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Moser Medical Graz99ers - ORLI ZNOJMO 1:2 SN
Po tþech ubránêných oslabeních na
zaçátku úvodní tþetiny poslal v
patnácté minutê hosty do vedení Jan
Lattner. Soupeþ dokázal odpovêdêt
až o dvacet minut pozdêji. Ne
Ne-rozhodný stav vydržel až do ná
ná-jezdû. V nich zazáþili vystþídaný
Filip Landsman, jenž nepropustil za
svá záda jediný kotouç a Bryan
Bickell, který svojí pþesnou trefou
rozhodl o dvoubodovém zisku pro
Jihomoravany.
Branky a nahrávky: 35. Labelle
(Latendresse) - 15. Lattner (Bartoš,
Wharton), 65. Bickell. Vylouçení: 5:6.
Bez využití. Diváci: 2750. Stþely na
branku: 39:35.
Utkání v Grazu nezaçalo pro Orly
právê tím nejšïastnêjším zpûsobem
a kvûli své nedisciplinovanosti si
zahráli bêhem úvodních deseti
minut hned tþi oslabení. Vêtší tlak si
domácí vytvoþili až v té tþetí v poþadí.
Znojmo však podržela dobrá defenzivní çinnost a v têch nejtêžších momentech i gólman Kacetl. Pþi hþe v
plném poçtu na obou stranách se
zaçali postupnê osmêlovat i jihomoravští hokejisté a brankáþ Grazu musel vytáhnout záchranný zákrok
proti tvrdé ránê finského útoçníka
Strömberga. V çase 14:44 vykrysta
vykrysta-lizoval znojemský nápor v první gól
utkání, jehož autorem se po stþele z
vrcholu stal Jan Lattner - 0:1. V
závêru tþetiny se ještê pokusil ohrozit
Kacetla çlen první rakouské formace
Olivier Latendresse.
Druhé dêjství odstartovala tyçka
Cloutierovy klece, kterou nastþelil
Jan Lattner. Ale také domácí si
uvêdomovali dûležitost zápasu a
postupem çasu si vytvoþili nêkolik
dobrých gólových pþíležitostí.
Znojemští kontrovali brejkovou situací dva na jednoho, v níž se blýskl
opêt Cloutier. V polovinê klání odjela
na trestnou lavici dvojice Labelle a
Plánêk. Hra se çtyþmi muži v poli na
stranê Znojma i Grazu nepþinesla nic
dûležitého, avšak jen nêkolik málo
sekund po návratu na led se puku
ujal útoçník Olivier Labelle, protáhl
se kolem mantinelu, nechal za sebou
hostujícího obránce a namíþil kotouç
do rohu Kacetlovy klece – 1:1.

Jan Lattner.

foto: -stlba-
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Až ke konci druhé periody se dostali
také Orli k možnosti pþesilovky, a
to dokonce hned dvakrát za sebou.
Znojmo se usadilo pþed gólmanem
Grazu, ten si ale všechny stþely
pohlídal.
Také tþetí tþetinu naçalo vylouçení
na stranê domácích. Tentokrát se
Jihomoravané dostali do velké pþíležitosti, v níž však žádný z hráçû
nedopravil puk, jenž se povaloval v
brankovišti, za záda bezmocného
Cloutiera. Rovnêž rakouské mužstvo spálilo svou obrovskou šanci,
když Moderer nastþelil tyç Kacetlovy
svatynê. Minuty rychle ubíhaly, oba
týmy si ještê vyzkoušely jednu pþesilovou hru, rozhodující gól ale nepadl. O vítêzi tak mohlo více napovêdêt až prodloužení, v nêmž byl
navíc potrestán znojemský Boþuta
za hákování. Ani v nastaveném çase jsme se však rozþešení zápasové hádanky nedoçkali, pþestože
Graz vyprodukoval hned pêt stþel,
zatímco Znojmo neohrozilo soupeþovu klec ani jedním pokusem.
Orli tak dovedli již své druhé utkání
v þadê do samostatných nájezdû.
Mezi brankovými tyçemi se místo
Kacetla objevil Filip Landsman a
jako jediný prokázal pþi hþe vabank
pþesnou mušku Bryan Bickell, který
rozhodl o bodu navíc pro hosty.
Znojmo tak mohlo poprvé v sezonê
oslavovat výhru po závêreçných
nájezdech.
Herbert Hohenberger (Graz):
Vêdêli jsme, že Znojmo je kvalitní
mužstvo. Nepodaþilo se nám promênit nêkolik slibných gólových šancí, poté nám rozhodçí jeden gól
neuznali. Mohli jsme získat i dva
body, ale myslím, že i bod je pro nás
dobrý.
Martin Stloukal (Znojmo):
Chtêli jsme hrát velmi pozornê, pþedchozí tþi zápasy s Grazem nám nevyšly. V naší hþe se objevilo pár
chyb, ale koneçnê jsme zvítêzili po
samostatných nájezdech. Musím
þíct, že kluci tvrdê pracovali.
Potþebovali jsme vyhrát a dva body
jsou pro nás výborné.
PETRA MATÛŠOVÁ - OZ
ilustraçní foto: -stlba-

KANOISTÉ SI 1. LEDNA
ZAPLAVALI V DYJI
Çlenové oddílu Kanoistiky Znojmo se již potþetí sešli dopoledne 1. ledna
ledna,,
aby si spoleçnê na oslavu nového roku zaplavali u Sedlešovického mostu
v Dyji. V þece
þece,, na které trénují a která pþinesla v loñském roce Znojmu tolik
úspêchû. Letošního plavání se na mol
u v blízkosti louckého kláštera
molu
zúçastnili tito „závodníci“: Miroslav Pop, Petr Štêrba, Michal Hájek, Ota
Rohovský, Tomáš Haindl, Dana Štêrbová, Jaroslav Hellinger. Vytýçenou
traï 25 m nejrychleji zvládli Jaroslav Hellinger, Michal Hájek a Miroslav
Pop. Akce se opêt líbila a s konstatováním, že v pþíštím roce urçitê prodlouží
uplavanou vzdálenost
vzdálenost,, se kanoisté již na bþehu posilñovali teplým çajem.
text a foto: -DZ-

LA Stars Junior Prep - ORLI ZNOJMO jun. 0:9
Znojemští junioþi naplnili papírové
pþedpoklady a jasnê zvítêzili na
ledê nejslabšího celku EBYSL,
hokejové akademie LA Junior
Stars. Domácí s národnostnê pestrým výbêrem drželi skóre na pþijatelném odstupu první dvê tþetiny,
v té poslední ale šestkrát inkasovali. Devêt branek si mezi sebou rozdêlilo sedm hráçû Orlû,
dvakrát skórovali Lukáš Nováçek
a František Nahodil. Çtrnáct zásahû pþineslo çisté konto Jakubu
Novotnému.
Branky a nahrávky: 8. Nahodil
(Schejbal, Michalica), 23. Nováçek
(Špaçek, Telesz), 38. Pelikán (Holub, Hobza), 46. Holub (Pelikán,
Nahodil), 47. Telesz (Špaçek, Nováçek), 54. Nováçek (Špaçek,
Telesz), 55. Schejbal (Holub), 55.
Müller (Kastner), 56. Nahodil (Pelikán, Odehnal). Vylouçení: 5:5.
Využití: 0:1. Stþely na branku:
-LuP-, OZ
14:51.

Bêhající právník Robert Vala ç 7 si vedl dobþe ve Znojmê i v Tþebíçi.

Silvestrovský rekord
padl v Třebíči

František Nahodil.

foto: -stlba-

ORLI ZNOJMO jun. - Sapa Fehérvár AV19 7:0
Od zaçátku utkání bylo Znojmo
jasnê lepším celkem. Už v první
dvacetiminutovce si domácí vybo
vybo-jovali dvougólový náskok. Ani ve
druhé tþetinê hry ale Orli nepolevili
a pþidali po dalších çtyþech bran
bran-kách.
Branky a nahrávky: 2. Nahodil
(Schejbal, Pelikán), 11. Špaçek (Nováçek), 29. Telesz (Nováçek, Špaçek), 32. Kastner (Tichý), 36. Špaçek
(Nováçek), 38. Schejbal (Pelikán),
58. Horák. Vylouçení: 4:7. Využití:
1. Sapa Fehérvár AV19 U 20
2. Orli Znojmo junioþi
3. EAC Junior Capitals
4. EHC Junior Wings Linz
5. HC TWK Innsbruck
6. EC Red Bull Salzburg
7. Lower Austria Junior Stars

1:0. Stþely na branku: 30:33.
ORLI ZNOJMO jun.
jun.:: Helešic Theimer, Tichý, Michalica, Hobza,
Bukáçek, Koñaþík Odehnal - Fusek,
Kastner, Ceroveçki - Schejbal, Nahodil, Pelikán - Špaçek, Nováçek, Telesz - Holub, Horák.
Orli vstoupili do utkání velmi dravê.
Ihned po úvodním buly zaçali do
do-mácí ostþelovat hostující svatyni.
Štêstí se nakonec usmálo na Františka Nahodila, který pþesnou stþelou
mezi betony poslal puk za Rajnova
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33. kolo EBYSL: sobota 12. 1. Znojmo jun. - Salzburg 17:15 hod.

záda. Domácí byli velmi dûslední a
nepouštêli maðarské hokejisty k
témêþ žádné stþele. V desáté minutê
první tþetiny se ještê stihl prosadit
Marek Špaçek, který vstþelil puk
pþesnê pod horní tyçku soupeþovy
branky, a zajistil tak svému týmu
vedení 2:0.
V úvodu druhého dêjství se hosté
zlepšili. Na nêkolik prvních minut
obsadili obranné pásmo domácích,
ale žádnému z hráçû se nepodaþilo
pþekonat bezchybného Helešice.
Orli poté svého soupeþe nijak nešetþili. Už v osmé minutê se prosadil
Michal Telesz a necelé tþi minuty po
nêm i Milan Kastner, který tímto
využil pþesilovou hru. Fehérvárský
celek se za stavu 4:0 rozhodl pro
výmênu brankáþe. Rajnovo místo
mezi tþemi tyçemi zaujal Lajcs. Hosté
si poté zahráli pþesilovou hru, ale ani
ta jim nepomohla ke vstþelení branky

a snížení náskoku, který si znojemští
junioþi vybudovali. Necelých pêt
minut pþed koncem druhé dvacetiminutovky se Orli prosadili ještê dvakrát. Jako první uspêl už podruhé
Marek Špaçek , kterému se podaþilo
uniknout hostující obranê a poslat
puk mezi Lajcsovy betony za brankovou çáru. Necelé tþi minuty pþed
koncem se domácí ještê pþipo
pþipo-mnêli. Zbyñkovi Horákovi se se
štêstím podaþilo vstþelit puk do
branky. Radek Haman
soupeþovy branky
(Znojmo): Zápas zhodnotím stejným
zpûsobem, jako jsem ho zhodnotil
pþed hráçi v kabinê... tedy smeknu
çepici. Víc k tomu nemám co þíct.
Skvêle odehrané utkání. Vûbec se
nebavme o tom, že se obças objevily
nêjaké chybiçky, to se stane každému. Tady lze opravdu jen
smeknout pþed jejich výkonem.
MARCELA PROCHÁZKOVÁ
PROCHÁZKOVÁ,, OZ

Velkým poçtem úçastníkû i rekordním çasem v hlavním závodê oslavili
vytrvalci Silvestra v Tþebíçi.
Podobnê jako ve Znojmê na Boží hod se i poslední den v roce 2012 sešla v
Tþebíçi na startu Silvestrovského bêhu poçetná skupina 143 bêžcû, aby
zakonçili kalendáþní rok závody na 5 resp. 10 kilometrû. Chybêt mezi nimi
nemohli ani vyznavaçi bêhû pro zdraví ze Znojemska, kterých se tam
objevilo celkem osmnáct a rozhodnê nepatþili k outsiderûm. Nejkvalitnêjší
výkony odvedli Vojtêch Çabala (tþetí na 10 km) a Kateþina Doubková (druhá
na 5 km). Staronový vítêz delšího závodu Jan Janû z Pardubic (33:57 min.)
zlepšil svûj dþívêjší rekord témêþ o minutu.
Umístêní našich – 10 km: v celkovém poþadí - 3. Vojtêch Çabala (36:22),
11. Robert Vala (39:06), 20. Martin Vajçner, 28. Ludêk Gross, 39. Ludvík
Marek, 53. Shannon Sivila, 54. Simona Kuchaþová, 55. Josef Bobek, 64.
Ivo Svoboda, 66. Josef Kutina. Bêh na 5 km: 4. Ondþej Seitl závodící za
Tþebíç (19:32), 7. Kateþina Doubková (20:52), 16. Hana Fuçíková z Çernína
, 37. Jitka Çabalová, 44. Jana Valová, 45. Vêra Çermáková, 47. Petr
Halbrštat, 48. Ida Holíková.
text a foto: Ladislav Bastl
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