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Za celou svou fotbalovou kariéru nedostal
Matúš Minarech ani jednu červenou kartu
Devêtadvacetiletý forvard Matúš Minarech zaçínal s kopanou na rodném
Slovensku ve sportovní škole v Myjavê, pak pûsobil v nêkolika slovenských
klubech vçetnê Interu Bratislava, zahrál si i v Rakousku a odtud pþišel do
Znojma. Líbí se mu tady a rád by se zasloužil o to, aby se Znojmo natrvalo
usadilo ve druhé lize.
Vêkovê i „služebnê“ jste jedním
z nejstarších çlenû v mužstvu a mû
mû-žete tedy hodnotit. Kudy vedla vaše
cesta do Znojma a jak se vám tady
líbí?
Jako žák jsem zaçínal s kopanou
ve sportovní škole v Myjavê, potom
jsem pþešel do dorostu Interu Bratislava , docela se mi daþilo a prošel
jsem všemi juniorskými reprezentacemi Slovenska až do devatenácti
let. Prosadit se v té dobê v silném
Interu bylo têžké, mladé hráçe posílali
na hostování, a tak jsem šel do Nového Mêsta nad Váhom na vojnu.
Matúš Minarech
Minarech..
Potom jsem hrál druhou slovenskou
MSFL
a
II. ligou?
ligu za Velké Leváre a po pûl roce
Ano, rozdíl mezi MSFL a II. ligou
jsem odešel do Mannersdorfu v Rakousku. Tam jsem pobyl pûldruhého je. Hlavnê v rychlosti, takže nemáme
roku a pþes svého manažera a teh- na všechno tolik çasu. A rozdíl je
dejšího prezidenta klubu Petra Vo- také samozþejmê v taktice.
Jaká je vaše hlavní role v mužstvu
zábala jsem se dostal až do Znojma.
Jsem tady už šest let a cítím se tu (a daþí se ji plnit)?
Moje hlavní úloha je stþílet góly, i
jako doma. Takže se mi tady líbí po
když si myslím, že nejsem vyložený
všech stránkách.
Jaká byla nálada v šatnê po kanonýr. Dlouho jsem hrával záložçtyþech porážkách a bez jediného níka, takže na ty góly rád nahrávám.
Ale momentálnê se nedaþí ani jedno,
vstþeleného gólu?
Zaçátek soutêže jsme si všichni a proto sám se sebou urçitê spokopþedstavovali trochu jinak. To, že jený nejsem.
Sledujete i slovenský fotbal, jeho
nedáme ve çtyþech zápasech (i
Ji-když se silnými soupeþi) ani gól, ni- vystoupení na nedávném MS v Ji
hoafrické republice çi vítêzné zá
zá-koho nenapadlo...
Co je - podle vašeho názoru - pasy Žiliny se Spartou?
Samozþejmê že sleduji, na MS
hlavním problémem týmu a co by
nejvíce pomohlo rozkolébat fotbalo
fotbalo-- jsme urçitê nezklamali, hodnê lidí
pþekvapili a potêšili. Slovensku se
vou bárku ve Znojmê?
Asi nejvêtším problém bude, že podaþil dobrý výsledek. A co se týká
jsme netrpêliví, nêkdy i zbrklí a ne- Žiliny? Ta úplnê jasnê Spartu pþedokážeme soupeþe niçím pþekvapit. hrála po všech stránkách. Byla fotbalovêjší a zaslouženê postoupila.
Na tom musíme zapracovat.
Znojemské publikum mi pþipadá
Nechybí vám vêtší dûraz pþed
soupeþovou brankou po centrova
centrova-- až pþíliš komorní a tiché, hráçe
nehecuje a nepodporuje. Souhlasíte
ných míçích?
Mám-li mluvit za sebe, mê dûraz s tímto názorem a jak to vnímáte
urçitê chybí nejen pþed brankou, ale coby hlavní aktéþi na hrací ploše?
Znojemské publikum je „mrtvé.“
i v osobních soubojích...
Vnímáte kvalitativní rozdíl mezi Jsme rádi, že na druholigové zápasy

pþišlo tolik divákû, ale chybí nám
takový ten „kotel,“ který by celou tribunu poþádnê rozpumpoval. Nám na
hþišti by to urçitê pomohlo! Budeme

foto: -stlbaje muset rozkþiçet naší zlepšenou
hrou.
Zažil jste nêjaké velké fotbalové
zklamání?
Nejvêtším zklamáním byl asi fakt,
že jsme dvakrát po sobê nepostoupili
jen o bod z MSFL do druhé ligy. Mê
osobnê nejvíc mrzí, že v dobê, kdy
se mi na Slovensku daþilo a zajímala
se o mê Artmedia Petržalka , jsem
se zranil a sešlo z toho. Škoda, ve
fotbale potþebujete i štêstí, které jsem
já nemêl.
Çeho byste chtêl ve svém spor
spor-tovním i osobním životê ještê do
do-sáhnout a jak si pþedstavujete bu
bu-doucnost?
Hrát bych chtêl tak dlouho, jak to
jen pûjde, všechno záleží na zdraví.
Ve Znojmê jsem už jako doma, usadil
jsem se tady a na nêjaké odcházení
vûbec nemyslím. Ale nikdy nevíte,
co se stane, v kopané mûže být za
pûl roku všechno jinak. Pþál bych si
a udêlám pro to všechno, aby se
Znojmo ve druhé lize usadilo natrvalo, zaslouží si to. A po skonçení
aktivní hráçské çinnosti by mê lákalo
trenérství.
Prozraðte nám nêjaké pikantnos
pikantnos-ti nebo zážitky ze své kariéry fotba
fotba-listy (z çeho jste mêl tþeba nejvêtší

radost a také naopak, na co byste
nejradêji zapomnêl) eventuelnê nê
nê-co málo o spoluhráçích, soupeþích
apod.
Jak jsem þíkal, nejvêtší radost
jsme mêli z postupu, ale na nêjaké
vyloženê zlé situace si nevzpomínám. Urçitê bylo i horší období, kdy
se nedaþilo, ale to je stejné jako v životê. Fotbal hraji od sedmi let a v
každém mužstvu jsou çi byli hráçi,
se kterými se mi hrálo líp a s nêkterými hûþ. To je normální. Ve Znojmê
jsme si nejvíce „sedli“ s Todorem
Yonovem çi s Gregorem Kováçem.
Doplñovali jsme se v útoku a dali hodnê branek. Ze soupeþû v MSFL jsem
nemêl rád mužstva, jako jsou Bþeclav nebo Bystrc. Proti nim to byl vždy
vyhecovaný zápas. Naopak takový
Frýdek-Místek mi sedêl, vždy jsem
jim dal minimálnê jeden gól. Za celou
svou kariéru jsem nikdy nedostal
çervenou kartu.
Máte i nêkteré jiné zájmy çi ko
ko-níçky (aï už sportovní nebo ne), jak
trávíte volný ças, jak relaxujete a
co všechno si musíte jako ligový
fotbalista odepþít?
Volný ças trávím s pþítelkyní Michalou nebo s kamarády, poþídili
jsme si i štêñátko pitbula jménem
Zara. Kromê psa a sledování filmû
žádné jiné koníçky nemám. V prûbêhu sezony si musím hlídat životosprávu a odepþít si všechny radovánky anebo akce, které by mi uškodily. Z typicky slovenských jídel
mám rád halušky a obças si je doma
také sám dêlám. Dokonce jsem na
nê „sbalil“ i pþítelkyni (smích) a velice
chutnaly všem, které jsem pozval.
Boroviçku k tomu nepijeme, ale máme domácí slivovici, která je vhodná
jako aperitiv právê pþed têmi haluškami. Z fotbalových vzorû se mi v
mládí líbil Roberto Baggio a samozþejmê i Maradona, kterého považuji
za nejlepšího fotbalistu historie.
Minarechovy halušky sice ještê
neochutnal, ale zato si na zlepšené
hþe mužstva pošmákl a za rozhovor
podêkoval
LADISLAV BASTL
BASTL..

LÁTAL ZAŘÍDIL TŘI BODY, ALE MOHLO TO BÝT LEPŠÍ
Po çásteçném zklamání z poháro
poháro-vého utkání s divizní Tþebíçí druho
druho-ligový duel s Hluçínem Znojmu
vyšel.“Pþíležitostí jsme mêli víc, ale
poþád tam byla tak trochu kþeç.
Jsme rádi za tþi body, dnešní vítêz
vítêz-ství nám pomûže do dalších zápasû.
Dotáhli jsme se na stþed tabulky, to
je dûležité. Musíme pracovat dál
týden od týdne. Naším cílem je zís
zís-kat cca 35 - 40 bodû a doufám, že je
na konci mít budeme,“ prohlásil po
utkání prezident klubu Ota Kohou
Kohou-tek.

1.SC Znojmo-FC Hluçín 1:0
Branka: 5. Látal. Rozhodçí: Nenadál
– Pelikán, Nádvorník. Karta – žluté:
3:5, çervené: 0:2 (Kindel, Mareš).
Divákû: 1080. Sestavy – Znojmo:
Hrubý – Vavþík. Yonov, Miçka, Látal
(89. Minarech), Sukup, Podzemský,
Krhut (64- Zapalaç), Hþíbek, Schneider, Šilinger (38. Lukáš), Trnovec,
Kováç, Štêpanovský.
Úvod zápasu byl jak z þíše snû. V

rohu velkého vápna se dostal k míçi
jeden z klíçových hráçû utkání Zde
Zde-nêk Látal, otoçil se, popobêhl po çáþe
do lepšího postavení vûçi brankáþi
Berkovcovi a pþesnou stþelou dál úvodní, jak se pozdêji ukázalo i rozhodující gól celého zápasu. Znojmo
mêlo rozhodnê více ze hry, za faul
na Sukupa dostal první žlutou kartu
hluçínský Petr Mareš. Tento borec
hrál po celý zápas velice tvrdê, chvíli
na to mohl hned dostat druhou žlutou,
ale této „cti“ se mu dostalo až tþi minuty pþed koncem. Znojemští hráçi
se snažili, potlesk tribun si vychut
vychut-nal znovu Látal, po nêm Vavþík çi
rychlík Krhút. K první vážnêjší akci
se hosté dostali až po pûlhodinê hry.
Nejzkušenêjší z nich, kapitán Jan
Schulmeister a borec s prvoligovými
zkušenostmi, ostþe vypálil na Hrubého, ale ten byl na místê. Po nêkolikaminutovém útlumu poþádnê protáhl brankáþe Berkovce Ondþej Sukup, z dálky se o totéž pokoušel

Schneider. Podle mého názoru asis
asis-tent rozhodçího Znojmu asi tþikrát
odmávl ofsajd, který nebyl. Pþed
závêrem první pûle se ještê dvakrát
vyznamenal spolehlivê chytající domácí gólman Hrubý
Hrubý.
Po zmênê stran opêt zaúþadoval
Látal, po výbornê kopnutém rohu
Podzemského skonçila další šance
mimo. V šedesáté minutê dostal za
ošklivý faul na Krhuta (kotník) druhou
žlutou Marek Kindel a musel do
sprch. Od té chvíle mêlo Znojmo výhodu jednoho hráçe v poli navíc.
Pþevaha domácích byla patrná,
šancí pþibývalo (Látal, Zapalaç). Velmi dobþe servíroval míçe do vápna
Podzemský, který po pþihrávce Látala mohl definitivnê rozhodnout, ale
trefil „jen“ bþevno hluçínské branky.
Pþibližnê ve stejný ças mêli hosté
obrovskou pþíležitost a pþed naší
brankou to doslova „hoþelo,“ ale Hrubému se podaþilo na poslední chvíli
míç vykopnout. Pþibývalo nervozity

a potažmo i karet, hostující hþíšník
Petr Mareš musel v 87. minutê za
svým kolegou Kindlem také pþedçasnê do šatny. Nêkolik minut pþed
závêreçným hvizdem rozhodçího
Nenadála pþi pþímém kopu pêknê
zatoçil“ míç kapitán Todor Yonov
„zatoçil“
podruhé na bþevno. Minarechovo
stþídání Látala bylo už jen z kategorie
taktických a kvûli nepþesnosti v zápisu se neobešlo bez diskusí. „V
první pûli jsme byli lepší, ve druhé
soupeþ pþitvrdil, bylo tam hodnê
žlutých karet. Chtêli jsme, aby kluci
víc kombinovali a hráli do nohy, aby
roztáhli hru, ale asi dûležitost utkání
jim svazovala nohy. Ale zápas
jsme mêli dobþe rozehraný a jsme
rádi, že jsme ho dotáhli do vítêzného
konce,“ prohlásil trenér Smrçek. V
sobotu 11. 9. hraje Znojmo ve Vlašimi
a domácímu publiku se pþedstaví až
19. záþí již v 16:30 hodin, kdy do
Znojma pþijede další druholigový
nováçek Slovan Varnsdorf. -stlba-

Plavecký oddíl TJ Znojmo
hledá nové talenty
HLEDÁ NOVÉ MISTRY EVROPY A ÚÇASTNÍKY OLYMPIÁDY!
JE VAŠE DÍTÊ ZDATNÝ PLAVEC?
MILUJE VODU A ZDRAVÝ POHYB?
- JSME NEJÚSPÊŠNÊJŠÍ ODDÍL NA ZNOJEMSKU S DLOUHOLETOU
TRADICÍ, KTERÝ PATÞÍ SVÝMI VÝSLEDKY MEZI NEJLEPŠÍ ODDÍLY
V ÇR.
- MÁME ÚÇASTNÍKY OD ROKU 1988 NA KAŽDÉ OLYMPIÁDÊ!
Zveme všechny dêti od 6 let, které se nebojí vody a rády plavou. Aï
pþijdou mezi nás do plavecké pþipravky, která je vždy v pondêlí a ve
çtvrtek od 17,00 – 18,00 hod. v mêstských lázních.
Plavání je nejzdravêjším sportem, který nezatêžuje klouby. Rovnomêrnê
zapojuje všechny svalové skupiny a lze jej provozovat do pozdního
vêku. Nabízíme: - výuku plavání pod vedením zkušených trenérû,
- utužování charakteru v kolektivu dêtí stejných vêkových kategorií, úçast na plaveckých závodech a soustþedêních... Kontaktní osoby:
-LiDKristýna Kynêrová 607183877, Michal Veleba 733107990.

VRCHLABÍ - ORLI ZNOJMO
Autobusový zájezd na utkání 1. hokejové ligy v sobotu 18. záþí! Odjezd
od Hostan arény ve 12.30 h. Cena zájezdu 350 Kç, pro çleny Fan clubu
300. Zájemci hlašte se u Hurvajse#21 na tel. 605 86 83 46 nebo
21.hurvajs@seznam.cz
-rz-

Třebíč - 1.SC Znojmo 2:1
Branky: 55. Chlup, 88. Sehnal – 77. Látal. ŽK: 1:4. Znojmo: Štêpanovský –
Hþíbek (46. Sukup), Yonov, Trnovec, Šilinger, Lukáš (68. Minarech),
Podzemský, Vavþík, Zapalaç, Kováç, Krhút (68. Látal). Na divizního soupeþe
z Horácka to nestaçilo a znamená to vypadnutí z poháru, atraktivní soupeþ
Teplice pojede do Tþebíçe.
..
-stlbaTþebíçe...

Novinky ve skateparku
si vybrali skejáci
Znojemský skatepark na Sokolské ulici prochází v têchto dnech moder
moder-nizací. Zastaralé prvky neodpovídající nárokûm dnešní doby vystþídají
nové pþekážky, které si vybrali sami uživatelé skateparku. Pþedcházela
tomu jednání s radnicí, která vyšla mladým lidem vstþíc, a také jednání s
firmou, která má se stavbou skateparkû çtrnáctiletou zkušenost. Na pþání
klukû skejïákû zûstala z pûvodních pþekážek po designové úpravê
zachována pouze minirampa. Všechny pþekážky budou mobilní, aby se v
pþípadê nalezení vêtších prostor k vybudování zcela nového skateparku
daly pþemístit. Do areálu pþibudou také nové laviçky a odpadkové koše.
Sklejïáci se také zavázali lépe se o stávající prostor starat, a radnice jim
proto vyhovêla i v požadavku uzamykatelnosti areálu. Modernizace zno
zno-jemského skateparku, která v têchto dnech probíhá, pþišla mêstu na milion
korun. Definitivnê hotovo bude bêhem nêkolika dnû.
-trek-

Hledáme Orlíky!
Hokejová pþípravka Orlû zve do svých þad chlapce roçníku narození
2003 a mladší. Pro každého máme kompletní hokejovou výstroj k
zapûjçení. Hráçi si pþinesou pouze vlastní brusle a hokejku. Bližší
informace na tel. 606 901 894 (p. Milan Svoboda) nebo pþímo v Hostan
arenê - Hockeyshop.
-rz-

Taekwon Do - nábor
Znojemská škola Taekwon-Do I.T.F. So-San poþádá nábor nových
vyznavaçû tohoto moderního a pþitom tradiçního korejského bojového
umêní 8. záþí v DDM Znojmo (n
aproti Intermobilu) od 17
in!! -rz(naproti
17.. 00 hod
hodin!!

Dračí ME a mistrovství ČR – rychlost: slavíme stříbrné medaile!!
Kanoistický srpen zaçal návratem
(a to pþímo na další díl Çeského poháru draçích lodí do Ostrožské Nové
Vsi) výpravy z çínského Macau, kde
právê v polovinê prázdnin probíhalo
mistrovství svêta klubových posádek. V Çínských vodách v posádce
Moravian Dragon vybojoval stþíbr
stþíbr-nou medaili v závodê na 2 km Petr
Štêrba. Další umístêní 200 m -5.
místo, 500 m - 4. místo.
Pþedposlední díl (5.) Ç
eského po
Çeského
po-háru v Ostrožské nové Vsi - m ezi
ezi-národní m istrovství Moravy
Moravy:: Draci
Znojmo netradiçnê mimo svojí disciplíny Premiér Mix startovali i kategorii
OPEN - mužských týmû v závodê
na 200m. A rovnou z toho bylo
neçekané a pþekvapivé 3. místo!
Dokonce se znojemská posádka
vêtšinu tratê pohybovala úplnê v
pþedu startovního pole velkého finá
finá-le. V kategorii mixû na 200 m však

Znojemští odpádlovali na 4. místê
têsnê na cílové çáþe pþedstiženi velmi silným domácím výbêrem. Na
trati 500 m si Znojmo opêt v pohodê
vybojovalo velké finále, ale i pþes
velmi bojovný výkon to opêt na medaili nestaçilo a bylo z toho zase 4.
místo. V nedêli vše zachránil závod
na 2 km, který se Drakûm Znojmo
povedl a zde obsadili 3. místo za
vítêznou Prahou a druhým Koje
Koje-tínem. Rozdíly však byl
y minimální
..
byly
minimální..
Na têchto závodech byla velmi poznat absence spoleçné pþípravy naší
posádky, která z dûvodu MS v Çínê
a pþípravy na ME v Amsterdamu nebyla v posledních týdnech ideální,
uvedl kapitán posádky Petr Štêrba.
V celkovém poþadí Çeského poháru
Draci Znojmo pþepustili prûbêžnou
druhou pþíçku Kojetínu.
Pro Znojemskou juniorskou posádku byly závody v ONV kvalitní pþí-

pravou na m istrovství Evropy náro
náro-dû, které zaçínalo hned za týden v
Amsterdamu. Junioþi v ONV ve své
kategorii vyhráli všechny disciplíny.
V Amsterdamu pak Çeská juniorská
posádka do 18 let, poskládaná z 90%
ze znojemských závodníkû, kouçována Jirkou Novákem a Vláðou Maršíkem, vyjela 4. místo v závodê na
2 km
!! Têsná ztráta na medaili pokm!!
sádku nepoložila a hned následující
den junioþi vybojovali stþíbro ve
sprintérském závodê na 200 m.
Poslední den šampionátu junioþi do
své sbírky pþidali ještê bronzovou
medaili za závod na 500 m.
Z dospêlých Drakû Znojmo se m is
is-trovství Evropy zúçastnili František
Brychta v kategorii Senior Open a
Mix (3x 2. místo), Lenka Dþevoja
Dþevoja-nová jako bubenice v kategorii
Grand senior Women, kde pádlova
pádlova-la i Bohuslava Popová (obê 3x2.

místo) a v kategorii Senior Women
a Mix závodil
y Hanka Nováková a
závodily
Jela Sluková, které vybojoval
y 2x2.
vybojovaly
místo a 1x3. místo. Závodilo se tradiçnê na tratích 2 km, 200 m a 500m.
A další mistrovství svêta na sebe
nenechalo dlouho çekat a po dalším
týdnu si dostaveníçko v Polské
Poznani dali nejlepší rychlostní ka
ka-noisté a kajakáþi svêta
svêta!!
Zde už šlo zejména v olympijských
disciplínách o hodnê. Nejlepší çeský
profesionální závodník souçasnosti,
ale také çlen posádky Drakû Znojmo
Jan Štêrba zde spoleçnê s kolegy
ze çtyþkajaku vybojovali bronzovou
medaili v olympijské disciplínê v závodê na 1 km. Fenomenální úspêch
na který çeská kanoistika už velmi
dlouho nepamatuje. Neztratil se ani
Jan
znojemský odchovanec
Klimek
Klimek, který si ve svých 37 letech
už pþekvapivê vybojoval nominaci

na toto mistrovství svêta a v neolympijské disciplínê v závodê C1 na 5
km obsadil 8. místo což je urçitê
velmi kvalitní výsledek
!!
výsledek!!
Dále se ççeští
eští kanoisté sešli na mis
is-trovství Ç
R 27.-29. 8. na umêlém
ÇR
kanále v Raçicích. Znojmo reprezentovali Jan Zahradník 10. místo v
závodê K1 na 200m muži; Milan
Janeçek st. 1. místo na trati K1 500m
veteránû nad 50 let. Hvêzdou m is
is-trovství se stal JAN KLIMEK
KLIMEK,, který
vyhrál závod C1 i C2 na 1000m!!!
Absolutním králem mistrovství ÇR
byl Jan Štêrba, který zvítêzil ve
všech disciplínách a z Raçic si odváží 7 zlatých medailí...
Znojemskému oddílu pak obrov
obrov-skou radost udêlali ti nejmenší a to
benjamínci do 12 let, kde historickou
stþíbrnou medaili vybojovala Míša
Mêšïáková v závodê K1 na 500 m
po krásném bojovném výkonu v ú
ú--

žasném çase 1:51,52 min.
Vidêt byli i další naši závodníci, David
Ondrovçák
Ondrovçák, který se také netajil medailovými ambicemi, nakonec však
obsadil pêkné 6. místo K1 500m a
20. místo na K1 2 km z 67 startujících
závodníkû. Ríša Tomek obsadil 22.
místo v závodê K1 na 2 km a Daniel
Haindl 23. místo v K1 2 km, oba
pak v závodê na 500 m obsadili
shodnê v rozjížce 7. místo a z dalších bojû byli vyþazeni. Zejména Ríša
Tomek mêl k postupu po pêkném
výkonu velmi blízko. Benjamínci na
konec závodû absolvovali vložený
závod v triatlonu (plavání, bêh,
kajak), kde si z našich pro zmênu
vedl nejlépe Daniel Haindl na celkové
15. pozici.

Všem závodníkûm moc
dêkujeme a gratulujeme!
-rz-

