ko, Mudra, Hþíbek, Hnaníçek, Heinz,
pþipraveni Ševçík, Lukáš, Konvalina.
Karviná: Paleçek – Cverna Václav,
Knötig (62. Limanovský), Ciku, Sobala (30. Vanêk), Hoferica, Besta,
Hottek, Cverna Ondþej, Mikula, Fischer (46. Legierski).
Fotbal v Karviné má dlouhou tradici
a solidní výkonnost ve II. lize si
udržuje již çtvrtou sez
onu, pþedloni
sezo
skonçila v tabulce dokonce na
çtvrtém místê. V pþípravê na FNL
odehrála tþináct zápasû, koncem
ledna i se Znojmem (1:3). I pþes pomêrnê vysokou porážku díky Heinzovu hattricku však i nyní ve Znojmê
odvedla sympatický výkon hodný
obdivu. Utkání zaçalo v oboustrannê
svižném tempu a dûležitým momentem pro jeho další vývoj byla brzká
první branka Marka Heinze, která
padla již v desáté minutê. A když
tentýž hráç pþidal o pár minut pozdêji
druhou, domácí se oçividnê uklidnili,
získali na jistotê a byli lepší. Kdykoliv
se k míçi dostal diváky i soupeþi
ostþe sledovaný Heinz, byl v obranê
Karviné vyhlášen stav pohotovosti.

Moc platné jim to ovšem nebylo, protože pþekvapivých momentû pþibývalo a ke stþelbê se dostali i další
hráçi. Po pûlhodinê hry se do sólového úniku dostal Heinz a ještê pþed
vápnem byl sražen, pþímý volný kop
však nepromênil. Kromê stþeleckých
pokusû však nezištnê a hlavnê pohotovê i pþesnê pþihrával spoluhráçûm, jako napþ. Nepožitkovi, jehož
stþela zblízka šla jen têsnê nad
bþevno karvinské branky. Pþed koncem prvního poloçasu kapitán Todor
Yonov poslal dopþedu Oklešïka, ten
nahrával Heinzovi, ale ke tþetímu gólu
chybêl jen povêstný krûçek. Ten
padl až po zmênê stran a dal ho
opêt pohotový stþelec Heinz. Karvinští se ovšem ani po této sprše nevzdávali, nastþelili dokonce i tyç
Hrubého branky, ale ten byl jako
obvykle jistý a skórovat jim nedovolil.
Za výkon v tomto utkání sklidili hráçi
Znojma od vdêçných divákû potlesk
a slova uznání. V sobotu çeká naše
hráçe další têžký zápas ve Zlínê a
v nedêli 24. bþezna hrají doma s
„Bohemkou.“
text a foto: -stlba-

CYKLISTA LUBOMÍR NOVÁK VÍTĚZEM ANKETY
Štukový sál louckého kláštera ve
Znojmê patþil v pondêlí 4. bþezna
výhradnê nejlepším sportovcûm
okresu Znojmo. Slavnostní vyhlášení výsledkû ankety „Nejúspêš
„Nejúspêš-nêjší sportovec roku 2012“ bylo opêt
zcela v režii pražské agentury
Decaro RMG a mêlo výbornou spoleçenskou úroveñ. Podílelo se nêm
ní vedení Mêsta Znojma, OTS
ÇSTV Znojmo, samozþejmê vi
vi-naþská firma Znovín Znojmo, Zno
Zno-jemský deník a cca osm dalších dû
dû-ležitých partnerû resp. sponzorû.
Zcela zaplnêný sál nejen oceñovanými sportovci, ale i jejich známými,
rodinnými pþíslušníky çi spoustou
zvêdavých sympatizantû pþivítal již
tradiçnê skvêlým zpûsobem ostþílený moderátor Ondþej Krátoška,
který požádal znojemského místostarostu pana Jana Groise, aby
celou akci zahájil. Poté nabralo vy-

hlašování nejlepších svižné sportovní tempo, mêlo gradaci i spád. K ve
ve-lebnosti chvíle pþispêli zpêváci
zvuçných jmen Olga Lounová, Jiþí
Zonyga çi opravdový virtuos ve hþe
na kytaru Zoran Gajiç, shodou okol
okol-ností bývalý špiçkový fotbalista ju
ju-goslávského pûvodu. Velice pûsobivé bylo vystoupení trojice nadêjných gymnastû KSG Znojmo, svêþencû trenérky Ivany Kþístelové. Pþi
akrobacii, pþemetech a saltech dvou
dívek i jednoho z ocenêných chlapcû
- Františka Çerného - na koberci
promptnê nataženém v uliçce uprostþed sálu, se pþítomným tajil dech.
Vlastní vyhlašování ankety zaçalo
ocenêním pêti nejlepších v kategorii
mládeže: 1. plavkynê Tereza
Coufalová, 2. lukostþelkynê Zuzana
Škarková ze Šanova, 3. gymnasta
František Çerný, 4. taekwondistka
Denisa Baïová, 5. cyklista Roman

Benc ze Šatova.
nejlep-Vyhodnoceno bylo také pêt nejlep
ších sportovních kolektivû: 1. Draçí
lodê - dospêlí, mistþi svêta, 2.
druholigoví fotbalisté 1.SC Znojmo,
3. Orli Znojmo - hokejisté EBEL, 4.
minivolejbal VK Pþímêtice, 5. fotbalová pþípravka FC Moravský Krumlov. Za celoživotní têlovýchovnou
práci byli nominováni do Sínê slávy:
kanoista František Brychta starší,
volejbalista Bohumír Bílek a ša
ša-chista Josef Lahodný.
Nejostþeji sledovaná byla kategorie
dospêlých, kde se shodou okolností
na prvních tþech pþíçkách ocitli sportovci - þeçeno kulantnê - o nêco dþíve narození: cyklista Lubomír No
No-vák, kanoista a çlen posádky dra
dra-çích lodí František Brychta ml. a
atlet Miloš Gryc.
Nejúspêšnêjším sportovcem okresu

Znojmo za rok 2012 se stal zcela
zaslouženê çlen CK Kuçera Znojmo
Lubomír Novák. Cyklista Novák
(nar. 1947) získal tituly mistra svêta
i mistra Evropy v çasovce veteránû,
je také šestinásobným mistrem ÇR.
Loni odjel asi 30 závodû, celkovê
zvítêzil v Extralize Masters a v Poháru çasovek. V silniçním závodê
skonçil druhý, vítêzství získal i v
TopTen Masters, které je hodnoceno
bez rozdílu vêkových kategorií.
Poþadí deseti nejlepších: 1. Lubomír
Novák, cyklista, 2. František Brychta ml. – kanoista, 3. Miloš Gryc –
atlet, 4. Petr Štêrba – kanoista, 5.
Ondþej Çermák – plavec, 6. Luboš
Bednáþ – kulturista, 7. Andrea Nesnídalová – taekwondo, 8. Vojtêch Çabala – atlet, 9. Dominik Musil – box,
10. Veronika Kolníková – plavkynê.
text a foto: Ladislav Bastl

Nejúspêšnêjším sportovcem okresu Znojmo za rok 2012 se stal zcela
zaslouženê çlen CK Kuçera Znojmo Lubomír Novák.

Florbalista Petr Sláma (druhý zleva) pþevzal cenu za ocenêní „Sportovní hvêzda Deníku“.

Jan Lattner (Orli Znojmo), Todor Yonov (1.SC Znojmo) a Jiþí Beroun.
Luboš Bednáþ a Miloš Gryc
Gryc..
Ondþej Çermák
Çermák,, Tereza Coufalová
Coufalová,, Veronika Kolníková a Marek Polach.

Petr Štêrba s manželkou a otcem.
Vojtêch Çabala
Çabala..

Dominik Musil
Musil..

Zuzana Škarková
Škarková..

František Çerný
Çerný..

Taekwondistk
y Andrea Nesnídalová a Denisa Baïová
aekwondistky
Baïová..

Draçí lodê - dospêlí, mistþi svêta
svêta..

František Brychta se synem.

