16

3. dubna 2012

STŘÍBRNÉ ŽÁKYNĚ VK PEGAS ZNOJMO „A“

Dole ležící Míša Košíçková, první þada zleva Lenka Abesková, Barbora
Kampová, Kristýna Samková, Aniçka Žižková, zadní þada zleva Eva
Smutná, Aneta Kastnerová, Pavla Kašpárková, Adéla Jansová, Lucie
Trtilová, Blažena Bþezinová, Jiþina Gurová, úplnê vzadu trenér Zdenêk
Frank.
foto: DDM Znojmo

Florbal: Dorostenky
Posledním turnajem ve Slaviçínê skonçila soutêžní sezona pro
družstvo dêvçat DDM TJ Znojmo v kategorii dorostenek. I pþes dvê velice nešïastné prohry ve vyrovnaných zápasech s Aligátorkami z Têšan
a dêvçaty ze Židenic musíme tento turnaj hodnotit jako nejlepší v celé
sezonê. A jak þekl trenér Zdenêk FRANK: „Vêtšina lidí hodnotí zápasy
podle výsledku, ale já s dêvçaty trávím spoustu çasu a musím þíct, že
všechna udêlala neskuteçný pokrok. Jejich hra se ohromnê zvedla a
zlepšila, což dosvêdçuje i uznání od soupeþû a jejich respekt z našeho
týmu. Samozþejmê nás çeká spousta práce, ale holky jsou prostê skvêlý.“
DDM Znojmo

Florbal: Elévky
Minulý víkend probêhl další turnaj v rámci jihomoravské ligy elévû, který
se hrál zkušebnê novým systémem 3+1 na menším hþišti. Tohoto turnaje
se zúçastnila i dêvçata DDM TJ Znojmo a to se dvêma týmy. A nevedla
si vûbec špatnê. Obê družstva pþekvapila všechny týmy klukû svým
nasazením a celkovou hrou a odmênou jim bylo celkovê páté místo týmu
„B“ a absolutnê nejlepší byla dêvçata z týmu „A“, jejichž 1.místo neçekal
vûbec nikdo!!
DDM Znojmo

Hokej: stříbrní mladší žáci
Znojemští orli - mladší žáci - na turnaji v Tþebíçi vvyhráli
yhráli s Bþeclav
Bþeclavíí 7:4,
poté si poradili s Velkým Meziþíçím 1:0 a nakonec je çekal domácí celek
Slavie Tþebíç.
Tþebíç.V tomto dramatickém utkání, plném pêkných hokejových
momentû, tahali naši borci za kratší kousek lana a neustále dotahovali
výsledek. Nakonec v závêru nestaçili a prohráli 4:6. Nezmênilo to však nic
na jejjich radosti z celkovê druhého místa a z pêkných sportovních zážitkû.
-MŠ-

Čtvrtá obhajoba titulu
Dne 30. a 31. bþezna se uskuteçnil 19. roçník turnaje O putovní pohár
Çech, Moravy a Slezska v rekreaçním stolním tenise - Jeseník nad Odrou
2012. Turnaj je vypsán pro šest nejlepších družstev celé republiky, za jižní
Moravu nastoupilo družstvo MONA Znojmo ve složení Fiala Jiþí, Tejral
Roman, Ofçanský Richard, Sedláçek Tomáš a Kos Jiþí. Po výborných
výkonech se družstvu podaþilo obhájit již po çtvrté vítêzství v celém turnaji.
Çtenáþûm nemûžeme nabídnout žádné sportovní drama, ve všech zápasech
družstvo MONY své soupeþe pþevyšovalo. Potvrdilo se "mládí vpþed",
úspêšnost jednotlivých hráçû družstva MONY: Ofçanský 8 vítêzství, 1
prohra, Sedláçek 5 vítêzství, 1 prohra, Kos 8 vítêzství, 2 prohry, Tejral 3
vítêzství, 0 proher, Fiala 1 vítêzství, 0 proher. Tento turnaj je považován za
neoficiální mistrovství republiky neregistrovaných hráçû v rekreaçním
stolním tenise. Çtvrtá obhajoba titulu je nejvêtší dosavadní úspêch MONA
ligy Znojmo. Psychickou podporu a odvahu v jednotlivých zápasech poskytl
hráçûm hlavní tahoun a vedoucí výpravy Jiþí Fiala. CELKOVÉ VÝSLEDKY:
1. MONA Znojmo, 2. TJ Rožnov pod Radhoštêm, 3. PRST Praha, 4. BHK
JIÞÍ FIALA
Valaši, 5. OÚ Liboþice, 6. Çedok Hradec Králové.

V bþeclavské sportovní hale TJ Lo
Lo-komotiva se den pþed Aprílem ode
ode-hrálo finálové play-off krajského
pþeboru žákyñ. Do nêho se z 21 týmû z dlouhodobé základní çásti probojovalo 8 nejlepších. Mezi osmiçku
finalistû se dostaly i z 2. místa žá
žá-kynê VK Pegas Znojmo „A“ a ze 7.
místa žákynê-sedmaçky VK Pegas
Znojmo „C“. Bohužel oba naše celky
se potkaly hned v úvodním kole - ve
çtvrtfinále. V prvním setu nám dokázaly sedmaçky „C“ týmu vzdorovat
do stavu 7:5. Aç se mladinké volejbalistky velice snažily a pþedvádêly
solidní hru, bylo více než zþejmé, kdo
má otêže utkání pevnê v rukou. Po
lehké úvodní nervozitê se áçko
rozjelo na plné obrátky. Skvêlým servisem, nekompromisními útoky a
pozornou hrou v poli jsme svoje
mladší klubové kolegyñky v roli
soupeþek jednoznaçnê porazili
25:10. Ve 2. setu byl vývoj zápasu
podobný, takže jsem mohl polovinu
týmu vystþídat a bez vêtších
problémû jsme si došli pro výhru 2:0
a postup do semifinále. Céçko poté,
za hlasitého povzbuzování a fandê
fandê-ní hráçek z áçka, výbornê zvládlo
utkání s ŠSK Gymnázium Šlapanice
a po výhþe 2:1 je çekal zápas s Lokomotivou Bþeclav o skvêlé 5. místo. I

toto utkání žákyñky volejbalové
sportovní 7. tþídy ZŠ P. Diviše Znojmo-Pþímêtice dokázaly v tie-breaku
vyhrát a ve finále se umístily na pa
pa-rádní 5. pþíçce, celkovê v sez
onê
sezo
2011/2012 obsadily 7. místo!
My jsme pþed sebou mêli klíçové
utkání proti Volejbalu Vyškov. Výsledek z tohoto finále totiž ještê mohl
ovlivnit celkové umístêní obou týmû,
které bojovaly o 2. pþíçku v dlouhodobém bodování a právo postupu
do kvalifikace o mistrovství ÇR! První set jsme zvládli bravurnê a pþedevším zásluhou skvêlého podání
a útoku vedli 1:0. Ve druhém setu
jsme se pþi útoçení až moc obávali
chybovat, nedokázali se prosadit a
spolu s neúçinným servisem pþenechali soupeþkám dominanci na kurtu,
a ty lehce srovnaly na 1:1. Vypjatý
tie-break se pûlil za stavu 8:6 pro
nás, poté jsme soupeþky zatlaçili
solidním servisem, ubránili pár útokû
a pþi následných protiútocích nekompromisnê bodovali. To nám
pomohlo získat náskok 13:7, který
jsme dokázali dovézt k vítêzství a
zaslouženému postupu do finále!
Ve finále jsme se utkali s VK KP Brno
„A“, které týden pþed finále vyhrálo
nejlepší žákovskou soutêž v ÇR Çeský pohár. O jejich jasné pþevaze

nebylo pochyb, a aç jsme se snažili
vzdorovat, nemêli jsme nejmenší
šanci o hlavu vyšší a o tþídu lepší
hráçky porazit. Z finále krajského
pþeboru jsme si tak pþivezli fantastické stþíbro, na kterém se v sezonê
podílelo 15 hráçek VK Pegas Znojmo

„A“ a 14 z nich bylo pþímo na finále v
Bþeclavi. Pro nás se navíc 2. místo
v celkovém hodnocení stalo jízden
jízden-kou na kvalifikaci o m istrovství ÇR
hrané 21. - 22. dubna!
MARTIN GALLUS, trenér

VK Pegas Znojmo "A" - stþíbro z finále KP zleva stojící: Erika Procházková, Aniçka Klašková, Eliška Svobodová, Verça Jedliçková,
Sabça Svobodová, Katka Suchá, Kika Navrátilová, Marky Jiþiçková,
trenér Martin Gallus zleva kleçící: Lucka Mahelová, Vendy Šarešová,
Verça Çeloudová, Anet Weidenthalerová zleva ležící: Zuzka Leischnerová, Monça Šalomonová, chybí: Krystýna Procházková. foto: VK

KANOISTIKA SOBIOENERGI ZNOJMO
90 dnů do mistrovství světa v Hong-Kongu
Již jen 90 dnû zbývá do zahájení
osmého m istrovství svêta klubo
klubo-vých posádek draçích lodí v Tsim
Sha Tsui, Hong Kongu. Poprvé se
tohoto nejvýznamnêjšího závodu,
který se koná jednou za dva roky,
zúçastní jako zástupce Çeské re
re-publiky posádka Draci Znojmo.
Ta si toto výsadní právo vybojovala
v sezonê 2011, když dokázala vyhrát nejvyšší domácí soutêž draçích
lodí Çeský pohár. Na mistrovství
svêta se závodí ve tþech kategoriích
/Open-muži, Ženy, Mix-12 mužû
+8žen/. Draci Znojmo budou startovat v kategorii mixû na všech
tratích: 4. 7. v závodê na 2000 m, 5.
7. v závodê na 200 m a 7. 7. v
závodê na 500 m.
Pþihlašovací procedura posádek je
pomêrnê složitá a skládá se z nêkolika krokû vçetnê potvrzení národní
federace. Za každou zemi mûže

startovat až 5 nejlepších posádek,
které ale musí splnit kritérium mezinárodní výkonnosti. Dne 22. 3. 2012
potvrdil pþedseda Mezinárodní fe
fe-derace draçích lodí (IDBF) Mike
Haslam závaznou pþihlášku zno
zno-jemské posádky.
Organizátoþi k 31. 3. 2012 hlásí 300
pþihlášených posádek z 29 zemí
svêta. Celkem na 4500 závodníkû.
Poprvé v historii se závody mistrovství svêta uskuteçní na moþské
hladinê v zálivu Victoria Harbour.
Draçí lodê jsou ve svêtê velmi oblíbenou sportovní disciplínou, které se
vênuje na 50 milionû registrovaných
závodníkû. Zejména pak v místê
pûvodu na asijském kontinentu, jsou
draçí lodê çasto národním sportem.
Draçí lodê také kandidují na zaþa
zaþa-zení do olympijského programu, k
çemuž mêly nejblíže pþi olympiádê
v Pekingu 2008, kde se pþedstavily

jako ukázkový sport.
Oçekává se tedy nejvêtší závod v
historii. Dvê stê tisíc divákû není v
Çínê pþi závodech draçích lodí niçím
neobvyklým. Závodníky však bude
pþi závodech „sužovat“ vysoká vlhkost a horko, která je jsou tyto konçiny typická. Zejména Evropané v
têchto podmínkách mívají velké problémy s maximálním fyzickým výkonem. Nejvêtšími favority závodû
budou bezesporu çínské a filipínské
posádky, které v posledních letech
kralují zejména na sprinterských
tratích. Silné posádky pak mají Kanaðané, Australané, Ameriçané,
Jižní Afrika, Nêmci, Rusové…
Umístêní a možnosti Drakû Znojmo
jsou têžko odhadnutelné. V loñském
roce se ale Znojemská posádka
pþekvapivê stala v ukrajinském
Kyjevê mistrem Evropy 2011 na
trati 2000m a na dvoustovce vybo
vybo--

jovala stþíbro. Všechny posádky
startují pod svými klubovými názvy.
„Malé“ mêsto z jižní Moravy tak bude
na soupisce jedné z nejvêtších svêtových sportovních událostí v letošním roce. A podobné pþekvapení
jako na m istrovství Evropy 2011 by
urçitê v Hong-Kongu neodmítlo!
Znojemská výprava bude mít 27
çlenû. Z toho bude 25 závodníkû, 1
vedoucí výpravy a 1 zástupce médií.
Celkové základní finançní náklady
výpravy na dopravu a ubytování jsou
975 tis.Kç. Znojmo to bude mít o to
složitêjší, že vzhledem k finançní
nároçnosti musí do místa závodu
pþiletêt jen 24h pþed prvním závodem, a na potþebnou aklimatizaci tak
nebude mít dost çasu. Držme zno
zno-jemským závodníkûm v právê pro
pro-bíhající nároçné pþípravê palce, aby
se mohli çelem postavit nejlepším
týmûm svêta
-PŠsvêta!!

PŘÍSNÉ VYLOUČENÍ HNANÍČKA OVLIVNILO
DALŠÍ PRŮBĚH ZÁPASU
Až do tþicáté çtvrté minuty to bylo
vyrovnané utkání, ale pak došlo ke
zlomu v jeho dalším vývoji. Trenér
1. SC Znojmo pan Bohumil Smrçek
nám po závêreçném hvizdu sudího
Býmy þekl své: „Celé utkání ovlivnilo
sporné vylouçení Josefa Hnaníçka
za to, že se žðouchali pþi stavêní zdi
ve vápnê. Takových situací bývají
mraky. Ale není to poprvé, vzpomeñme napþ. na utkání v Tþinci. Tam
nás potkalo nêco podobného a rozhodçí nechal opakovat penaltu. Fakt
je ten - a všichni to také vidêli - že
tento verdikt byl rozhodujícím momentem celého zápasu. My jsme
pak nemohli hrát nêjaký ofenzivní
fotbal, což je škoda i kvûli divákûm.
Místo toho vidêli spíš jen taktickou
bitvu. Ale z toho nemohou vinit nás,
spíš by mêli „podêkovat“ nêkomu
jinému. Na trávníku zûstalo deset
stateçných, co to odjezdilo. V závêru
toho již mêli plné zuby, ale takticky
vše zvládli a uhájili remízu. Opavští
byli têžkým, agresivním soupeþem,
který na jaþe ještê neprohrál a proti
takovému mužstvu si nemûžete dovolit hru nêjak moc otevírat. Znovu
opakuji, že ono diskutabilní vylou
vylou-çení ovlivnilo další prûbêh zápasu
a možná i koneçný výsledek.“
1.SC Znojmo -SFC Opava 0:0
Rozhodçí: Býma – Handlíþ, Dobrovolný. ÇK: 34. Hnaníçek (ZN). ŽK:
25. Hþíbek, 87. Mudra – 45. Schaffartzik, 57. Hrabina, 73. Mikula.
Divákû: 753. Znojmo: Hrubý - Avdiç,
Yonov, Cihláþ (83. Zifçák), Sukup,
Lacko, Vašíçek (90. Mandula), Mudra, Hþíbek, Hnaníçek, Rolinc (86.
Okleštêk) – trenéþi Smrçek, Sobota.
Opava: Kvêtoñ – Hrabina, Coufal,

Schaffartzik (85. Neubert), Uvíra, Zapletal (70. Žmolík), Halaška, Radzniveçius, Kþeçek, Partyš, Mikula.
Poþadatelská byla posílena, ale
obávaných opavských fanouškû
nepþijelo do Znojma mnoho, takže
byl klid. V prûbêhu první pûlhodiny
utkání se hrála vcelku brankáþ Hrubý
po stþele hostujícího kapitána Zdeñka Partyše. Z našeho protiútoku pak
promáchl Avdiç a bylo horko pþed
brankou Opavy. Potlesk na otevþené
scénê sklidil o chvíli pozdêji i Hnaníçek, ale jeho rána šla têsnê nad
Kvêtoñovu branku. Hotová trma vrma se pak odehrála v našem vápnê,
naštêstí byl odpískán faul na Hrubého. Další pþíležitost mêl na kopaçkách Cihláþ, ale po ïukesu na
barcelonský zpûsob ve vápnê mu
to nakonec také nevyšlo. O nêjaké
drtivé pþevaze toho çi onoho nemohla být þeç, ale gólman Vlastimil
Hrubý tzv. dobþe “çetl“ soupeþovu
hru a to bylo dobþe. Jenže pak pþišla
ona inkriminovaná 34. minuta hry,
kdy hosté kopali standardku a za
tlaçenici ve zdi byl Josef Hnaníçek k
úžasu všech vylouçen. Soupeþ našich rozpakû logicky využil k ohrožení naší branky, ale vytêžil z toho
jen dvohnásobný roh pohyblivého
Partyše. Celý druhý poloças se proto
musel odehrát podle úplnê jiných
not, ale o tom už byla þeç výše. Hrát
tak dlouho v deseti lidech není vûbec
jednoduché a je tþeba pochválit naš
tým, že nêkolik dalších šancí pþeçkal
bez úhony a ubránil zaslouženou remízu. Za çtrnáct dní opêt v nedêli
ve stejnou dobu, tedy v 16:30 hodin,
se ve Znojmê pþedstaví Çáslav.
ttext
ext a foto z utkání
utkání:: -stlba-
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