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ZKLAMÁNÍ PRO PŘÍZNIVCE IE ZNOJMA
FOTBAL V KRAJI - KP
IE Znojmo-Zbýšov 0:1 (0:1). Pþekvapení kola na úkor domácích. Hosté se prezentovali hlubokou defenzívou, ze které vyráželi do rychlých
protiútokû. Jeden z nich promênil ve
32. minutê Ptáçek. Ve druhém poloçase domácí zlepšili výkon, nevypracovali si však žádnou gólovou
pþíležitost a hostûm darovali body
za vítêzství. Trenéþi Znojma se stydí
za výkon hráçû svého mužstva.
Bohunice-Mor. Krumlov 5:3 (3:0).
V každém vzájemném zápase v
minulosti padalo hodnê gólû, tak tomu bylo i tentokrát. Ve druhé pûli
hosté snižovali náskok domácích,
tento çasový úsek také vyhráli, ale
celkovê už skóre nestaçili srovnat.
Úspêšným stþelcem poražených byl
se dvêma góly Çepera, jednu pþidal
Procházka.
1. SC Znojmo B-Vracov 4:3 (1:2).
Oba týmy hrály pohodový fotbal bez
stresu z pohledu na postavení v
tabulce. Domácí více kombinovali,
pþesto na pþestávku odcházeli s
pasivem gólu. Po pþestávce nejen
vyrovnali, ale pþidali ještê dva krásné
góly a zápas dovedli k výhþe. Hosté
snižovali až v 90. minutê. Za zmínku
stojí skuteçnost, že všechny své
branky vsítili ze standardek. Dva
úspêchy Znojma vsítil Švarc, další
pþidali Vavþík z pokutového kopu a
Podzemský.
1. SC Znojmo B-Mor. Krumlov 3:1
(1:0). Stþedeçní pþedehrávka 30. kola
pþinesla do pþestávky vyrovnaný
souboj. Domácí více kombinovali,
hosté spoléhali na dlouhé pþihrávky.
Na pþestávku odcházeli Znojemští
s vedením po stþele Krajiçiçe. Ve
druhé pûli navýšil vedení Vavþík. Stav
vyburcoval Krumlovské k vêtší aktivitê, nêkolikrát zahrozili a snížili Procházkou na rozdíl gólu. Po úspêšné
stþele Podzemského si domácí vítêzství pohlídali.

Fotbalisté Moravského Krumlova po stþedeçním utkání se Znojmem. H
orní þada zleva Záviška Zdenêk (as.
Horní
trenéra), Kabelka Zdenêk (ved
(ved.. mužstva), Anders Josef, Çepera Jiþí, Zelníçek Lukáš, Záviška Zdenêk, Matêjka
Jakub, Þezáç Vojtêch, Hluçil Zdenêk, Laml Tomáš (trenér), Kuçera Martin (lékaþ)
(lékaþ),, dolní þada zleva Adamík
Lukáš, Klodner Petr, Procházka Jiþí, Stanêk Jakub, Elis Marek, Machotka Petr, Bþezina Tomáš
Tomáš.. foto: -LiDI. A tþída
Miroslav-Rajhrad 2:4 (1:0). Do vedení šli domácí Rohlíkem, gól pþinutil
hosty ke zvýšené aktivitê, vyrovnání
ve 40. minutê stálo v cestê bþevno,
stav pþesto zûstal pþíznivý pro Miroslavské až do pþestávky. Hned v úvodu druhé pûle byl už stav srovnán.
Opêt se o vedení zasloužil svou druhou brankou Rohlík, závêr utkání
ale patþil jednoznaçnê Rajhradským,
své akce dovedli gólovê promêñovat a pþipsali si zaslouženou výhru.
Jevišovice-Dobšice 3:0 (2:0). Hra
v poli byla vyrovnaná, obrany útoçníkûm mnoho pþíležitostí nenabízely.
Zvrat pþinesla 32. minuta, centr
Stuchlíka využil Veselý k vedoucí
brance a v zápêtí zvýšil ze skrumáže
Drozd. Po pþestávce Dobšiçtí usilovali o korigování, mêli více ze hry,
lépe kombinovali, ale bez úspêchu.
Obdržený gól z kopaçky Rožnovského však jejich aktivitu ukonçil a
zápas se jen dohrával. Domácí si
body za bojovnost zasloužili.
Šlapanice-Hrušovany 5:0 (2:0).

Hosté odjíždêli k zápasu v oslabené
sestavê a na tlak domácích nestaçili,
ti mêli po celý ças zþetelnou pþevahu
ve všech þadách.
I. B tþída
Zastávka-Višñové 5:0. Podrobnosti
k zápasu oddíl Višñové nenahlásil.
Šaratice-Únanov 5:0 (4:0). O výsledku bylo rozhodnuto do pþestávky.
Úroveñ druhého poloçasu ovlivnila
prûtrž s kroupami, po pþerušení se
utkání dohrávalo a hosté jej v poklidu
dovedli k vítêzství i bodovému zisku.
Ten jim pþiblížil prvenství ve skupinê
a postup do vyšší soutêže.
Šatov-Újezd 0:0. Celé utkání se hrálo na jednu branku. Mezi domácími
hráçi se však nenašel nikdo, kdo by
z mnoha šancí dovedl skórovat.
Hosté si za celý zápas nevypracovali žádnou gólovou pþíležitost k
ohrožení soupeþovi svatynê.
Jaroslavice-MS Brno 3:1 (2:1). V
dûležitém stþetnutí pro záchranu
domácí nutnê potþebovali vyhrát, což
se jim podaþilo díky dvêma gólûm
Lukáše Juhañáka a jednoho Pro-

cházky. Práçe-Modþice 1:1 (0:0). V
prûmêrném zápase çinil obêma celkûm problémy vítr. Hosté mêli pþevahu v první pûli, vypracovali si rovnêž více šancí. Po pþestávce byla
vêtší aktivita na kopaçkách domácích, dostali se i do vedení brankou
Ondþeje Zimka. Hosté však v 89.
minutê ze standardky srovnali stav.
Dorost
Dorost,, KP: Mor. Krumlov-HOŠA B
st. 1:2 (0:1), Novák Lukáš, Mor.
Krumlov-HOŠA B ml. 0:3 (0:2),
Svratka-Tasovice st. 0:3 (0:1),
Sedláþ, Szajko, vlastní, SvratkaTasovice ml. 9:2 (3:0), Sedláþ, Synek. I. tþída: Únanov-Oslavany 5:1
(4:1), Tunka, Janda, Zimmermann,
Hobza, Tomek, Miroslav-Kohoutovice 2:4 (1:1), Suchánek, Vrba, Hor.
Kounice-Zastávka 8:1 (2:1), Cidlík
2, Çerný 2, Nêmec, Novák, Balík,
Sobotka.
Žáci
Žáci,, KP: Vyškov B-Mor. Krumlov
st. 2:4 (0:0), Houdek 3, vlastní, Vyškov B-Mor. Krumlov ml. 4:2 (1:1),
Urbánek, Koçí. I. tþída: Nikolçice-leiMiroslav st. 1:0 (0:0).

Dračí lodě - Mistrovství na „Světě“
Tþetí závod profesionální soutêže
draçích lodí Çeský pohár 2011 se
uskuteçnil o tomto víkendu 4.-5.
çervna v Tþeboni na „Svêtê“. Nejvyšší domácí soutêž má celkovê pêt
závodû a z nich na konci sezony
vzejde celkový vítêz. V každém mis
mis-trovském závodê se závodí na
oficiálních tratích 200 m, 500 m a 2
km. Çeský pohár 2011 se tak v
Tþeboni pþehoupl do své druhé
poloviny. Co však je pro znojemského sportovního fanouška podstatné, je to, že v hlavní a zároveñ
nejpoçetnêjší kategorii Premiér Mix
je po tþech závodech na prvním mís
mís-tê tým Draci Znojmo.
Momentálnê tak v Çeské republice
nenajdete rychlejší posádku než tu,
která skoro každé odpoledne piluje
svoji techniku a rychlost nároçným
tréninkem na Dyji pod železniçním
mostem.
V Tþeboni startovala i Dráçata Znoj
Znoj-mo - juniorský tým, který svou ka
ka-tegorii opêt ovládl a zvítêzil na všech
výše uvedených tratích. Závody bral
jako dobrou pþípravu na blížící se
mistrovství Evropy.
„Dospêlý Draci Znojmo“ zaçali svoji
cestu do çela celkového poþadí vítêzstvím v rozjížðce na 200 m a
pþímým postupem do semifinále. V
semifinále obsadili poslední postupové 3. místo a opêt tak jako minule
na Pasohlávkách (II.závod ÇP) star-

tovali na šesté krajní dráze ve velkém finále.
Tentokrát byl ale ve znojemském
týmu i Honza Klimek (reprezentant
v rychlostní kanoistice) a i díky jeho
pþiçinêní pþilétli Znojemští draci do
cíle v nejrychlejším çase dne a po
zásluze za úžasný výkon slavili
krásné a neçekané vítêzství.
V podveçer na závodní posádky
çekal závod na 500 m. Znojmo opêt
vyhrálo s pþevahou rozjížðku a têšilo
se z pþímého postupu do velkého
finále.
Ve finále Znojmáci vedli 400 m a blížili
se k dalšímu vítêzství. Vedle na
dráze jedoucí tým Pardubic, ale
právê v tuto chvíli vjel chybou kormidelníka do znojemské dráhy což
znamenalo pro naši posádku výrazné zpomalení v závêreçném finiši, a
pþestože Znojmo Pardubický tým
(vítêz minulého závodu na 500 m) o
hodnê porazilo, staçilo to jen na
koneçné 4. místo.
Druhý závodní den patþí vždy závodu na 2 km. Tato traï je klenot znojemského týmu. Konkurenci mu dêlá
poslední dobou jen super silný tým
Pražského výbêru.
Znojmo díky vítêzství na 200 m
startovalo do tohoto intervalového
závodu s obrátkami jako poslední a
mêlo všechny své hlavní soupeþe
pþed sebou. To urçitê bylo výhodou,
protože z toho bylo vítêzství o 4

vteþiny nad druhou Prahou.
Znojmo letos vyhrálo již tþi závody a
díky tomu momentálnê vévodí celkovému poþadí Çeského poháru draçích lodí 2011 o bod právê pþed Prahou. Další, çtvrtý závod probêhne
až 30. çervence na Moravê v Os
Os-trožské nové Vsi na Kunovické ta
ta-buli.
Závodní pauzu si Znojemští Draci
vyplní poþádáním závodu draçích
lodí pro çistê amatérské posádky
11.6. na Vranovské pþehradê. Sestavit a pþihlásit svûj tým do závodu
na Vranovê mûže doslova každý,
komu tyto majestátní lodê uçarovaly
a chtêl by si jízdu na nich se svým
týmem vyzkoušet. Vêtšina týmû na
têchto FUN závodech usedne poprvé do lodi až cestou na start. Více
na www.kanoe-znojmo.cz .
Komentáþ kapitána Petra Štêrby
k závodu v Tþeboni:
„Závody se nám opravdu povedly.
Mêli jsme urçitê i silnêjší tým než na
minulých závodech na Mušovê.
Sprinty na 200 m jsou vyrovnané a
o našem postupu do velkého finále
rozhodlo pêt tisícin vteþiny, jinak jsme
jeli malé finále. Nakonec jsme však
tento hlavní závod víkendu vyhráli.
Všem našim závodníkûm dêkuji a
gratuluji. Z pêtistovky jsme trochu
smutní, ale i to se stává. Vêþil jsem,
že zde mûžeme bojovat možná i o
vítêzství, nakonec nás o to pþipravila

chyba vedle jedoucí posádky.
Závod na dva kilometry byl neuvêþitelný. Pražský výbêr postavil proti
nám to nejlepší, co mêl k dispozici, a
navíc tam bylo dalších 20 kvalitních
týmû vçetnê loñských klubových
mistrû svêta z Nymburka! Pþesto
jsme to dokázali výborným výkonem. Náš individuální rozdíl v porovnání s rychlostními kanoisty z Prahy
a Nymburka bych pþirovnal asi k
tomu, jako kdyby do Znojma pþijeli
fotbalisté Barcelony a prohráli zde
2:0 . Asi tak po závodech v Tþeboni
kluci z Prahy nevêþícnê koukali, co
se to stalo, že prohráli.
Jsem na náš tým opravdu hrdý! a
zvu všechny na „fun“ závody pþíští
víkend na Vranovskou pþehradu.
Pojede se závod na 200 m a
atraktivní 1 km s obrátkami.“
Vítêzná posádka Drakû Znojmo:
David Ondrovçák, Jan Klimek, Marek Beneš, Petr Novotný, Petr Štêrba, František Brychta, Radka Hellingerová, Alena Vaškových, Olina
Hrušková, Dana Štêrbová, Monika
Menyjárová, Miluše Jakubová, Jela
Sluková, Hana Nováková, Lenka
Dþevojanová, Vítêslava Rosecká,
Miroslav Pop, Jan Gross, Ota Rohovský, Václav Vala, Jaroslav Hellinger, Tomáš Haindl, Michal Hájek,
Ivo Skþenek, Jan Šalamoun a Bohumila Popová.
text a foto: -stlba-

Sezona sjezdových závodů horských kol odstartována
Letošní sezona závodû horských kol v disciplínê sjezd v rámci nejvyšší
soutêže Çeského poháru byla odstartována 22. 5. na sjezdovce v lyžaþském
centru Monínec. Velmi suché a slunné poçasí se podepsalo na nároçnosti
tratê, která byla na mnohých místech velmi têžká a pod vrstvou prachu
schovávala kamenité úseky a rûzné skalky. Po sobotní tréninku, kdy traï byla
projeta pþi nêkolika jízdách každého závodníka, se na mnohých místech

projevilo silné poškození. Do nedêlního závodu nastoupil Richard Sýkora z
Cyklo Klubu Kuçera Znojmo s pþedstavou umístêní do 15. místa v kategorii
Expert. V semifinálové jízdê skonçil na 15. místê a splnil si své pþedsevzetí.
Finálová jízda dopadla o poznání hûþe a dojel až na 24. místê. V prûbêžném
hodnocení mu patþí 21. pozice a slušná vyhlídka na lepší úspêch pþi dalším
závodu 26. çervna ve Velkých Karlovicích.
CKK Znojmo

BOREC NA KONEC
Objevem atletické sezony je beze
beze-sporu starší žák Ondþej Seitl, který
napodobil svého o pár let staršího
bratra Lukáše Havránka a dal se na
bêhání. Spíš než dráha ho táhnou
pþespolní bêhy a zatím se mu daþí
náramnê dobþe - co start, to medaile.
Na „Bêhu Gránicemi o pohár starosty mêsta Znojma“ byl druhý, ve
Stonaþovê také a v Kamenici u Jihlavy dokonce vyhrál. V medailové tradici pokraçoval a dobrou formu opakovanê potvrdil i v dalších závodech
- na letecké základnê u Námêštê n.
O. dobêhl na druhé pozici, v Daçicích
u rybníka Peráçek byl tþetí. Hûþ než
na tþetím místê tak neskonçil ani v
jednom z absolvovaných závodû.
A to má celou kariéru teprve pþed
sebou! Vêkovê rûznorodé trio Bo
Bo-bek - Havránek - Seitl má prostê
solidní fazónu, bêžci se navzájem
povzbuzují a daþí se jim. Základní
škola Václavské námêstí ve Znojmê
má v osobê Ondþeje Seitla dalšího
výborného sportovce z deváté tþídy,
což je v dnešní dobê a v tomto výchovnê problematickém vêku charakteristickým spíš povrchností a
nechutí vênovat se jakékoliv sportovní aktivitê, skuteçnê obdivuhodné.
Po boxeru „Bobeši“ Koçkovi se mûže pochlubit dalším kladným pþíkla-

dem pro všechny mnohdy až neskuteçnê znudêné teenagery. Jen tak
dál, hoši, nenechte se odradit a hlavnê
text a foto: -stlba- vydržte!

KP mladšího žactva
v plavání
Krajské pþebory mladšího žactva v Brnê pþedstavovaly nominaçní závod
pro úçast na republikovém mistrovství. Za úçasti sedmi plaveckých klubû
startovalo v krytém bazénu na Lesné sto dvacet závodníkû. Mladí plavci TJ
Znojmo dosáhli na tomto pþeboru solidních umístêní. Doplavali si pro dvacet
osm medailových pozic, z toho devêtkrát zvítêzili.
Nejlépe se pþedstavila Tereza Coufalová, a to vítêzstvím ve všech šesti
startech. Pro pêt medailí si doplavali Matêj Svoboda a Adam Hlobeñ, çtyþi
medailová místa získali David Slavíçek a Adéla Hýblerová a tþi si vybojoval
Zdenêk smutný. Devítiletý David Slavíçek si zajistil medaili bronzovou.
JEDENÁCTILETÍ - Tereza Coufalová 1. na 100 m znak, 200 m poloh.
závod, na 100, 200, 400 a 800 m vol. zp., Matêj Svoboda 1. 200 a 400 m vol.
zp., 2. 50 a 100 m vol. zp. a 100 m znak, 4. 200 m znak. Adéla Hýblerová 2.
200 m vol. zp., 3. 50 a 100 m vol. zp. a 100 m poloh. závod, 5. 100 m prsa a
200 m poloh. závod, Jakub Slavíçek 3. 200 m vol. zp., 4. 100 m a 400 m vol.
zp., 5. 50 m vol. zp., 100 a 200 m znak, Zdenêk Smutný 2. 100 a 200 m prsa,
3. 400 m vol. zp. a 4. 200 m vol. zp., Jindþich Dolníçek 5. 100 a 200 m prsa,
7. 200 m vol. zp., David Kašpar 6. 200 m vol. zp., 8.-9. 100 m vol. zp., Anita
Kyprá 6. 200 a 400 m vol. zp., 8. 50 m vol. zp., Natálie Valášková 5. 200 m
vol. zp. a 200 m prsa, 6. 100 m prsa, Karolína Ceasarová 7. 200 m prsa a 8.
100 m prsa. DESETILETÍ - Adam Hlobeñ 3. Na 50,100 a 200 m vol. zp. a
100 m polohovê a 50 m prsa, 6. 100 m prsa, Hana Kováþová 5. 100 m
motýlek, 7.-8. 50 m vol. zp., Karolína Nezvedová 8.-9. 100 m vol. zp.,
Vojtêch Smola 8. 50 m prsa. DEVÍTILETÍ - David Slavíçek 1. 50 m vol. zp.,
2. 100 m vol. zp., 3. 50 a 100 m znak, Michaela Navrkalová 5. 100 m vol. zp.
a 50 m znak, 7. 50 m prsa, 8. 50 m vol. zp., Jan Ondruš 5. 50 m vol. zp., 5.6. 50 m znak, Tomáš Koriïák 8. 50 m vol zp., Kristýna Þeþuchová 7.-8. 100
- alušm vol. zp.

Napajedla - Tasovice 1:1
DIVIZE: V zápase prûmêrné úrovnê si oba týmy pþipravily dostatek
šancí, na pþestávku se však odcházelo za bezbrankového stavu.
Vedoucí branku domácích vsítil ve 49. minutê Semela, v dalším prûbêhu
ale musel jejich hráç pþedçasnê z trávníku po dvou žlutých kartách. Pþesilovku Tasoviçtí využili k vyrovnání v 80. minutê, pþihrávku Pechala
zužitkoval Marek Dítê. Stþetnutí skonçilo zaslouženou remízou. -lei-

Adriena Štolová
se dívala na všechny
soupeřky opět z toho
nejvyššího stupínku
Druhé kolo Poháru FEDERACE v aerobiku - nejprestižnêjší klání nejlep
nejlep-ších klubû Çeska a Slovenska - probêhlo o minulém víkendu v Nitþe
Nitþe..
V kategorii mladších žákû zajela svoji zatím nejlepší sestavu Nina Mrkosová.
Její výsledná známka 14.96 a koneçné 7. místo je v konkurenci závodnic
o 4 roky starších obrovským úspêchem. Pêknou sestavu zacviçila i Michaela
Zemanová - 17. místo. Další umístêní: 20. místo Veronica Kúnová, 22
Martina Husová, 25. místo Simona Pevná.
V kategorii skupin se projevila únava z dlouhé cesty a znojemská dêvçata
Nina Mrkosová, Vendula Dvoþáková, Veronika Kúnová, Simona Pevná,
Martina Husová a Alexandra Sitárová - naše nadêje a chlouba zároveñ
vyšly bez medaile - 5. místo.
Ve starších žákyních znojemský klub vybojoval zlato v podání Adrieny
Štolové. Pêknou sestavu a 9. místo pþedvedla i Natálie Šikulová, 18. byla
Turçíková Veronica, 22. Prokešová Tereza, 29. Radová Dominika. Triu
Natálie Šikulová, Veronika Kovalská a Veronika Turçíková unikla medaile o
setinky bodu a skonçila na nepopulární bramborové medaili. Další znojemské
TRIO Dominika Radová, Tereza Prokešová a Lucie Dvoþáková skonçilo
osmé. Juniorská reprezentantka Nela Mandátová skonçila na 3. místê.
Škoda jen, že nevyužila zaváhání svých nejvêtších soupeþek. Zlato by jí
slušelo líp. Pêkné 7. místo vybojovala Zuzana Veselá, Simona Kuchaþová
skonçila 13. Znojemské juniorské trio se Zuzanou Veselou, Nelou Mandátovou
-stlbaa Simonou Kuchaþovou vybojovalo bronz.

