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V DERBY TĚŽKÁ PORÁŽKA ÚNANOVA
FOTBAL V KRAJI - KP
Kuþim-Mor. Krumlov 1:2 (0:0). Do
poloçasu byla hra vyrovnaná, bez
šancí z obou stran. Více se bojovalo
ve stþedu pole. Druhá pûle pþinesla
vedení pro hosty, pokutový kop promênil Procházka. Tentýž hráç do
pþestávky ještê zvyšoval. Domácí
byli nuceni za nepþíznivého stavu více otevþít hru, tím se Krumlovským
nabízely šance do otevþené obrany,
ale nebyly využity. Kuþimští se
doçkali çestného úspêchu v poslední minutê stþetnutí, hosty o zasloužené vítêzství nepþipravili.
Bzenec-IE Znojmo 0:1 (0:0). Zápas
družstev z çela tabulky pþinesl radost
Znojemským, výhrou hájí druhou
pþíçku v soutêži. Domácí zahájili
aktivnê, získali pþevahu ve stþedu
trávníku, hosté však çasem hru vyrovnali. Žádný tým se do poloçasu
gólovê neprosadil. To platilo až do
51. minuty, kdy kþižná stþela Procházky otevþela skóre. Obdržená
branka otþásla Bzeneckými, ti si
jedinou pþíležitost k vyrovnání vypracovali až v poslední minutê utkání.
Naopak hostûm po vedení stouplo
sebevêdomí, hru kontrolovali, jen
škoda, že po rychlých brejcích skóre
už nenavýšili.
I. A tþída
Jevišovice-Šaratice 0:4 (0:0).
Domácí vstoupili do zápasu se snahou prosadit se a uhájit poklidný stþed
tabulky. To plnili po celý první poloças, v nêmž mêli pþevahu i dostatek

šancí ke skórování, všechny pþíležitosti však promarnili. Po pþestávce
nastoupily na trávník jiné týmy. Hosté
vycítili šanci na úspêch, otevþeli hru
a zaçali být pány na ploše. Pþispêla
k tomu první branka v 65. minutê z
trestného kopu, pak následovaly
další tþi. Utkání tak skonçilo zklamáním pro domácí pþíznivce.
Hrušovany-Bosonohy 3:3 (0:3). Do
Hrušovan zavítal lídr soutêže a v
první pûli pþesvêdçil o stþelecké pohotovosti, na 100% využil tþi šance.
Dál už se jen snažil hlídat výsledek.
Domácí však po pþestávce zmobilizovali své síly a obrovskou bojovností stav srovnali brankami Peška,
Kûry a Procházky. Bosonohy remízou pþepustily vedoucí pþíçku Šaraticím.
Dobšice-Vojkovice 2:2 (1:2). Domácím nevyšel úvod utkání, než se
rozkoukal, prohrával už v 15. minutê
2:0. Naštêstí se jim krátce pþed
odchodem do šaten na pþestávku
podaþilo snižovat Kolmanem. Ve druhém poloçase trenér Lattner provedl
dvê zmêny v sestavê a na trávník
poslal zkušeného Bitaly a Šuba.
Hned byla znát zmêna hry, potvrzením byla branka Petra Stehlíka v 69.
minutê. V závêru stþetnutí dostali
domácí Vojkovické pod tlak, ale ke
zmênê skóre už nedošlo.
Výsledek utkání Miroslav-Slavkov
nebyl nahlášen.
I. B tþída
Hor. Kounice-Žebêtín 0:3 (0:3).

Zápas rozhodla stþelecká pohotovost soupeþe, který své šance úspêšnê zakonçoval, domácí z mnoha nepromênili žádnou. To se nezmênilo ani po pþestávce, rozdíl byl
jen v tom, že se hosté více zamêþili
na hájení svého náskoku a hru plnê
kontrolovali. Kounickým nelze odepþít snahu, ta tam je pohoda a forma
ze zaçátku podzimu.
Únanov-Tasovice B 1:8 (1:3). Derby
vyznêlo
jednoznaçnê
pro
Tasovické, domácí pokraçovali v porážkách a podzim konçí na poslední
pþíçce. Už v první pûli inkasovali tþikrát, snížení se doçkali po stþele
Štancla v závêru poloçasu. Po
pþestávce se Únanovští snažili nêco
s výsledkem udêlat, pouštêli se do
útoku, ale hosté své vedení snadno
navýšili. Stþelecky záþil Çop, autor
pêti gólû, další pþidali Fortelný, Lukáš
Dítê a Petr Dítê.
Jaroslavice-MS Brno 0:2 (0:1)
(0:1).
Domácí vzdorovali do poloçasu, vytvoþili si pþevahu i dostatek šancí,
které ale nepromêñovali, dokonce
nevyužili ani výhodu pokutového
kopu. Trestem byla vlastní branka.
Po pþestávce si opêt vypracovali
slibné brankové pþíležitosti, opêt bez
úspêšného zakonçení. O osudu
utkání rozhodla 75. minuta a druhá
branka v síti Jaroslavic. Pþíznivý
stav si už hosté takticky pohlídali a
doçkali se zasloužené výhry. Domácí bude çekat v odvetách horké jaro.
Práçe-Šatov 0:3 (0:1). Domácí

nutnê potþebují body ke zlepšení
svého postavení. Do utkání vstoupili
s vervou, vypracovali si šance, ale
žádnou nedokázali promênit. Test
pþišel v poslední minutê první pûle,
hosté šli do vedení po rychlém
protiútoku Kþišïálem. I ve druhém
poloçase byla cítit snaha domácích
zmênit výsledek, dopustili se však
hrubých chyb a hosté Kozou a Kþížem vedení navýšili. Práçští už nedokázali na stavu nic zmênit.
Dorost
Dorost,, KP
Tasovice-St. Lískovec st. 6:3 (5:0),
Sedláþ 2, Havlík, Szajko, Çermák,
Kuçera, Tasovice-St. Lískovec ml.
2:5 (1:2), Kuçera, Zimek, Mor. Krumlov-Slatina st. 1:1 (0:1), Þezáç, Mor.
Krumlov-Slatina ml. 3:1 (2:0), Sobotka 2, Koník.
I. tþída
IE Znojmo-Únanov 0:1 (0:1), Bulín
Dominik, Pþímêtice-Dobšice 3:4
(1:1), Beneš Stanislav, Dvoþák Petr,
Balon Jakub – Jílek Libor 4, Hor.
Kounice-ÇAFC Židenice 3:1 (3:1),
Šálek Jan, Šálek Roman, Novák
Martin.
Žáci
Žáci,, KP
St. Lískovec-Mor. Krumlov st. 0:2
(0:1), Bohunský, Šlezinger, St. Lískovec-Mor. Krumlov ml. 2:3 (0:2),
Adámek 2, Jelínek.
I. tþída
Pþímêtice-Nikolçice st. 1:5 (1:1), Vacek Pavel, Pþímêtþice-Nikolçice 1:5
-lei(0:3), nehlášeno.

Jalový výkon našich na důraznou Vlašim prostě nestačil
Hned od prvních minut fotbalového
utkání 13. kola II. ligy bylo zþejmé,
že styl hry Stþedoçechû našim
zrovna nesedí, což se potvrdilo i v
dalším prûbêhu celkovê rušného
stþetnutí. Hosté pûsobili çipernêjším
dojmem
dojmem, vêdêli o sobê, kopali první
roh a v osmé minutê prûbojný Martin
Kotyza ostrou, umístênou stþelou z
vêtší vzdálenosti provêþil kvality
brankáþe Hrubého poprvé. Stejnou
mincí odpovêdêl po Pacandovê rohu
také z dálky Hþíbek. Jako pþedzvêst
špatných zpráv pþišla sedmnáctá
minuta a s ní skuteçnê nebezpeçná
stþela vyhlášeného i obávaného ka
ka--

nonýra Strnada, který pþišel do
Vlašimi z Baníku Ostrava. Nejcennêjší hrotový hráç Vlašimi byl aktivní
a nebezpeçný po celé utkání, dvêma
góly poslal naše fotbalisty de facto
do kolen.
„Chtêli jsme potvrdit dobrou formu i
dnes, ale jak už tak po hodech bývá,
nevyšlo nám to. Pþi prvním gólu
jsme soupeþe špatnê pokryli, oni z
pûlky po faulu rychle rozehráli míç
za naši obranu a pþesnê umístêná
stþela Strnada se chytit nedala. Pþi
té druhé jsme si sami zkomplikovali
situaci poblíž rohového praporku,
místo razantního odkopu jsme zby
zby--

Kanoisté symbolicky
pro letošek zamkli Dyji
Pþestože pþíprava v kanoistickém oddíle TJ Znojmo probíhá celoroçnê
a pokud teploty nespadnou moc hluboko pod bod mrazu, jezdí tréninky
na vodê závodníci rychlostní kanoistiky a draçích lodí i v zimních
mêsících, i letos si çlenové kanoistického oddílu symbolicky po
posledních závodech zamkli Dyji pochodem na trase Vranov nad Dyjí
- Znojmo podél þeky.
Pochod se uskuteçnil v sobotu 29.10. Zaçínalo se ve Vranovê a pþes
Hardeeg, kde probêhla i spoleçná prohlídka místního hradu, míþila trasa
do rakouského mêsteçka Niederfladnitz, kde letošní pochod konçil.
Celkovê trasa vodáckého pochodu mêþila 38 km.
Kanoisté a Draci Znojmo tak v sobotu uzavþeli úspêšnou sezonu 2011.
Pþejme si, aby i ta pþíští, kdy kanoisty çekají olympijské hry v Londýnê a
draçí lodê mistrovství svêta v Hon-kongu, byla neménê vydaþená.
-knz-, foto: Oto Rohovský

teçnê pþišli o balón a zkušený stþe
stþe-podru-lec Strnad využil pþíležitost podru
hé. Nedá se nic dêlat, jedeme dál…“
popsal obê brankové situace zno
zno-jemský gólman Vlastimil Hrubý.
1.SC Znojmo - FC Graffin Vlašim
0:2 (0:1)
Branky: 23. a 63. Strnad. ŽK: 65.
Miçka, 82. Yonov - 20. Mareš, 39.
Kotyza, 59. Vebr, 79. Vrïo. Rozhodçí:
Zbynêk Proske - Drahoslav Handlíþ,
Roman Tacina. Poçet divákû: 605.
1.SC Znojmo: Hrubý - Hþíbek, Yonov
(K), Miçka, Sukup (74. Podzemský)
- Lukáš (67. Trnovec), Lacko, Hnaníçek, Zifçák - Pacanda, Vašíçek
FC Graffin Vlašim: Toma - Vebr,
Petrû (K), Nešpor M., Nešpor D. Janda (78. Vrïo), Kotyza, Mareš,
Pokorný (88. Radosta), Norek - Strnad.
Po inkasované první brance se
Znojemští rozhodnê nesložili a
vypracovali si nêkolik slibných šan
šan-cí také. Hned dvê minuty po Strnadovê gólu mohl Milan Pacanda vyrovnat, ale jeho pþízemní rána skonçila jen na tyçi Tomovy branky. Neúspêšnê skonçily i dva pokusy našeho „šutéra“ Vašíçka - nejprve
spálil pþíležitost pþi závaru pþed vlašimskou brankou a v poslední minutê
prvního poloçasu hlaviçkoval jen do
boçní kostrukce. Objektivnê je tþeba
pþiznat, že hosté po každém našem
zaváhání çi nepþesnosti (a têch bylo
za celý zápas dost) pþecházeli
okamžitê do brejkû a stþíleli çastêji
než my. Hrubý se v žádném pþípadê
nenudil. Také po zmênê stran museli
Znojemští stále útoçit takzvanê „do
plných“ a dopþedu vysunutý sám
voják v poli Strnad pþedstavoval
permanentní nebezpeçí - po dvou
minutách se ocitl v gólové pozici
znovu. Jeho pohotovou stþelu musel
Vlasta Hrubý vyrazit aspoñ na roh.

Znojmu se prostê nedaþilo, hráçi s
pþihrávkami otáleli, çasto kopali pþíliš
vysoké centry a nikdo z nich nebyl
ochoten anebo se neodvážil nêco
risknout çi vzít odpovêdnost na sebe. Opticky mêli chvílemi územní
pþevahu, ale z vêtšího držení míçe
nevyprodukovali nic. Kolem šedesáté minuty se stal stþedem pozornosti rychlík Jiþí Zifçák, byl dvakrát
po sobê tvrdê faulován, ale tak trochu se i „podílel“ na druhé brance.
Místo odkopu nepochopitelnê zahrál
míç do vápna a tam se ho rádi chopili
hosté v çele se Strnadem. Poslední
çtvrthodina, to byla jen naše marnost
nad marnost - neprosadili se Lacko,
po nêm Yonov, navíc souboje pþipomínaly spíš ragby než kopanou
kopanou.
Obêtí ošklivého faulu stþídajícího
Vrïa se opêt stal Zifçák (po kolikáté
už??), za což si hostující hráç vykoledoval žlutou kartu, na druhé stranê
za nemístné protesty i náš kapitán
Yonov. Stþelecké pokusy Podzem
Podzem-ského a Miçky v poslední minutê
zápasu byly už jen voláním žíznivého na poušti. Po dobþe takticky
zvládnuté hþe si tak hosté odváželi
ze Znojma plné tþi body.
Pþi odchodu do šaten jsem oslovil i
ostrostþelce Miloslava Strnada: „Pþi
prvním gólu jsem dostal krásnou
pþihrávku od Martina Kotyzy, zkusil
jsem to rovnou z voleje a spadlo to
tam. A ten druhý, to byla vlastnê
nahrávka pþed prázdnou branku a
to musí dát každý, nejenom já. Teð
na podzim jsem dal, tuším, již osm
branek a protože po hostování jsem
už kmenovým hráçem Vlašimi, têší
mê to.“
V dalším kole jede Znojmo do Karviné
a na domácím hþišti se pþedstaví až
v sobotu 12. listopadu v utkání s
Varnsdorfem, zaçíná se již ve 14
hodin. text a foto z utkání
utkání:: -stlba-

Delegace rozhodčích
Hostan o kresní pþebor 1. kolo
A1A0101 Višñové-Blížkovice NE 06.11 14:00 Nikolai P Balík, Procházková
A1A0102 ŠanovRakšice 05.11 14:00 Novák J Ðurko,Coufal Del. Števica
A1A0103 Jezeþany-M. Krumlov NE 06.11 14:00 Richter Dvoþák SD 4
A1A0104 Božice-Bohutice 05.11 14:00 Šrámek Nikolai P,Vomela Del. Krška
A1A0105 Dobšice-Oleksovice 06.11 10:15 Fouçek Svoboda,Gáfrik R
A1A0106 Miroslav "B" Pþímêtice "A" NE 06.11 14:00 Šachl
A1A0107 IE Zn.-Such. u M. 06.11 10:15 Kolesa P Fousek M,Fousek R.
Okresní soutêž III.A 1. kolo
A2A0101 Mikulovice
Micmanice
NE 06.11 14:00 Novák J
A2A0102 Jevišovice "B" Hostim NE 06.11 14:00 Fousek R
A2A0103 Suchohrdly Mramotice
NE 06.11 14:00 Šplíchal
A2A0104 Kþepice Têšetice NE 06.11 14:00 Knêžíçek Del. Vodák
A2A0105 Štítary "A"
Chvalovice "A" NE 06.11 14:00 Fouçek
A2A0106 Hatê "A"
Pavlice NE 06.11 14:00 Kolesa P Dyjákoviçky
A2A0107 Slup "A"
Krhovice
NE 06.11 14:00 Fousek M
Okresní soutêž III.B 1. kolo
A2B0101 Prosimêþice "A"
Troskotovice SO 05.11 14:00 Gáfrik R
A2B0102 Olbramovice "A"
Vlasatice
NE 06.11 14:00 Fiala T
A2B0103 Hrušovany n. J. "B" Lodênice
SO 05.11 14:00 Kuçera
A2B0104 Hostêradice "A"
Hevlín NE 06.11 14:00 Wiener
A2B0105 Dyjákovice
Hor. Kounice "B"
NE 06.11 14:00 Ðurko
A2B0106 Bþežany "A" Polánka
NE 06.11 14:00 Lössel st.
A2B0107 Litobratþice
Hrádek NE 06.11 14:00 Vodák SD 5.
Okresní soutêž IV.A 1. kolo
A3A0101 Šatov "B"
IE Znojmo "C" NE 06.11 11:45 Hrûza
A3A0102 Grešlové Mýto
Únanov "B"
NE 06.11 14:00 Gáfrik E
A3A0103 Chvalovice "B"
Štítary "B"
SO 05.11 14:00 Peþinka
A3A0104 Konice
Blížkovice "B" NE 06.11 14:00 Peþinka SD 3
A3A0105 Slatina
Pþímêtice "B" NE 06.11 14:00 Vomela
A3A0106 Starý Petþín Olbramkostel SO 05.11 14:00 Jenerál
A3A0107 Hluboké Mašûvky-Vranov n. D. NE 06.11 14:00 Peñás M.
Okresní soutêž IV.B 1. kolo
A3B0101 Trstênice
Jamolice
NE 06.11 14:00 Coufal
A3B0102 Suchohrdly u Mir. "B" Tavíkovice NE 06.11 10:15 Maar SD 1
A3B0103 Braníšovice Jezeþany "B" NE 06.11 10:15 Šplíchal SD 1
A3B0104 Petrovice
Hostêradice "B" NE 06.11 10:15 Peñás V SD 2
A3B0105 Skalice
Olbramovice NE 06.11 10:15
Horký J SD 2
A3B0106 Miroslav "C" Rybníky
SO 05.11 14:00 Šarközi
A3B0107 Dobþínsko
Vedrovice
NE 06.11 14:00 Krula.
Okresní soutêž IV.C 1. kolo
A3C0101 Jaroslavice "B"
Slup "B"SO 05.11 14:00 Krula
A3C0102 Velký Karlov Hatê "B"
NE 06.11 14:00 Peñás V
A3C0103 Havraníky
Dyje
NE 06.11 14:00 Šrámek SD 3
A3C0104 Çejkovice
Božice "B"
NE 06.11 14:00 Zemek
A3C0105 Bþežany "B" Hrabêtice
SO 05.11 14:00 Kahoun
A3C0106 Práçe "B"
Damnice
SO 05.11 14:00 Svoboda
A3C0107 Jiþice Prosimêþice "B" NE 06.11 14:00 Zemánek SD 5.
Okresní pþebor žáci 1. kolo
E1A0101 Jevišovice
Prosimêþice
NE 06.11 12:00 Jenerál
E1A0102 Olbramovice Mikulovice
NE 06.11 12:00 Fiala T
E1A0103 Božice
Dobšice
SO 05.11 12:00 Vomela
E1A0104 Hatê Mramotice
NE 06.11 10:15 Zemánek
E1A0105 Miroslav
ÚnanovNE 06.11 10:15 Procházková
E1A0106 IE Znojmo
Tasovice
NE 06.11 12:00 Petrucha.
Okresní soutêž žáci B 14. kolo
E2B1401 Rakšice
Skalice NE 06.11 12:00 nedelegován
E2B1402 Vedrovice
Jamolice
NE 06.11 12:00 Dvoþák SD 4
E2B1403 Lodênice
volno
E2B1404 Višñové
Hor. Kounice NE 06.11 12:00 Balík
JmKFS DELEGACE: U 15 - Znojmo-Prostêjov SO 05.11 10:00+11:45
OFS Znojmo, foto: Marek Vystrçil
Hrûza Koudela, Richter.

Tasovice Napajedla 1:1 (0:1)
DIVIZE: V prvním poloçase byli lepší hosté, lépe a pþesnêji si pþihrávali,
vytvoþili si i vice šancí než domácí. Ve 21. minutê se po rozehraném
rohovém kopu trefil mezi tyçe hlavou Vrága. Tasoviçtí si vypracovali jen
dvê slibné pþíležitosti, ale žádná neskonçila v síti. Druhou pûli zahájili
lépe domácí, svým tlakem si vynutili chybu v hostující obranê a Doležal
srovnal stav. Za pþedvedený výkon si oba celky zaslouženê rozdêlily
body, remíza je zcela spravedlivá.
-lei-

sport@znojemsko.cz

