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Pekelníci z Fehérváru udolali Orly až v závěru
SAPA FEHÉRVÁR AV19 - ORLI ZNOJMO 4:1
Nabitý program v posledních dnech
roku 2011 zavedl znojemské ho
ho-kejisty na led maðarského Fehér
Fehér-váru. S místním klubem mêli Orli
pozitivní bilanci a v nastoleném tren
tren-du chtêli pokraçovat i tentokrát. Na
úvodní gól utkání jsme çekali až do
konce druhé tþetiny, kdy se vedení
ujali domácí. Ve tþetí periodê pþidal
Fehérvár druhou trefu, na kterou
pþišla odpovêd z hole Dantona.
Znojmo se pokoušelo o srovnání
skóre, ale Çerti nedovolili zdrama
zdrama-tizování zápasu a dvêma góly v
poslední desetiminutovce rozhodli
o koneçném výsledku.
Branky a nahrávky: 37. Sofron
(Ryan, Mihaly), 42. Mihaly (Dacosta,
Sofron), 52. Vas (Palkovics, Ladanyi), 57. Pratt (Ryan, Horvath) - 47.
Danton (Kanko, Šeda). Rozhodçí:
Kamsek, Kellner - Nemeth, Smeibidlo. Vylouçení: 5:9. Využití: 2:0. V
oslabení: 1:0. Diváci: 3370. Stþely
na branku: 36:33. Prûbêh utkání: 2:0,
2:1, 4:1. Sapa Fehérvár AV19: Balizs
- Durco, Horvath, Pratt, Dacosta,
Orban, Sille, Lada - Ladanyi, Vas,
Sofron - Mihaly, Ryan, Palkovics Kovacs, Sikorcin, Benk - Toth, Nagy,
Magosi. ORLI ZNOJMO: Kacetl Hranáç, Stehlík, Plánêk, Štach, Hájek, Vosátko, Boþuta - Danton, Šeda,
Kanko - Podešva, Haman, Havlík Lattner, Pucher, Stanêk - Jarûšek,
Bartoš, Komínek - Trojan.
Znojemští hokejisté pþijeli na led
Fehérváru s vidinou zisku bodû,
které by posílily jejich šanci na lepší
výchozí pozici pro boje o play off.
Domácí však zaskoçili Orly velkým
tlakem, který zaçali vyvíjet již od

Orel Mike Danton
Danton..
prvních minut zápasu. V první velké
šanci duelu se ocitl Sikorcin, jenž si
pohrál s obranou, ale sám pþed Kacetlem již nedokázal efektivnê zakonçit. V dobrých pþíležitostech se
ocitli také Kovacs çi Vas, jehož teç
musel Kacetl doslova vyškrábnout
z brankové çáry. Na druhé stranê
se v dobré šanci ocitl Štach a po
kombinaci s Pucherem stþílel od

foto: -LiDmodré çáry i Hájek, ale ani jeden
pokus se neujal. Následovala dvê
vylouçení hráçû Znojma, která však
maðarští hokejisté nepotrestali. Pþi
pþesilové hþe Orlû zahrozil Mike
Danton, ale gólman Balizs nedovolil
soupeþi skórovat. Çasté vyluçování
na stranê Jihomoravanû pþihrávalo
šance na hole domácím, ti však byli
v koncovce bezzubí, a tak se šlo na

první pþestávku za bezgólového stavu.
Hned v úvodu druhé tþetiny musel
nêkolik dobrých zákrokû vytáhnout
znojemský gólman Kacetl, na stþelu
Palkovicse a následnou dorážku
ještê dokázal zareagovat. K pþesilové hþe se dostali také hosté, ale
pþestože zasypali Balizse sprškou
stþel, na první gól jsme si museli
poçkat až do 37. minuty, kdy Derek
Ryan našel svou pþihrávku osamoceného Istvana Sofrona a ten vsítil
úvodní gól stþetnutí - 1:0. Orly gól do
jejich vlastní brány nabudil, v závêru
tþetiny byli aktivnêjším týmem, ale
jejich snaha byla marná.
Zaçátek poslední dvacetiminutovky
odehráli znojemští hráçi v oslabení.
První poçetní nevýhodu ještê ustáli,
za druhou již pykali - Arpad Mihaly si
poçkal na ideální pþíležitost a pþesnê
zacílil puk do rohu Kacetlovy brány 2:0. Znojmo nesložilo zbranê a snažilo se dál aktivnê napadat. Jan Lattner ještê svou stþelu z mezikruží
nevyužil, o chvíli pozdêji již Mike
Danton svým prvním gólem za çeský tým snížil skóre - 2:1.
V následujících minutách dostali Orli
možnost pþesilové hry, v níž se opêt
natlaçili pþed Balizse. Gólman Fehérváru se však pþekonával a nêkolikrát
podržel své mužstvo. Co se nepodaþilo Znojmu, dokázal bêhem çtyþiceti vteþin v poçetní výhodê Marton
Vas a vrátil Maðarûm dvoubrankové
vedení - 3:1. Hosté se ještê pokusili
o závêreçný nápor, ale çtvrtý gól
Harlana Pratta pþi vlastním oslabení
ustálil koneçný stav na çíslech 4:1.
PETRA MATÛŠOVÁ - ORLI ZN.

Před rekordní návštěvou Orli zápas nezvládli
ORLI ZNOJMO - KLAGENFURT 1:2
Sváteçní zápasový maratón Orlû
pokraçoval ve stþedu (28.12.) veçer
odloženým zápasem s týmem z
Klagenfurtu. V tomto utkání mohl tre
tre-nér Stloukal využít pouze hráçû,
kteþí byli na soupisce v pûvodním
pþerušeném duelu. Skóre zápasu
otevþel na konci první tþetiny Pir
Pir-mann, druhou branku pþidal stejný
hráç ihned na zaçátku prostþední
dvacetiminutovky. Orli na svoji trefu
çekali až do 32. minuty, kdy se trefil
pþesnê stþílející obránce Jakub
Stehlík. I pþestože se Znojmo sna
sna-žilo výsledek zmênit do poslední
sekundy, dva body a výhru do svých
statistik si nakonec pþipsali hosté.
Branky a nahrávky: 32. Stehlík
(Štach, Haman) - 18. Pirmann
(Schellander), 22. Pirmann (Schellander). Rozhodçí: Dremelj, Hascher
- Hribar, Trattnig. Vylouçení: 8:6
navíc Kacetl 10 min. OT a Plánêk do
konce utkání OT (oba ZNO). Využi
Využi-tí: 1:0. Diváci: 4052. Stþely na bran
bran-ku: 38:43. Prûbêh utkání: 0:2, 1:2.
ORLI ZNOJMO: Kacetl - Stehlík,
Škadra, Hájek, Štach, Plánêk, Vosátko, Boþuta, Trojan - Lattner, Šeda,
Kanko, Þíha, Pucher, Havlík, Jarûšek, Bartoš, Komínek, Beroun, Haman, Stanêk. EC-KAC: Swette Furey, Kirisits, Reichel, Isopp, Ratz,
Holzer - Brandner, Koch, Lammers,
Geier M., Geier S., Schellander, Kalt,
Hager, Titze, Hundertpfund, Pirmann, Schumnig.
Pþed témêþ zaplnênými znojemský
znojemský-mi ochozy zaçala obê mužstva ak
ak-tivnê. Do první velké pþíležitosti
utkání se dostal již ve tþetí minutê
domácí Jan Lattner, jenž sice dostal
puk do Swetteho klece, rozhodçí
však gól neuznali pro úmyslné kopnutí nohou. Orli si i nadále vytváþeli
brankové pþíležitosti, nejdþíve se v
úniku ocitl Petr Kanko, blízko k prv-

nímu pþesnému zásahu mêla i Hamanova stþela çi následná Stañkova
dorážka, ale klagenfurtský gólman
byl na svém místê. Nejblíže k otevþení skóre byl však znojemský Vladimír Þíha, jehož rána orazítkovala
jen tyçku Swetteho brány. Zmêna
stavu tak trochu paradoxnê pþišla
na stranê hostû. V závêru první
tþetiny si pþed znojemskou svatyni
najel Markus Pirmann a zblízka
pþekonal Kacetla - 0:1.
Do druhé periody nastoupili výbornê
Klagenfurtští. Již ve druhé minutê si
pþed Kacetla vybruslil opêt Markus
Pirmann a poslal puk pþesnê mezi
betony znojemského gólmana - 0:2.
Následovalo nêkolik vylouçení na
obou stranách, pþi kterých si mužstva vytvoþila slibné pþíležitosti, jmenujme napþíklad Þíhovu stþelu od
modré çáry çi Kentovu dêlovku z
mezikruží, oba brankáþi však byli
tentokrát na svých místech.
O zmênu skóre se postaral až v
polovinê hry Jakub Stehlík, jenž po

výmênê puku s Lubomírem Šta
Šta-chem využil pþesilovou hru - 1:2.
Zbytek prostþedního dêjství se odehrával v režii domácích. Do dobré
šance se dostal Adam Havlík, z mezikruží se o vyrovnávací branku pokoušel Jan Lattner, ale Swette byl
bezchybný.
Poslední dvacetiminutovka odstar
odstar-tovala dvêma tresty domácích hrá
hrá-çû. Klagenfurtu se však ani jedna z
nabízených pþesilových her nevydaþila a jen ztêží dokázal ohrozit Kacetla ve znojemské bránê. Asi nejvêtší šanci hostû ve tþetí tþetinê si
vytvoþil Geier, jenž nechal stþelou
zblízka vyniknout Kacetlovu lapaçku.
Orli se snažili o vyrovnání skóre.
Pþedevším závêreçných deset minut drtili soupeþe pod obrovským tlakem. Od modré çáry zkoušel štêstí
Boþuta, poté Stanêk, neuchytila se
ani Jarûškova teç. Dvê minuty pþed
koncem si vybrali znojemští trenéþi
oddechový ças, ale ani následná hra
bez brankáþe nevedla ke srovnání

stavu, pþestože po závaru pþed klagenfurtským brankovištêm již çást
hledištê oslavovala gól poté, co Radek Haman napálil puk pouze do
bþevna.
Martin Stloukal (Znojmo):
Myslím, že jsme hráli velmi dobþe.
Bohužel rozhodçí byli znovu velmi
špatní. První neuznaná branka mêla
podle mého názoru platit. Abychom
uspêli, potþebujeme hrát zápas v
tempu, to znamená pêt na pêt. To
tempo jsme dnes podle mého názoru
dokázali vytvoþit a pokud by zde byli
normální rozhodçí, mohli jsme uspêt.
Manny Viveiros (Klagenfurt):
Jsem s mým týmem a naším dnešním výkonem velmi, velmi spokojený. Pþestože nám nêkteþí hráçi
chybêli, hráli jsme velmi kompaktnê
a dokázali uspêt. I když nám chybêl
první gólman Andy Chiodo, vêþil jsem,
že René Swette nás podrží. Už na
zaçátku sezóny prokázal, že je skvêlý brankáþ. PETRA MATÛŠOVÁ
-ORLI ZNOJMO

Do první velké pþíležitosti utkání se dostal již ve tþetí minutê domácí Jan Lattner, jenž sice dostal puk do Swetteho
klece, rozhodçí však gól neuznali
...
foto: -LiDneuznali...

Peter Pucher.

Medveščak Zagreb ORLI ZNOJMO 6:4
K poslednímu utkání v roce 2011 si to Orli namíþili do chorvatského Záhþebu.
Týmy se o vedení po pþetahovaly šestapadesát minut. Za Znojmo se trefili
Lubomír Štach, Peter Pucher a dvakrát Aleš Stanêk. O osudu utkání
rozhodla až smolná situace necelých pêt minut pþed sirénou. Gólman
Landsman byl totiž po stþetu s útoçícím hráçem odvezen z ledu na nosítkách
a do branky se tak musel postavit nerozchytaný Ondþej Kacetl, çehož
Medvešçak využil a urval vítêzství pro sebe.
Branky a nahrávky: 17. Brine (Day, Letang), 28. Banham (Kinasewich,
Prpic), 40. Trukhno (Day, Macaulay), 43. Pokulok (Kinasewich, Banham),
57. Trukhno (Banham), 60. Kinasewich (Prpic, Macaulay) - 25. Štach (Havlík,
Plánêk), 32. Stanêk (Pucher), 38. Pucher, 52. Stanêk (Hranáç, Pucher).
Rozhodçí: Gebei, Kaspar - Nagy, Piragic. Vylouçení: 3:3, navíc Kostovic
(ZAG) 10 min. OT. Využití: 2:0. KHL Medvešçak Zagreb: Kristan - Letang,
Waugh, Sertich, Martinovic, Pokulok, Macauly, Lazic, Sijan - Kinasewich,
Prpic, Banham - Trukhino, Day, Naglich - Zanoski, Brine, Kostovic - Kanaet,
Blagus, Rajsar. ORLI ZNOJMO: Landsman (56. Kacetl) - Boþuta, Stehlík,
Plánêk, Štach, Hranáç, Škadra, Hájek, Vosátko - Danton, Šeda, Kanko Podešva, Haman, Havlík - Beroun, Pucher, Stanêk - Jarûšek, Bartoš,
Komínek. V prvním tþetinê byl k vidêní pomêrnê vyrovnaný hokej. Již v
sedmé minutê mêli pþíležitost pþed gólmanem Jarûšek s Pucherem, ale
ani jeden z hráçû se do puku po stþele Hájka od modré netrefil. Ani Komínek
o necelých pêt minut pozdêji ze samostatného úniku neuspêl. Branku s
Kristanem pouze pþestþelil. Ve tþinácté minutê se Orlûm nabídla pþesilová
hra, avšak jen na chvíli, neboï síly na ledê se brzy vyrovnaly a následnê šli
hosté dokonce do tþí. Medvešçak uzavþel soupeþe v pásmu a pþi hþe pêt na
çtyþi se stþelou z první prosadil David Brine. Pokud diváci v prvním dêjství
branky postrádali, pþišli si na své ve druhé dvacetiminutovce. Nejprve v
pêtadvacáté minutê vyrovnával po stþele mezi betony Lubomír Štach. Tento
stav však vydržel pouhé tþi minuty a Záhþeb znovu vedl. Z hranice kruhu
rozvlnil síï znojemské klece Frank Banham. Hostující tým se však nenechal
zastrašit a gólové šance si vytváþel i nadále. Nepromênêný únik Havlíka
nemusel dlouho mrzet, neboï padesát sekund nato zasadil puk za záda
Kristana Aleš Stanêk. Následující pþesilovku nesehráli Orli sice nejlépe,
ovšem v osmatþicáté minutê si Havlík vyhlídl najíždêjícího Petera Puchera
a ten stþelou do odkryté branky poslal bílé barvy poprvé v zápase do
vedení. Pouhých osmnáct sekund pþed sirénou však znovu vyrovnal zápas
Vyacheslav Trukhno. Ani ve tþetí tþetinê nebylo o góly nouze. Již v tþiaçtyþicáté minutê teçoval puk za Landsmana Sasha Pokulok. V dalších minutách
se chorvatská obrana poþádnê zapotila, neboï Znojmo zasypalo Kristana
sprškou stþel. Až kotouç z hole Aleše Stañka prošel za jeho záda. Domácí
tým mohl rychle odpovêdêt. Mêl k tomu dokonce dvê dobré pþíležitosti, ale
ani Banham ani Naglich pþed hostující brankou tentokrát nepochodili.
Çtyþi a pûl minuty pþed sirénou fauloval Hranáç ujíždêjícího Trukhna, který
nešïastnê najel do brankáþe Filipa Landsmana a ten musel být z ledu
odvezen na nosítkách. Orli šli do çtyþ a mezi tyçe se navíc postavil nerozchytaný Ondþej Kacetl. Medvešçaku netrvalo dlouho, aby tuto znojemskou
nepþíjemnost potrestal. Vyacheslav Trukhno se trefil pod bþevno. Trenéru
Kuçírkovi již nezbývalo nic jiného, než aby vyzkoušel hru bez brankáþe.
Jihomoravané se však nedokázali usadit v útoçném pásmu a navíc inkasovali. Ryan Kinasewich stanovil koneçné skóre zápasu na 6:4.
LUKÁŠ CAHA - ORLI ZNOJMO

37. út. 3.1. Znojmo-Vídeñ 19:15
38. pá. 6.1. Znojmo-Salzburg 17:30
39. ne. 8.1. Znojmo-Lublañ 17:30
40. út. 10.1. Jesenice-Znojmo 19:15
41. pá. 13.1. Graz-Znojmo 19:15
42. ne. 15.1. Znojmo-Klagenfurt 17:30
44. pá. 20.1. Villach-Znojmo 19:15

KANOISTÉ PŘIVÍTALI NOVÝ ROK NOVOROČNÍM KOUPÁNÍM V DYJI
Závodníci oddílu kanoistiky se tak
jako v loñském roce poprvé v tom
novém sešli hned 1. ledna ve 12
hodin v místê konání závodû dra
dra-çích lodí ve Znojmê pod Sedlešo
Sedlešo-vickým mostem, aby nový rok pþi
pþi-vítali poþádnou „koupelí“, jak se na
vodáky sluší. Letošního koupání se
na molu v blízkosti louckého kláštera
zúçastnili tito závodníci: Miroslav

Pop, Václav Vala, Petr Štêrba, Michal
Hájek, Ota Rohovský, Tomáš
Haindl, Dana Štêrbová, Monika Menyjárová, Hana Nováková, Lenka
Dþevojanová a Petr Svoboda.
Každý z úçastníkû se pþed spoleçným skokem do Dyje podrobil krátké
kontrole zdravotního stavu, a pak již
nic nebránilo vyzkoušet si na vlastní
kûži novoroçní chladné vody zno-

jemské Dyje. Akce se opêt všem
líbila a s konstatováním, že v pþíštím
roce urçitê prodlouží uplavanou
vzdálenost, se kanoisté již na bþehu
posilñovali teplým çajem.
-PŠ-

Závodníci oddílu kanoistiky - mistþi
Evropy v závodê draçích lodí.
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