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Festival Dračích lodí 2010 ve Znojmě od A do Z STŘELECKÝ KONCERT
HRÁDECKÉHO
ŠVÁBKA

Festival, který je urçen pro všechny, kdo se chtêjí aktivnê dobþe
pobavit s partou kamarádû v nejtýmovêjším sportovním odvêtví na
svêtê, se definitivnê zabydlel ve
Znojmê na Dyji u louckého kláštera. Letošní, dá se þíci již tradiçní,
roçník festivalu draçích lodí se
uskuteçnil na závodišti pod Sedlešovickým mostem opêt ve shodném termínu s Burçákfestem ve
dnech 24. a 25. záþí. Svým pojetím
už pþesáhl hranice znojemského
okresu i Jihomoravského kraje a
letošek byl doslova pro Znojmo nevídanou pþehlídkou „svêtových týmových posádek“. Organizátoþi
vyhlásili tento festivalový roçník také jako neoficiální amatérské mistrovství svêta, kdy každá posádka
dostala možnost pþi splnêní požadovaných kritérií pþihlásit se a vybrat si zemi, kterou chtêjí na festivalu reprezentovat. Samozþejmou
podmínkou pak bylo nastoupit k
závodûm v dresech zemê, kterou
reprezentovali. Nakonec možnost
zazávodit si na draçích lodích, pobavit se a ochutnat napþíklad znovínský burçák využilo 35 draçích
posádek z „celého svêta“. Organizátoþi pþipravili areál pod Sedlešovickým mostem opravdu v duchu mistrovství svêta s dokonalým
zázemím pro závodníky, diváky i
sponzory závodu...
Zaçínali jsme v roce 2008 s prvním
roçníkem za úçasti 11 posádek
pþevážnê ze Znojma. Na loñském
druhém roçníku, který se nádhernê
vydaþil vçetnê krásného poçasí již
startovalo celkem 23 posádek
vçetnê dvou školních týmû. V
letošním roce jsme oçekávali opêt
nárûst, a proto jsme si jako
zpestþení festivalu na konec vodácké sezony vymysleli „Mistrovství svêta“. Zájem týmû o znojemský festival byl obrovský, a ve
çtvrtek po uzavþení pþihlášek jsme
evidovali 37 pþihlášených týmû.
Nakonec do Znojma v sobotu nedorazily týmy z Kladna a Trençína,
pþesto sobotní úçastí pþes 1 500
závodníkû a návštêvníkû akce
jsme se zaþadili mezi nejvêtší draçí festivaly v republice. Myslím,
že lidé i ve Znojmê zaçali již
správnê vnímat draçí lodê jako
velkou zábavu pro všechny vêkové kategorie, jako zábavu pro celý
tým 22-ti lidí, a to bez nutné prûpravy a potþebného vybavení. Vše
potþebné k závodêní pþipravujeme
pro startující jako organizátoþi
vçetnê lodí, pádel a kormidelníkû.
Velká çást posádek tak poprvé
nasedá do draçí lodê až cestou na
start! V sobotu jsme tak mohli uvítat
14 týmû doslova z celé republiky,
5 týmû dorazilo ze Slovenska a
již 16 týmû tvoþily posádky ze
Znojma a znojemského okresu.
Takto velká úçast nás samozþejmê
velmi têší a rádi bychom pozvali i
další letos ještê nerozhodnuté týmy a skupiny pþátel k úçasti na
dalším roçníku, þekl Petr Štêrbaþeditel závodu.
Zahájení závodû pþedchází tradiçní slavnostní nástup všech posádek a probouzení draka festivalu.
Týmy na výbornou pþijaly výzvu
organizátorû a pþipravily si krásné
dresy reprezentujících státû, a tak
byl nástup posádek s národními
vlajkami nad hlavou a cedulkami
oznaçujícími název a zemi výpravy
nesenými vlajkonosiçi doslova pþehlídkou jednotlivých kostýmû a dresû. Po úvodním uvítacím slovê
pþijeli za doprovodu šamanských
bubeníkû vedených Michalem
Veselým jezdci na koních s vlajkami Çeské republiky a mêsta
Znojma. Jedním z jezdcû byla i
zpêvaçka Kristýna Pokorná, která

pak všem pþítomným pþekrásnê
zazpívala Çeskou národní hymnu,
až pþíjemnê zamrazilo v zádech.
To už na stêžen stoupala i çeská
národní vlajka jako vlajka poþádajícího státu. Drak pak byl probuzen tak jako v pþedešlých roçnících výstþelem z korzárského dêla. A mohlo se jít závodit!
Úvodní demonstraçní jízdu pþedvedli benjamínci (kateg.do 12-ti let)
kanoistického oddílu TJ Znojmo na
minikajacích, Dan Haindl, Ríša Tomek, Míša Mêšïáková, David
Ondrovçák a Sabina Þeháková,
kteþí úspêšnê reprezentují Znojmo
v závodech rychlostní kanoistiky.
Skvêle vybójkované dráhy se startovními „bloky“ a draçí lodê byly
pro závodící posádky letos pþipraveny çtyþi. Organizátoþi pro letošek
rozšíþili nástupní molo (na 45 metrû) tak, aby byl možný výstup a
nástup všech çtyþ posádek najednou. Zavodilo se systémem
dvoukolové rozjížðky, semifinálové
jízdy a finálových jízd, jež absolvovaly všechny posádky. Dále byly pro závodníky pþichystány pohárové jízdy napþ. o nejlepší znojemskou posádku, Pohár mixû (10
žen a 10 mužû v posádce) atd…
Do finálové jízdy A o první až çtvrté
místo zároveñ vyhlášené jako
neoficiální Mistrovství svêta kategorie Profi-amatér se po celodenním zápolení probojovaly týmy
na dráze çíslo 1. Starý Draci Trençín-Slovensko (loñští vítêzové),
dráha ç.2 Nejužší repre výbêrMongolsko, dráha ç.3 Brnênští
draci-Itálie a dráha ç.4 Kompletní
stþešní konstrukce-Kanada.
Strhující finále v obrovském tempu
a souhþe všech posádek ovládl
profi výkonem výbêr Mongolska
pþed Slovenskem, které drželo s
vítêznou posádkou krok až do
posledních metrû. Pþesto byl v cíli
rozdíl patrný a nebylo potþeba použít pþipravené cílové zaþízení
vçetnê cílové kamery. Na tþetím
místê celkového poþadí dopádloval
výbêr Kanady a çtvrté místo obsadila Itálie, které se stal osudný
rychlý start Mongolska na sousední dráze a ve vlnê „Mongolcû“
již „Italûm“nešlo pþíliš s poþadím
zamíchat. Hned poté se v závodê
o neoficiální Svêtový amatérský
primát utkaly „tváþí v tváþ“ dva
celoženské týmy. Vybrat si dráhu
mêly právo ŠÏAVAzny-Indie (znojemská posádka), jelikož v celkovém poþadí obsadily lepší 27. místo
než druhá ženská posádka Tigþice
Nemocnice Hranice-Holandsko na
33. místê. Závod lodí jedoucích na
drahách ç.2 (Holandsko) a ç.3
(Indie) byl nesmírnê vyrovnaný až
do cíle a o vítêzství „Holañdanek“
tentokrát musela rozhodnout cílová kamera. Poslední rozdêlování
„svêtových medailí“ bylo v kategorii neoficiální mistrovství svêta
amatérû, kam se nominovaly nejlepší çistê amatérské posádky dle
celkového umístêní. Na draze ç.1
7. rota-Srbsko (celkovê 6. místo),
dráha ç.2 Kompletní stþešní konstrukce-Kanada (celkovê 3. místo), dráha ç.3 Argonauti-Finsko
(celkovê 5. místo) a na dráze ç.4
tým DoPoçtu-Pakistán (celkovê

7.místo). Vítêzství s pþehledem
vybojoval tým Kanady pþed Finskem a o tþetí místo svedly vyrovnaný boj Srbsko s Pakistánem,
který se po verdiktu cílové kamery
nakonec radoval z bronzu. V têchto
jízdách hájily pomyslné znojemské
barvy posádky Kompletní stþešní
konstrukce, ŠÏAVAzny a Do Poçtu. Další znojemskou úspêšnou
posádkou byl výbêr Pegas Znojmo
„A“ reprezentující Anglii, který se
v celkovém poþadí umístil na 8.
místê a zároveñ se umístil na druhém místê ve firemním poháru.
Neuvêþitelný úspêch této posádky,
která letos závodila poprvé. A
protože je Pegas velká firma,
vyslala do závodu posádky dvê, a
to i posádku Pegas Znojmo „B“ ,
která se v celkovém poþadí umístila
na také pêkném 16. místê.
Ve finálové jízdê C o 9. až 12. místo
bojoval Znogeo team-Somálsko a
po druhém místê v této jízdê
obsadil celkové 10. místo. V poháru
Starosty mêsta Znojma pak pþidali
„Somálci“ ještê stþíbrný pohár.
Çtrnácté místo celkového poþadí
vydobyl ve finále D „sprinterský“
tým Raptoþi CHVALOVICE z Jamajky, který tak oslavil svoji první
úçast na závodech draçích lodí, a
„Jamajsko-Chvalovické oslavy“
mohly propuknout. Ve finálové jízdê
E o celkové 17. až 20. místo se
pak utkaly další dva znojemské
týmy Pomerançový expres-Brazílie a Hromový draci z Bhutánu,
což byl výbêr Správy a údržby silnic vedený Zdeñkem Komûrkou.
Po sympatickém výkonu obou posádek v celém závodê a postupu
do finále E, což je v celkovém poçtu
posádek velký úspêch, obsadila
daleko ménê zkušenêjší posádka
Bhutánu 20. místo jen pêt setin vteþiny za 19. posádkou Pomerançového expresu. Finále G o 25. 28.místo pak bylo celé znojemským pþedstavením, když pro vítêzství dopádloval i pþes pêtivteþinovou penalizaci „za ulitý“ start výbêr znojemského amerického fotbalu Znojmo Knights-USA a svoje
zlepšení v prûbêhu závodû korunoval následnê ještê vítêzstvím v poháru Starosty mêsta Znojma, pþed
celkovê 26. posádkou JELIMÁNIMadagaskar (výbêr znojemské justiçní policie a vêzeñské služby),
která do lodê nasedla poprvé
opravdu cestou na start, a tak pþed
jejich výkony klobouk dolû, 27místo braly již vzpomínané ŠÏAVAjzny a 28. místo obsadili Sloni v
Porcelánu z Pobþeží Slonoviny (firemní posádka H+M okna „B“). Ti
si ještê ze závodû odnesli pohár
za tþetí místo v závodê o pohár
Starosty Znojma. Finále H o 29. 31. místo obstarali nováçci Kumpáni Znojmo-Ukrajina celkovê 29.tí a tradiçní rodinný tým HujerûÇína celkovê 30. místo. Obê posádky pak spolu svedly souboj ještê jednou, a to v poháru mixû (10
mužû a 10 žen v posádce), kde se
však tentokrát ze stþíbrného poháru radovali Hujeþi s kapitánem
Jaroslavem Kloudou, který vyjádþil
nad letošním umístêním spokojenost a slíbil stþíbrný pohár pþi návratu posádky do své domoviny

pþedat pþímo do rukou svého„çínského“ lidu, pþed bronzovými Kumpány, kteþí nezištnê festivalu pomohli dodáním stanu pro
hosty a stupni vítêzû. Finále CH a
celkovê 32. místo obsadili vêrní
úçastníci všech tþí prozatím konaných festivalû Splašené kilty ze
Skotska (H+M okna „A“), kteþí se,
jedoucí jak se na pravé Skoty sluší
v sukních, probudili právê v této
finálové jízdê, kterou ovládli, a tak
na 34. místo odsunuli i posledního
znojemského zástupce z NamibieKOKOSY NA DYJI, což byli reprezentanti reklamního partnera festivalu firmy CSP+ reklamní a grafické studio, kteþí se tak jako ostatní
posádky na festivalu pþedevším
dobþe pobavili.
Je potþeba konstatovat, že nejenom zábava, ale i velké sportovní
výkony na letošním festivalu podávaly pþihlášené posádky. Samostatnou kapitolou pak bylo pojetí
národních dresû, které nêkteré posádky povýšily na kostýmy. Za to
úçastníkûm velmi dêkujeme a gratulujeme k výkonûm a výsledkûm.
Pro nás organizátory je to zároveñ
zavazující pþipravit pþíští roçník
Znojemského festivalu draçích
lodí opêt lépe.
Myslíme, že tento roçník nám ukázal, že festival má svoji šanci stát
se tradiçní akcí ve Znojmê, respektive svojí letošní úçastí se jí již
stal. Základním zamêþením však
nadále zûstane zamêþen na çistê
amatérské posádky a pro pþíští rok
pþichystáme pro úçastníky další
novinky .
V pþíštím roce bychom také rádi
pþivítali jak další závodníky, tak i
diváky, pro které plánujeme vybudovat u závodištê tribunu. Kapacita
po zkušenostech z letošního i
pþedchozích roçníkû je více jak
2000 lidí, çím bychom již patþili k
vûbec nejvêtším draçím festivalûm v Çechách a na Moravê a
Znojmo tak otevþeli novým návštêvníkûm.
Za to , že se letošní roçník podaþilo
pþipravit v takové podobê, vdêçíme
zejména nezmêrnému úsilí çlenû
posádky Draci Znojmo kanoistického oddílu a velice dêkujeme našim partnerûm a sponzorûm akce
za jejich materiální a finançní pomoc, bez které by festival na takovéto úrovni nebylo možno pþipravit, þekl Petr Štêrba-þeditel závodu. Festival draçích lodí poþádá
oddíl kanoistiky TJ Znojmo spoleçnê s agenturou MORAVIA
SERVICE, jež zastupuje paní
Zdeñka Komûrková.
Hlavními partnery festivalu jsou:
SWITESKY stavební s.r.o., AR
BRNO, ALPINE, VODÁRENSKÁ
a.s., VRANOV AGENCY.
Partnery festivalu: Elektro Švéda
Dobšice, iWEBS.cz.
Reklamními partnery: Mêsto Znojmo, Znovín Znojmo, CSP+, A. S.
A., FREEPORT, KOFROÑ Production, Alberto Agency, Manfild
Znojmo a Autodružstvo Škoda Vídeñská. Mediálními partnery:
ZNOJEMSKO - REGIONÁLNÍ
NOVINY, ÇESKÝ ROZHLAS BRNO a RADIO BLANÍK.
ODDÍL KANOISTIKY TJ ZNOJMO

FOTBAL V OKRESE – OP
OP:: Dobšice B-Jezeþany 4:2 (1:1). Domácím se
nevydaþila první pûle, hosté se ujali vedení, domácí staçili pouze vyrovnat.
Ve druhé pûli strhli vedení na svou stranu opêt Jezeþanští, rezerva Dobšic
však bêhem pêti minut skóre otoçila a navíc pþidala çtvrtou branku. Za
domácí zaznamenal dvê branky Hladík, další pþidali Raab a Roman Syrový,
za hosty úspêšnê stþíleli Burjan a Šles. Hostêradice-Tasovice B 1:1 (0:0).
Hosté mêli po celé utkání mírnou pþevahu, kterou vyjádþili brankovê až ve
druhém poloçase Petrem Dítêtem. Domácí si vypracovali minimum šancí,
jednu promênil Vondra. Podstatnê omlazený celek Hostêradic tak po dlouhé
dobê vybojoval bod za remízu. Hrádek-Mor. Krumlov B 5:4 (3:2). Utkání
bylo zásluhou nefungujících obran bohaté na branky. Nejlepším stþelcem
zápasu se stal Švábek, do tabulky si pþipsal všech pêt branek domácích.
Stþelci hostû nebyli nahlášeni. Šanov-Blížkovice 2:1 (1:0). Domácím staçil
na zisk bodû slabý výkon, hosté byli témêþ neškodní. Na vedoucí branku
Gábora staçili odpovêdêt vyrovnáním Prokešem stþelou ze znaçky pokutového kopu, rozhodnutí padlo v 82. minutê, vítêzný gól vsítil opêt Gábor z
trestného kopu. Skóre mohlo být ještê vyšší, Šanovští hodnê svých šancí
promarnili, pþi lepší koncovce by se o tþi body nemuseli obávat. Božice-Hor.
Kounice 1:1 (1:0)
(1:0). Vyrovnaný zápas pþinesl z obou stran hodnê bojovnosti.
Domácí do poloçasu vedli gólem Pavla Ležáka, po pþestávce vyrovnával
hostující Jan Vlašín. Utkání nakonec skonçilo zaslouženou remízou,
Kounickým získaný bod udržel vedoucí postavení v tabulce. Miroslav B-IE
Znojmo B 0:3 (0:1). Hosté pþijeli posíleni o hráçe z A týmu, na výsledku to
bylo znát. Ještê v prvním poloçase staçili domácí jejich pþevaze odolávat,
koneçnému vítêzství Znojemských však nedokázali zabránit. Nakonec
dohrávali oslabeni o Vojtêch Sulika, který dostal çervenou kartu. Dvakrát se
mezi tyçe trefil Miloš Pojer, jednou Bálka. Oleksovice-Bohutice 4:2 (1:1).
Domácí pþedvádêli v posledních zápasech slabé výkonu, tentokrát nastupovali s pþedsevzetím pþedvést lepší fotbal, což se jim taky podaþilo. Svou
bojovností a snahou si zajistili tþi body za jasné vítêzství. Hosté vzdorovali
až do konce, ale po çtvrté brance Oleksovic bylo rozhodnuto. Hattrickem
se zaskvêl Jiþí Hajzner, další gól domácích pþidal Knap, za hosty skórovali
Dþevo a Procházka. III. A tþída
tþída:: Štítary-Kþepice 0:2 (0:1), Jurçík, Plaçek,
Jevišovice B-Únanov B 4:1 (2:1), Votrubec, Dufek Michal, Rožnovský,
Kraçman – Kuþitka, Slup-Mikulovice 3:1 (1:1), Varaja Jakub, Hþib, Jakša –
Cakl Rudolf, Hatê-Micmanice 2:0 (1:0), Smutný, Cileçek, MramoticeChvalovice 0:2 (0:0), Ulrich, Hlávka ml., Pavlice-Hostim 0:2 (0:0), Bitala,
Petþíçek, St. Petþín-Pþímêtice 2:6 (0:2), Kalabis, Pþibyl – nehlášeno.
III. B tþída
tþída:: Vedrovice-Prosimêþice 2:3 (2:0), Šedivý Jar., Doležal Tomáš –
Beleš Martin, Kováþ Kvêt., Chlubna, ÇK Çerný (Ved.), Suchohrdly u Mir.Hrušovany B 4:1 (2:1), Rambousek, Mazur, Çerný, Prosecký – Svída,
Rakšice-Litobratþice 6:2 (3:0), Havlíçek Libor 3, Hašek PK, Procházka Pavel,
Sobotka Milan – Chudoba Josef, Kubát Lijonel, Bþežany-Hevlín 2:1 (0:1),
Lysák, vlastní – Pechal Patrik, Polánka-Hor. Kounice B 6:1 (4:0), Šachl 2,
Procházka Jar., Válka, Brezniçan, Kopþiva – Vondruška, LodêniceDyjákovice 1:4 (1:3), Trmal – Hþíbek 2, Stránský, Stavinoha, VlasaticeOlbramovice 0:3 (0:2) Loskot 3. Dohrávka 4. kola: Prosimêþice-Polánka 0:2
(0:1), Šachl, Hladík. IV. A tþída
tþída:: Slatina-Vranov 4:0 (1:0), Kováç, Vejvoda,
Krejçí, Jílek, IE Znojmo C-Hl. Mašûvky 11:2 (4:1), Vyorálek 6, Hagengofer,
Sovjak, Kubále, Peca, vlastní – Holešovský, Meluš Štefan, TêšeticeOlbramkostel 4:2 (3:0), Nohava, Kuchaþ 2, Bárta Lubor – Varga 2, Chvalovice
B-Konice 0:1 (0:1), Vecheta Tomáš, Štítary B-Mikulovice B 4:2 (2:1), Vlçek
Fr. 2, Tesaþ Stan., Podsklan Štêpán – Komenda, Procházka, Blížkovice BSuchohrdly 1:6 (0:3), Svoboda Filip – Havlík Ivo 2, Grillowitzer 2, Holiš 2,
Grešl. Mýto-Pþímêtice B 3:5 (2:2), Fiala 2, Guda - nehlášeno. IV. B tþída
tþída::
Olbramovice B-Troskotovice 0:2 (0:1), nehlášeno, Skalice-Jezeþany B 5:0
(1:0), Tapšík 3, Sysel 2, Trstênice-Jamolice 4:0 (1:0), Bauer Pavel, Novák
Mir. 2, Gregor Fr., Damnice-Suchohrdly u Mir. B 3:1 (2:0), Oboþil 2, Šebela
– Gross, Petrovice-Dobþínsko 6:1 (3:0), Bogner Lub. 4, Hladík Martin, Bogner
Ivan – Ostrovský, Rybníky-Tavíkovice 9:0 (3:0), Bartûnêk 2, Becha, Mazur,
Mouçka, Vystrçil, Vorbis, Paþízek, Vybíral, Miroslav C-Branišovice 2:2 (0:1),
Dostál Libor, Dvoþák – Škûrek, Novotný Jan. Dohrávka 8. (resp. pþedehrávka
14. kola): Troskotovice-Tavíkovice 10:0 (6:0), Burian 4, Švihálek, Bþezina,
Gruna, Pþíhoda, Oravec, Dobþínsko-Branišovice 3:3 (2:2), Vançura, Prokop,
Semotam – Novotný, Kališ Mir., Škûrek Jan, Jamolice-Hostêradice 0:6 (0:3),
Till, Netoliçka, Pokorný 2, Çanêk, Koník,Olbramovice B-Rybníky 2:2 (0:2),
Kellner, Novák Lukáš – Horák, Novák Jan, Skalice-Petrovice odloženo,
Jezeþany B-Miroslav C odloženo, Trstênice-Damnice odloženo. IV. C tþída
tþída::
Çejkovice-Slup B 1:0 (1:0), Sedlaçík, Krhovice-Hrabêtice 2:2 (1:1), Tuna,
Krupanský – Pechal Stan., Borovský Jan, Lechovice-Bþežany B 5:1 (1:0),
Lojín, Procházka René, Baþák, Hladík, Novák Jakub – Nevoral, Jaroslavice
B-Božice B 2:0 (1:0), Koniarik, Kohoutek, Micmanice B-Havraníky 2:4 (1:3),
Norek Tomáš, Hozák – Kratochvíl 2, Kluçka, Machovský, Dyje-Jiþice 3:10
(2:3), Kratochvíl 2, Bahári – Kelner Pavel st.
Dorost
Dorost,, OP A
A:: Pavlice-Blížkovice 6:0 (2:0), Novotný Lukáš 4, Petrû 2, SlupJaroslavice 0:6 (0:3), Rakaš 2, Procházka 2, Drápela, Maršík, MicmaniceŠtítary 1:0 (1:0), Zezulka, Šatov-Jevišovice 0:1 (0:0), Çástek.
OP B
B:: Prosimêþice-Práçe 2:1 (1:1), Buchta Jar. 2 - Seethaler, ŠanovBožice 0:2 (0:1), nehlášeno, Hostêradice-Dyjá-kovice 0:1 (0:0), Tomaštík,
Olbramovice-Višñové 0:9 (0:4), Bþezina 4, Strnad 3, Kudláçek, Kelça.
Pþedehrávka 16. kola: Práçe-Božice 3:3 (0:2), Kosec Roman 2, Zimek
Ondþej – Rauš 2, Vávra, Vedrovice-Prosimêþice 1:7 (1:1), Vaculík – Kvêtoñ
2, Holas, Doçekal Filip, Krištof, Brdeçko, Kocián, Dyjákovice-Šanov 4:0
(1:0), Tomaštík Mir., Ševçík, Kortiš, Kuþák Martin, Olbramovice-Hostêradice
1:12 (1:5), Buriánek – Žitka Roman 4, Procházka Tomáš, Bartûnêk Ondþej
2, Fiala Marek, Psota Pavel.
Žáci
Žáci,, OP
OP:: Hatê-Šatov 10:0 (3:0), Zábojník 3, Horák ê, Svoboda, Skopal 3,
Thuhuu Dominik, Božice-Mikulovice 0:1 (0:0), Houbaçka, JevišoviceBlížkovice 3:2 (1:0), Çástek Radek, Žalud, Schläfer Jan – Janík, Hochman,
Mramotice-Prosimêþice 4:1 (3:1), Vocilka, Moravec, Toman, Hlávka –
Vaníçek, Tasovice-IE Znojmo 6:1 (1:1), Krmáþ Petr 4, Kadnár, Krçmáþ Pavel
– Moravec, Únanov-Dobšice 0:2 (0:2), Šrámek, Bulín. Dohrávka 2. kola:
Prosimêþice-Blížkovice 5:1 (3:0), Pavka, Zimmermann, Palík, Krbálek, Vystrçil
– Hofmann. OS A
A:: Skalice-Hostêradice 6:1 (3:1), Šabala 3, Kacká, Kratochvíl,
Erkol – Virgl, Štítary-Jaroslavice 2:1 (1:0), Tesaþ, Minaþík – Rybnikáþ Petr,
B::
Micmanice-Hevlín 0:5 (0:0), Mahdal 2, Miklas, Machaç, Bukovský. OS B
Rakšice-Olbramovice odloženo, Vedrovice-Lodênice 0:11 (0:5), Caha Milan
3, Majer J., Lang Tomáš, Hrabina Vojtêch, Menšík Daniel 3, Vrzal Michal,
Badin Tomáš, Jamolice-Hor. Kounice 1:1 (1:0), Smejkal Jan – Jakl.
Mladší (7 + 1)
1):: Pavlice-Hevlín 7:3 (3:0), Holík Jan 3, Bohdálek Patrik,
Bohdálek Kamil, Veleba, Pigl – Švejda 2, Bukovský, IE Znojmo-Oleksovice
2:1 (1:0), Baláž, Novák – Valenta, Práçe-Bohutice 9:1 (3:0), Patoçka 4,
Doçekal 2, Melichar 2, Gregor Patrik – Bloudíçek, Šatov-Višñové 1:7 (0:3),
Plocr – Jedliçka Pavel 3, Adámek Tomáš, Jelínek Tomáš, Jedliçka Jar.,
-leiÇech Ondþej.

