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Budějovice: Překvapení
na účet lídra
V 21. kole krajského pþeboru Vysoçiny narazilo mužstvo Moravských
Budêjovic na suverénního lídra tabulky, fotbalisty Polné. Zatímco minulý
týden „nasázel“ tento tým Jemnicku na jeho hþišti pêt gólû, v Moravských
Budêjovicích se musel spokojit jen s hubenou remízou 1:1.
Zásluhu na tom mají všichni budêjoviçtí hráçi v çele s brankáþem Kloudou,
kteþí hráli s velkým nasazením a bez respektu k tabulkovê vzdálenému
soupeþi. Skóre otevþel domácí Škoda ve 14. minutê po krásné akci
celého mužstva, gólem do šatny vyrovnal po neodmávaném ofsajdu ve
43. minutê polenský Tlaçbaba.
Až na ono sporné postavení mimo hru vedl výbornê utkání sudí Kunický
z Brna pþed návštêvou 150 divákû, z nichž dobrá padesátka jich odjela
zklamaná zpêt do Polné. Ta zûstává i pþes remízu s 50 body v çele
krajského pþeboru Vysoçiny, zatímco Moravské Budêjovice jsou s 25
body jedenácté.
Pavel Kryštof Novák

HOLKY A DÊVÇATA POZOR FLORBALOÝ NÁBOR
Chcete zkusit jeden z nejpopulárnêjších sportû dneška? Máme pro
vás þešení!
Florbalový oddíl DDM TJ VHS
ZNOJMO vás zve do svých þad.
Nábor na novou sezonu 2011 2012 se koná 3. kvêtna od 17:00
do 18:30 a ve çtvrtek 5. kvêtna od
16:00 do 17:30 hodin v hale TJ
Znojmo v Husových sadech ve
Znojmê.
Kontakt a bližší informace Frank
tel.: 739 878 585 nebo
frank.ddm@seznam.cz.
-rz-

Tasovice - RSM
Hodonín 2:4 (1:2)

TENIS

DIVIZE - Tasoviçtí nenavázali na úspêšné výkony z jara a pþipsali si
první jarní porážku ze svého trávníku. Doplatili na špatnou koncovku ze
svých akcí, têch bylo požehnanê. Zato hosté byli produktivnêjší a z mála
pþíležitostí têžili maximum. Využili dobrý vstup do zápasu a ve 4. minutê
otevþeli skóre, Švrçek vrátil do sítê míç odražený od tyçe. Ve 24. minutê
prošel lehce obranou Polák a vedení navýšil. Do poloçasu dokázal využít
centr Horáçka Doležal a dosáhl kontaktního gólu. Po pþestávce už ve 47.
minutê zmrazil Tasovické Lorenc, využil chybu v obranê a znovu navýšil
vedení na rozdíl dvou branek. Ještê hûþe bylo v 78. minutê, to stþela
Lorence z hranice vápna skonçila opêt v síti domácích. V samém závêru
se i jim nabízely velké gólové pþíležitosti ke snížení, využita byla až poslední
v 90. minutê. Pechal z pþímého kopu upravil na koneçný stav 2:4. Výsledek
je zklamáním, ale hosté byli lepší, bojovnêjší a zvítêzili zaslouženê. -lei-

PRVNÍ JARNÍ BODY
PRO JAROSLAVICE
FOTBAL V KRAJI - KP: IE Znojmo-Bohunice 1:1 (0:1)
Zápas týmû z popþedí tabulky pþinesl kvalitní fotbal s šancemi na obou
stranách. Do první se dostali domácí, ale skonçila nevyužita, z protiútoku
hosté úspêšnê trestali a vedení udrželi až do pþestávky. Zajímavý boj se
odehrával i ve druhé pûli, Znojemští se doçkali zaslouženého vyrovnání
Çerným.
1. SC Znojmo B-Kuþim 4:1 (3:1)
Celý zápas se odehrával v jasné režii domácích. Ale zaçal pro nê šokem,
hosté z ojedinêlé akce v 15. minutê otevþeli skóre. Vzápêtí bêhem dvou
minut Znojemští otoçili stav ve svûj prospêch a do poloçasu vedení ještê
navýšili. Z pþevahy dosáhli ve druhé pûli jen jedné branky. Do tabulky stþelcû
se zapsali Zifçák, Lukáš, Vavþík a Šplíchal.
Mor. Krumlov-Rousínov 0:0
Takticky vedený zápas vyspêlých týmû, kterým nechybêla bojovnost,
sledovalo 220 divákû. Do poloçasu si vedli lépe hosté, po pþestávce pþešla
aktivita na kopaçky domácích. Bylo zþetelnê znát, že to bude utkání o
jednom gólu, ten ale nepadl. Blízko k úspêchu mêl v závêru hrací doby
Anders.
I. A tþída
tþída:: Slovan Brno-Dobšice 0:2 (0:0)
Domácí nastoupili bez obávaného stþelce Havla a pþevahu z první pûle
nedokázali gólovê realizovat. Hosté po pþestávce zlepšili výkon, daþila se
kombinace. Vedoucí branku zaþídil Aleš Stehlík, koneçnou podobu zápasu
pþinesla v 78. minutê stþela stþídajícího Romana Syrového. Tento stav udrželi
Dobšiçtí až do závêreçného hvizdu a pþipsali si pþekvapivou výhru i tþi body
do tabulky.
Podivín-Jevišovice 4:0 (3:0)
Jevišovické çekalo utkání s lídrem soutêže. Ten je pþedçil ve všech þadách
a têžil z rychlých protiútokû i dûrazu pþi zakonçování. Ve druhém poloçase
polevili v nasazení, ušetþili tak hosty od ještê vyššího debaklu.
Vojkovice-Miroslav 2:2 (1:0)
Zápas rozdílných poloçasû. Z pþevahy v první pûli si vedení zajistili domácí,
druhý patþil hostûm. Vyrovnání zaþídil Suchánek z pokutového kopu.
Vojkoviçtí šli opêt do vedení, rovnêž z penalty, ale dlouho se z nêj neradovali,
v 70. minutê srovnal stav Rohlík.
Hrušovany-Sobêšice 3:1 (2:0)
Domácí vstoupili do utkání úspêšnê. Již v 7. minutê otevþel skóre z penalty
Spišiak a v 18. minutê zvyšoval Mašek. V úvodu druhé pûle tento hráç pþidal
další branku, ani on se nemýlil ze znaçky pokutového kopu. Hosté dokázali
do konce stþetnutí jen korigovat. Hrušovanští proti slabému soupeþi
kontrolovali hru, litovat musí množství nevyužitých šancí. Zvlášï když jeden
ze sobêšických fotbalistû musel pþedçasnê pod sprchy.
I. B tþída
tþída:: Modþice-Šatov 0:0
Oboustrannê neurovnaná hra s minimem šancí. Cílem bylo nedostat gól , s
remízou byli spokojeni fotbalisté obou družstev. Šatovští uhájili çtyþbodový
náskok nad svým soupeþem
Kþenovice-Únanov 4:2 (3:1). Domácí potvrdili pþedvedeným výkonem
postavení na špici tabulky a bezpeçnê dovedli zápas do vítêzného konce.
Únanovští v utkání propadli, hráli bez systému, se špatnou kombinací,
chybêla i tradiçní bojovnost. Stþelecky se prosadili Radek Stuchlík a Ladislav
Bárta.
Višñové-Tuþany 1:1 (0:0)
Hosté byli fotbalovêjší, pþesto se dlouho nedokázali gólovê prosadit, doçkali
se až v 90. minutê. V nastaveném çase se vrhli domácí do útoku a z
naþízené penalty po faulu v pokutovém území vyrovnával Pospíchal. Za
nerozhodný výsledek získali teprve druhý jarní bod.
Jaroslavice-Práçe 1:0 (1:0). Znojemské derby pþineslo první jarní gól a
první body pro Jaroslavické. Ti byli do pþestávky lepším celkem, pþevahu
vyjádþili i brankou Lukáše Juhañáka. Ve druhé pûli pþevzali iniciativu hosté,
žádnou ze svých gólových pþíležitostí však nedokázali promênit, pþekážkou
jim byl výbornê chytající gólman Juhañák. Získané body mají pro Jaroslavické
cenu zlata v boji o záchranu.
Dorost
Dorost,, KP: Tasovice-ÇAFC Židenice st. 5:2 (4:0), Budný, Szajko, Sedláþ,
Çermák, Blahoudek, Tasovice-ÇAFC Židenice ml. 0:1 (0:0), Kuþim-Mor.
Krumlov st. 4:0, Kuþim-Mor. Krumlov ml. 10:0.
I. tþída: Únanov-Miroslav 2:4 (0:2), Janda, Bezrouk – Šïastný 2, Suchánek,
Vrba.
Žáci
Žáci,, KP: Mor. Krumlov-Kyjov st. 3:1 (1:0), Sobotka 2, Çíhal, Mor. KrumlovKyjov ml. 0:0.
I. tþída: Miroslav-Pþímêtice st. 2:2 (0:1), Kacký, Patoçka Tomáš – Pejchal,
Janeçek, Miroslav-Pþímêtice ml. 5:0 (3:0), Krula 2, Priml Pavel 2, Vlach. -lei-

Jiþí Fiala - Pošta, Josef Meister - VHS Plus, Roman Tejral a Jiþí Kos - MINIMO
MINIMO..

foto: -ajf-

Další úspěch hráčů městské ligy
Dne 15. - 16. dubna se úçastnili
hráçi Mêstské ligy stolního tenisu
Znojmo 18. roçníku celostátní pos
pos-tupové soutêže družstev mužû a
žen O putovní pohár Çech, Moravy
a Slezska v rekreaçním stoním te
te-nisu v Hradci Králové. Tohoto turnaje se úçastnili hráçi první tþech
družstev extraligy Kos Jiþí - MINI
MINI-MO, Meister Josef - VHS Plus, Ro
Ro-man Tejral a Fiala Jiþí - Pošta.

Turnaje tvoþí 6 družstev z celé republiky v každé kategorii. Naše družstvo
hrálo nejprestižnêjší kategorii "A muži". Opakovanê se potvrdila kvalita znojemské soutêže prostþednictvím vítêzství MLST Znojmo. Ve
finále po vyrovnaném boji, kdy oba
nejlepší hráçi Kos a Tejral uhráli 2
body, rozhodoval o celkovém vítêzství zápas Josefa Meistera a dvojky
Hradce Králové Pavla Pospíšila.

Tento zápas Josef Meister jasnê
vyhrál 3:0 po fantastickém výkonu.
V celkovém hodnocení jednotlivcû
zvítêzil Cibor Hradec Králove pþed
Kosem Znojmo a tþetím Tejralem
Znojmo
Znojmo. Opêt se ukázalo, že v turnaji družstev je dûležité složení celého kolektivu, nikoli nasazené špiçky. Coaching a organizaci k tako
tako-vému úspêchu vedl Jiþí Fiala. Spon
pon-zor akce MONA Znojmo.
-jifi-

HLEDÁME NOVÉ TENISOVÉ
TALENTY - TENISOVÝ KLUB
TK ZNOJMO ZAHAJUJE
NÁBOR DO TENISOVÉ
ŠKOLY
KDE? Na tenisových kurtech v
Leskách
KDY? V úterý 3. kvêtna a ve
stþedu 4. kvêtna v 16:00 hodin
S KÝM? Pod odborným
dohledem trenéra Martina
Wirglera a dalších
kvalifikovaných trenérû klubu
VÊK? Roçníky 2004, 2005, 2006
Chcete vêdêt více? Zavolejte!
TK Znojmo - tenisový klub
Martin Wirgler
Vídeñská 28 , 669 02 Znojmo
mobil: 602 456 980 (dopoledne
nebo veçer po 20:00).
-LiD-

DRAČÍ LODĚ - ZNOJMO SLAVÍ ZISK HISTORICKY
PRVNÍHO TITULU MEZI PROFESIONÁLY
Tak jako každoroçnê prvním vel
vel-kým závodem v rychlostní kanois
kanois-tice i v závodech draçích lodí je
mistrovství Çeské republiky na dlou
dlou-hých tratích. V sobotu 30. dubna mêli
své mistrovství ÇR na dlouhých tratích posádky draçích lodí již tradiçnê
v Kojetínê. Znojmo zde v hlavní kategorii reprezentovala posádka Draci
Znojmo doplnêná nejlepšími juniory
ze znojemské juniorské posádky
Dráçat, která zde tentokrát nestartovala. Do Kojetína pþijely všechny
nejlepší posádky, a tak se bylo na
co têšit
têšit!! Posádka Znojma si dêlala
pþed závodem ambice na nêkterou
z medailí. Startovní pole hlavní kategorie çítalo devêt posádek. Z toho
pêt posádek mêlo reálné možnosti
zasáhnout do medailového umístêní.
Závod na 5 km se jezdí intervalovê
a se çtyþmi otáçkami.
Znojmo startovalo v poslední tþí
tþí-çlenné rozjížðce spoleçnê s hlav
hlav-ními favority: domácím Dragon
Dragon-týmem Kojetín a posádkou Praž
Praž-ského výbêru (Vítêz Çeského po
po-háru a mistþi ÇR 2010).
Draci Znojmo byli v sobotu perfektnê
pþipraveni. Natrénovanému tempu
znojemské posádky dokázali soupeþi odolávat jen do poloviny závodu.
Nejprve zaçal v souboji se Znojmem
o první místo ztrácet dech tradiçnê
silný Pražský výbêr. Strojovému
tempu naší posádky, jež na „háçku“
udávali Marek Beneš a Milan Jane
Jane-çek, nakonec nestaçil nikdo a ani
ze bþehu podporovaní domácí ne
ne-staçili. Draci Znojmo nakonec zvítêzili s obrovskou pþevahou o 18 vteþin pþed druhým Kojetínem a o 21
vteþin pþed tþetí Prahou!!
Pro Znojmo je to první historický titul
v hlavní profesionální kategorii v
závodech Draçích lodí a urçitê slibný
vstup do sezony, která vyvrcholí na
srpnovém mistrovství Evropy klubových posádek.
Znojmo reprezentovali: Dan Haindl,
Marek Beneš, Milan Janeçek, Petr
Štêrba, Petr Novotný, Radka Hellingerová, Alena Vaškových, Zuzana
Divišová, Dana Štêrbová, Jela Sluková, Lenka Dþevojanová, Monika
Menyjárová, Hana Nováková, Mirek
Pop, František Brychta, Václav Vala,
Jan Gros, Ota Rohovský, Jaroslav
Hellinger, Jan Zahradník, Michal Hájek, Petr Hamza, Bohumila Popová,
Miluše Jakubová.
Výsledková historie Drakû Znojmo:
2009 - Celkový vítêz seriálu Grand

Prix ÇR amatérských posádek (úçastnilo se 225 týmû)
2010 – Pþestup k profesionálûm
(Çeský pohár Draçích lodí 2010)
2010 – 2. místo na mistrovství ÇR
na trati 2 km, 3. místo celkovê v Çeském poháru DL 2010
2011 – Titul mistrû Çeské republiky
na trati 5 km
2011 – Mistrovství Evropy klubových
posádek: ???
KRÁTKÝ ROZHOVOR S
KAPITÁNEM DRAKÛ ZNOJMO
PETREM ŠTÊRBOU:
Petþe, jak si ceníš çerstvého
úspêchu:
Tento titul nám ve sbírce chybêl,
tak jsem rád, že jsme ho doplnili.
Když se podívám o nêkolik let zpêt,

kdy jsme na závodech koukali nejlepším na záda hodnê z dálky, tak
je to samozþejmê potêšující, s jakou
pþevahou jsme v sobotu vyhráli.
S jakými ambicemi jste do závodu
nastupovali?
Z posádky byla cítit nervozita. To
je ale v poþádku. Vêþili jsme si na
medaili, pokud se vše povede.
Každopádnê nêkde uvnitþ každý vêþil ve zlato, i když to nikdo nahlas nevyslovil. Soupeþi byli pþece jenom více než silní.
Co pro posádku vítêzství na za
za-çátku sezony znamená:
Pþíprava je hodnê nároçná a vše
smêþuje k mistrovství Evropy klubových posádek, které se pojede v
srpnu v ukrajinském Kyjevê. Pro nás

to bude mezinárodní premiéra. Znojmo tam bude reprezentovat ještê
juniorská posádka Dráçat. Toto vítêzství nám dodá sílu a chuï do dalšího tréninku.
S jakým umístêním byste se
chtêli z mistrovství Evropy vrátit?
Na startu bude více jak dvacet
nejlepších evropských týmû vçetnê
silných kanoistických zemí Nêmecka, Maðarska, Ruska, a my se
jim chceme vyrovnat. Záleží, jak a
zda vydržíme další tréninkovou zátêž. Je to pþece jenom nejtýmovêjší
sport svêta a zde koneçný výsledek
ovlivñuje celá þada rûzných faktorû.
Ale udêláme vše pro co nejlepší
reprezentaci našeho mêsta v EvroL. Duchoñ, foto: -azpê!

