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již 6. Festivalu draçích lodí ve Znojmê konaného 21. 9. I pþes skvêloujiž 6. Festivalu draçích lodí ve Znojmê konaného 21. 9. I pþes skvêloujiž 6. Festivalu draçích lodí ve Znojmê konaného 21. 9. I pþes skvêloujiž 6. Festivalu draçích lodí ve Znojmê konaného 21. 9. I pþes skvêloujiž 6. Festivalu draçích lodí ve Znojmê konaného 21. 9. I pþes skvêlou
zábavu na festivalu, kterou umocñují i reprezentaçní dresy zúçastnê-zábavu na festivalu, kterou umocñují i reprezentaçní dresy zúçastnê-zábavu na festivalu, kterou umocñují i reprezentaçní dresy zúçastnê-zábavu na festivalu, kterou umocñují i reprezentaçní dresy zúçastnê-zábavu na festivalu, kterou umocñují i reprezentaçní dresy zúçastnê-
ných posádek se na závodní trati tvrdê závodilo a k vidêní byly takéných posádek se na závodní trati tvrdê závodilo a k vidêní byly takéných posádek se na závodní trati tvrdê závodilo a k vidêní byly takéných posádek se na závodní trati tvrdê závodilo a k vidêní byly takéných posádek se na závodní trati tvrdê závodilo a k vidêní byly také
špiçkové sportovní výkony v mnoha kategoriích jak na draçích lodíchšpiçkové sportovní výkony v mnoha kategoriích jak na draçích lodíchšpiçkové sportovní výkony v mnoha kategoriích jak na draçích lodíchšpiçkové sportovní výkony v mnoha kategoriích jak na draçích lodíchšpiçkové sportovní výkony v mnoha kategoriích jak na draçích lodích
tak i v závodê rychlostních kajakáþû který vyhrál Jan Zahradník pþedtak i v závodê rychlostních kajakáþû který vyhrál Jan Zahradník pþedtak i v závodê rychlostních kajakáþû který vyhrál Jan Zahradník pþedtak i v závodê rychlostních kajakáþû který vyhrál Jan Zahradník pþedtak i v závodê rychlostních kajakáþû který vyhrál Jan Zahradník pþed
Davidem Buriánem a tþetím Ondþejem Antošem. Ještê jednou všemDavidem Buriánem a tþetím Ondþejem Antošem. Ještê jednou všemDavidem Buriánem a tþetím Ondþejem Antošem. Ještê jednou všemDavidem Buriánem a tþetím Ondþejem Antošem. Ještê jednou všemDavidem Buriánem a tþetím Ondþejem Antošem. Ještê jednou všem
zúçastnêných a zejména vítêzným posádkám blahopþejeme a gratu-zúçastnêných a zejména vítêzným posádkám blahopþejeme a gratu-zúçastnêných a zejména vítêzným posádkám blahopþejeme a gratu-zúçastnêných a zejména vítêzným posádkám blahopþejeme a gratu-zúçastnêných a zejména vítêzným posádkám blahopþejeme a gratu-
lujeme!                                                     Poþádající Kanoistika Znojmolujeme!                                                     Poþádající Kanoistika Znojmolujeme!                                                     Poþádající Kanoistika Znojmolujeme!                                                     Poþádající Kanoistika Znojmolujeme!                                                     Poþádající Kanoistika Znojmo

Festival dračích lodí

Ženy z Tahiti v slušivých dresech.Ženy z Tahiti v slušivých dresech.Ženy z Tahiti v slušivých dresech.Ženy z Tahiti v slušivých dresech.Ženy z Tahiti v slušivých dresech.

Vítêzný tým ženských týmû Draçice Znojmo.Vítêzný tým ženských týmû Draçice Znojmo.Vítêzný tým ženských týmû Draçice Znojmo.Vítêzný tým ženských týmû Draçice Znojmo.Vítêzný tým ženských týmû Draçice Znojmo.

Mistry svêta se ve Znojmê stala posádka ExcaliburCity.Mistry svêta se ve Znojmê stala posádka ExcaliburCity.Mistry svêta se ve Znojmê stala posádka ExcaliburCity.Mistry svêta se ve Znojmê stala posádka ExcaliburCity.Mistry svêta se ve Znojmê stala posádka ExcaliburCity.

Nejlepší firemní kolektiv roku 2013 v nejtýmovêjším sportu svêta je PEGAS.Nejlepší firemní kolektiv roku 2013 v nejtýmovêjším sportu svêta je PEGAS.Nejlepší firemní kolektiv roku 2013 v nejtýmovêjším sportu svêta je PEGAS.Nejlepší firemní kolektiv roku 2013 v nejtýmovêjším sportu svêta je PEGAS.Nejlepší firemní kolektiv roku 2013 v nejtýmovêjším sportu svêta je PEGAS.

Medailisté a úçastníci závodu rychlostních kajakáþû.Medailisté a úçastníci závodu rychlostních kajakáþû.Medailisté a úçastníci závodu rychlostních kajakáþû.Medailisté a úçastníci závodu rychlostních kajakáþû.Medailisté a úçastníci závodu rychlostních kajakáþû.

Reprezentace Bavorska.Reprezentace Bavorska.Reprezentace Bavorska.Reprezentace Bavorska.Reprezentace Bavorska.

Pestrý a hlavnê velice úspêšný jePestrý a hlavnê velice úspêšný jePestrý a hlavnê velice úspêšný jePestrý a hlavnê velice úspêšný jePestrý a hlavnê velice úspêšný je
sportovní život veterána Josefasportovní život veterána Josefasportovní život veterána Josefasportovní život veterána Josefasportovní život veterána Josefa
Bobka z Hodonic v celém seriáluBobka z Hodonic v celém seriáluBobka z Hodonic v celém seriáluBobka z Hodonic v celém seriáluBobka z Hodonic v celém seriálu
bêžeckých závodû v Rakousku. bêžeckých závodû v Rakousku. bêžeckých závodû v Rakousku. bêžeckých závodû v Rakousku. bêžeckých závodû v Rakousku. Na
závodech Weinvirtler Laufcup starto-
val letos již dvanáctkrát a v žádném
z nich neskonçil ve své vêkové ka-
tegorii hûþ než tþetí. Relativnê stále
stejná skupina çeských vytrvalcû ze
Znojma, a potažmo i z Brna se více-
ménê nemêní, ale jen on se mûže
pochlubit stoprocentní úçastí na
všech dosavadních akcích poþáda-
ných ve vinaþské a nám blízké
oblasti v SV çásti Rakouska.
Jména Ludvík Marek, Martin VajçJména Ludvík Marek, Martin VajçJména Ludvík Marek, Martin VajçJména Ludvík Marek, Martin VajçJména Ludvík Marek, Martin Vajç-----
ner, Leo Danieloviç, Robert Vala çiner, Leo Danieloviç, Robert Vala çiner, Leo Danieloviç, Robert Vala çiner, Leo Danieloviç, Robert Vala çiner, Leo Danieloviç, Robert Vala çi
Josef Bobek se na výsledkovýchJosef Bobek se na výsledkovýchJosef Bobek se na výsledkovýchJosef Bobek se na výsledkovýchJosef Bobek se na výsledkových
listinách objevují velice çasto, figulistinách objevují velice çasto, figulistinách objevují velice çasto, figulistinách objevují velice çasto, figulistinách objevují velice çasto, figu-----
rují na pþedních místech, a proto sirují na pþedních místech, a proto sirují na pþedních místech, a proto sirují na pþedních místech, a proto sirují na pþedních místech, a proto si
zasluhují aspoñ trochu pozornosti.zasluhují aspoñ trochu pozornosti.zasluhují aspoñ trochu pozornosti.zasluhují aspoñ trochu pozornosti.zasluhují aspoñ trochu pozornosti.
Na rozdíl od podobných çeských
akcí jsou bêžecké závody amatérû
u našich sousedû velmi oblíbené a
bêžnê se jich zúçastñuje velké množ-
ství lidí nejrûznêjšího vêku i výkon-
nosti. Jejich poçty se pohybují vêt-
šinou v rozmezí 120 - 150 osob, or-
ganizace a zabezpeçení fungují na
jedniçku, vêtšinou se jedná o tratê

Vytrvalec Josef Bobek
se stává ikonou rakouského Weinviertleru

dlouhé cca 10 km. Z vêkovê mlad-
ších znojemských borcû hraje prim
Martin Vajçner, velice solidní
výsledky mívají i ti dþíve narození
jako napþ. Marek, Vala nebo Danie-
loviç a prim mezi veterány hraje nenenenene-----
stárnoucí sympaïák  „Pepa“ Bobek.stárnoucí sympaïák  „Pepa“ Bobek.stárnoucí sympaïák  „Pepa“ Bobek.stárnoucí sympaïák  „Pepa“ Bobek.stárnoucí sympaïák  „Pepa“ Bobek.
Pro lepší pþedstavu uvádíme jen jed-
notlivé destinace od srpna (zaçínalo
se v dubnu) do dnešních dnû a
umístêní našich atletû ve svých
kategoriích.  Neusiedl – (6 km, 193Neusiedl – (6 km, 193Neusiedl – (6 km, 193Neusiedl – (6 km, 193Neusiedl – (6 km, 193
bêžcû, kopcovitý terén, déšï), 4.bêžcû, kopcovitý terén, déšï), 4.bêžcû, kopcovitý terén, déšï), 4.bêžcû, kopcovitý terén, déšï), 4.bêžcû, kopcovitý terén, déšï), 4.
Marek, 9. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 9. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 9. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 9. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 9. Danieloviç, 2. Bobek.
Grosskrut – (10 km. 194, çastá táhláGrosskrut – (10 km. 194, çastá táhláGrosskrut – (10 km. 194, çastá táhláGrosskrut – (10 km. 194, çastá táhláGrosskrut – (10 km. 194, çastá táhlá
stoupání a klesání), 1. Vajçner, 4.stoupání a klesání), 1. Vajçner, 4.stoupání a klesání), 1. Vajçner, 4.stoupání a klesání), 1. Vajçner, 4.stoupání a klesání), 1. Vajçner, 4.
Marek, 10. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 10. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 10. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 10. Danieloviç, 2. Bobek.Marek, 10. Danieloviç, 2. Bobek.
Gaubitsch – (8 km, 178, okruhy vGaubitsch – (8 km, 178, okruhy vGaubitsch – (8 km, 178, okruhy vGaubitsch – (8 km, 178, okruhy vGaubitsch – (8 km, 178, okruhy v
malebné vinaþské vesniçce), 1.malebné vinaþské vesniçce), 1.malebné vinaþské vesniçce), 1.malebné vinaþské vesniçce), 1.malebné vinaþské vesniçce), 1.
Vajçner, 5. Marek, 10. Danieloviç,Vajçner, 5. Marek, 10. Danieloviç,Vajçner, 5. Marek, 10. Danieloviç,Vajçner, 5. Marek, 10. Danieloviç,Vajçner, 5. Marek, 10. Danieloviç,
2. Bobek. Gerasdorf – (10 km, 136,2. Bobek. Gerasdorf – (10 km, 136,2. Bobek. Gerasdorf – (10 km, 136,2. Bobek. Gerasdorf – (10 km, 136,2. Bobek. Gerasdorf – (10 km, 136,
pþevážnê mêstem), 3. Bobek.pþevážnê mêstem), 3. Bobek.pþevážnê mêstem), 3. Bobek.pþevážnê mêstem), 3. Bobek.pþevážnê mêstem), 3. Bobek.
Bisamberg – (10 km, 260, 4 okruhyBisamberg – (10 km, 260, 4 okruhyBisamberg – (10 km, 260, 4 okruhyBisamberg – (10 km, 260, 4 okruhyBisamberg – (10 km, 260, 4 okruhy
veçerním mêstem, výborná atmosveçerním mêstem, výborná atmosveçerním mêstem, výborná atmosveçerním mêstem, výborná atmosveçerním mêstem, výborná atmos-----
féra), 4. Vala, 16. Danieloviç, 2. Boféra), 4. Vala, 16. Danieloviç, 2. Boféra), 4. Vala, 16. Danieloviç, 2. Boféra), 4. Vala, 16. Danieloviç, 2. Boféra), 4. Vala, 16. Danieloviç, 2. Bo-----
bek.bek.bek.bek.bek.     Série bêhû vinaþskou oblastí
Rakouska bude zakonçena ještê
dvêma þíjnovými podniky – 12. 10.
Poysdorf a 19. 10.  Strasshof.
                                                    tttttext a foto: Ladislav Bastlext a foto: Ladislav Bastlext a foto: Ladislav Bastlext a foto: Ladislav Bastlext a foto: Ladislav BastlPepa Bobek a veçerní Bisamberg.Pepa Bobek a veçerní Bisamberg.Pepa Bobek a veçerní Bisamberg.Pepa Bobek a veçerní Bisamberg.Pepa Bobek a veçerní Bisamberg.

Jedním z charakteristických a takéJedním z charakteristických a takéJedním z charakteristických a takéJedním z charakteristických a takéJedním z charakteristických a také
jedineçných çi lépe þeçeno origináljedineçných çi lépe þeçeno origináljedineçných çi lépe þeçeno origináljedineçných çi lépe þeçeno origináljedineçných çi lépe þeçeno originál-----
ních znakû práce s dêtmi na ZŠ Vácních znakû práce s dêtmi na ZŠ Vácních znakû práce s dêtmi na ZŠ Vácních znakû práce s dêtmi na ZŠ Vácních znakû práce s dêtmi na ZŠ Vác-----
lavské námêstí ve Znojmê je mimolavské námêstí ve Znojmê je mimolavské námêstí ve Znojmê je mimolavské námêstí ve Znojmê je mimolavské námêstí ve Znojmê je mimo
jiné pravidelné otužování žákûjiné pravidelné otužování žákûjiné pravidelné otužování žákûjiné pravidelné otužování žákûjiné pravidelné otužování žákû
vzdušnou lázní. To má na odlouçevzdušnou lázní. To má na odlouçevzdušnou lázní. To má na odlouçevzdušnou lázní. To má na odlouçevzdušnou lázní. To má na odlouçe-----
ném pracovišti Jubilejní park oném pracovišti Jubilejní park oném pracovišti Jubilejní park oném pracovišti Jubilejní park oném pracovišti Jubilejní park o-----
pravdu dlouholetou tradici.pravdu dlouholetou tradici.pravdu dlouholetou tradici.pravdu dlouholetou tradici.pravdu dlouholetou tradici.
Protože sám do celé této proble-
matiky „vidím“ a mám s ní letité zku-
šenosti, mohu si dovolit trochu kritiky.
Proto tvrdím, že nikde jinde široko
daleko v okolí podobnou aktivitu na
školách neprovádêjí, bohužel.
Aspoñ ne každodennê a de facto za
každého poçasí (pokud nejsou nêja-
ké extrémnê tuhé mrazy, vichry çi
bouþe apod.) tak, jako v souçasnosti
dvê asistentky Jitka Pucherová sJitka Pucherová sJitka Pucherová sJitka Pucherová sJitka Pucherová s
Martinou KoldánovouMartinou KoldánovouMartinou KoldánovouMartinou KoldánovouMartinou Koldánovou s tþiceti svê-
þenými dêtmi, které jsou pþi „otûžu“
veselé a naprosto spontánní, uvol-
nêné, a hlavnê na çerstvém vzduchu
mimo školu. „Nêkdy mi to„Nêkdy mi to„Nêkdy mi to„Nêkdy mi to„Nêkdy mi to pþipadá pþipadá pþipadá pþipadá pþipadá

Začalo „otužo“ dětí v Jubilejním parku
spíš jako „oteplo,“ ale otužuji sespíš jako „oteplo,“ ale otužuji sespíš jako „oteplo,“ ale otužuji sespíš jako „oteplo,“ ale otužuji sespíš jako „oteplo,“ ale otužuji se
ráda a už se têším, až napadne sníh,ráda a už se têším, až napadne sníh,ráda a už se têším, až napadne sníh,ráda a už se têším, až napadne sníh,ráda a už se têším, až napadne sníh,
to bude teprve ono,“ svêþila se námto bude teprve ono,“ svêþila se námto bude teprve ono,“ svêþila se námto bude teprve ono,“ svêþila se námto bude teprve ono,“ svêþila se nám
usmêvavá Darinka Bekeçová, žáusmêvavá Darinka Bekeçová, žáusmêvavá Darinka Bekeçová, žáusmêvavá Darinka Bekeçová, žáusmêvavá Darinka Bekeçová, žá-----
kynê tþetí tþídy.kynê tþetí tþídy.kynê tþetí tþídy.kynê tþetí tþídy.kynê tþetí tþídy. Že dêtem tato praxe
prospívá a jsou po zdravotní stránce
celkovê odolnêjší než ostatní, je stará
známá a nezpochybnitelná pravda,
mimo jakoukoliv diskusi. Pþi pohledu
do tþídních knih na absenci žákû
kvûli nemocem z nachlazení to musí
uznat i ten nejvêtší odpûrce otu-
žování. Na „Jubilejce“ se mu vênují
již druhý týden a hodlají pokraçovat
až do teplých jarních dnû. Pro velký
zájem museli z kapacitních a bez-
peçnostních dûvodû opoždêné zá-
jemce dokonce odmítnout. Tu a tam
se pochopitelnê objeví nêjaká ta
odêrka, ale v podstatê jsou spokojeni
všichni - dêti, dozor i þeditel školy
Vladimír Paþízek, který této bohulibékterý této bohulibékterý této bohulibékterý této bohulibékterý této bohulibé
çinnosti také velice fandí a podpoçinnosti také velice fandí a podpoçinnosti také velice fandí a podpoçinnosti také velice fandí a podpoçinnosti také velice fandí a podpo-----
ruje ji. ruje ji. ruje ji. ruje ji. ruje ji.                          text a foto: Ladislav Bastltext a foto: Ladislav Bastltext a foto: Ladislav Bastltext a foto: Ladislav Bastltext a foto: Ladislav Bastl

K PK PK PK PK P
Jevišovice-Bosonohy 2:2 (1:0).Jevišovice-Bosonohy 2:2 (1:0).Jevišovice-Bosonohy 2:2 (1:0).Jevišovice-Bosonohy 2:2 (1:0).Jevišovice-Bosonohy 2:2 (1:0). Úro-
veñ stþetnutí ovlivnil silný vítr, který
bránil kombinacím. V prvním polo-
çase výhodu vêtru využili domácí
ke vstþelení úvodní branky. Proni-
kajícího Kráçmana zastavila obrana
hostí faulem v pokutovém území a
naþízenou penaltu promênil gólman
Šebela. Po pþestávce vítr pomáhal
hostûm. Ti otoçili stav po brankách
Brabce a Bêlohlávka na svou stranu
a nadále hrozili z nakopávaných
centrû do vápna. Jevišoviçtí se
štêstím drželi stav a çekali na šanci
k vyrovnání. Té se doçkali po chybê
hostujících obráncû a Stuchlík stþe-
lou v 82. minutê z hranice velkého
vápna vyrovnal. Plichta je úspêchem
domácích.
Mor. Krumlov-IE Znojmo 2:0 (1:0).Mor. Krumlov-IE Znojmo 2:0 (1:0).Mor. Krumlov-IE Znojmo 2:0 (1:0).Mor. Krumlov-IE Znojmo 2:0 (1:0).Mor. Krumlov-IE Znojmo 2:0 (1:0).
Domácí se pþed derby nacházeli v
nezávidêníhodném postavení, proto
se v týdnu na utkání pþipravovali vel-
mi peçlivê, za což byli nakonec od-
mênêni. Ve vyrovnaném a bojovném
zápase šli do vedení v 31. minutê
gólem Zelníçka. Hosté se až do zá-
vêreçného hvizdu snažili o vyrov-
nání. Nakonec vítêzství Krumlova
peçetila poslední minuta nastavení,
autorem druhé branky byl Þezáç.

I. A tþídaI. A tþídaI. A tþídaI. A tþídaI. A tþída
Dobšice-Hrušovany 2:1 (1:1).Dobšice-Hrušovany 2:1 (1:1).Dobšice-Hrušovany 2:1 (1:1).Dobšice-Hrušovany 2:1 (1:1).Dobšice-Hrušovany 2:1 (1:1). Je už
témêþ pravidlem, že domácí v utkání
vždy prohrávají. I tentokrát tomu tak
bylo, ve 12. minutê poslal hosty do
vedení Matoušek. Vedení si udrželi
jen çtvrt hodiny, vyrovnávací branku
vsítil Princ. Do druhého poloçasu na-
stoupili domácí se snahou zvítêzit, z
vytvoþeného tlaku vytêžil Princ druhý
gól. Následovalo nêkolik šancí, ale
žádná se neujala, jasná pþevaha
branku jistoty nepþinesla. V poslední
pêtiminutovce pþevzali Hrušovanští
iniciativu a Dobšiçtí se museli stra-
chovat o výsledek.

Fotbal v kraji - derby v přeboru pro Mor. Krumlov
Sobêšice-Miroslav 4:1 (2:1).Sobêšice-Miroslav 4:1 (2:1).Sobêšice-Miroslav 4:1 (2:1).Sobêšice-Miroslav 4:1 (2:1).Sobêšice-Miroslav 4:1 (2:1). Pod-
robnosti o utkání nebyly dodány.
Tasovice B-Šlapanice 0:0.Tasovice B-Šlapanice 0:0.Tasovice B-Šlapanice 0:0.Tasovice B-Šlapanice 0:0.Tasovice B-Šlapanice 0:0. Nejvêt-
ším problémem domácích bylo opêt
promêñování vytvoþených šancí.
Vypracovali si územní pþevahu, od
45. minuty hráli pþesilovku, ale ani to
jim ke vstþelení branky nestaçilo.
Velkou gólovou pþíležitost zahodil
Çop, když z jednoho metru pþestþelil
branku Šlapanic, dêlovku Haren-
çáka zázraçnê vyškrábl hostující
gólman na roh. Bez branek se vy-
hrávat nedá.

I. B tþídaI. B tþídaI. B tþídaI. B tþídaI. B tþída
Kohoutovice-Šatov 2:0 (1:0).Kohoutovice-Šatov 2:0 (1:0).Kohoutovice-Šatov 2:0 (1:0).Kohoutovice-Šatov 2:0 (1:0).Kohoutovice-Šatov 2:0 (1:0). utkání
mužstev stþedu tabulky skonçilo za-
slouženou výhrou domácích. Šatov-
ským zápas nevyšel, soupeþe z žád-
né akce nedokázali ohrozit.
Tuþany-Blížkovice 1:3 (0:2).Tuþany-Blížkovice 1:3 (0:2).Tuþany-Blížkovice 1:3 (0:2).Tuþany-Blížkovice 1:3 (0:2).Tuþany-Blížkovice 1:3 (0:2). Blížko-
viçtí nastupovali k zápasu po problé-
mech se sestavou s obavami, výko-
nem však pþekvapili. Odmênou je
výhra a získané body do tabulky.
Už do poloçasu si vypracovali dvou-
brankový náskok po stþelách Piko-
lona. Po pþestávce pþišel oçekávaný
tlak domácích. Podaþilo se jim snížit,
ale hosté Pikolonem, který dovršil
svûj hattrick, z rychlého protiútoku
náskok opêt navýšili. Ve zbývajícím
çase Tuþanští nenašli zpûsob, jak
stav zmênit.
Žebêtín-Jezeþany 4:2 (2:2). Žebêtín-Jezeþany 4:2 (2:2). Žebêtín-Jezeþany 4:2 (2:2). Žebêtín-Jezeþany 4:2 (2:2). Žebêtín-Jezeþany 4:2 (2:2). Zaçátek
zápasu patþil jasnê Jezeþanským, ti
získali dvêma góly Kroupy náskok.
O ten však pþišli bêhem pêti minut a
na pþestávku odcházela mužstva za
nerozhodného stavu, hosté už ale
oslabeni o vylouçeného Klopara. Ve
druhé pûli domácí využili chybu v
obranê hostû k vedoucí brance. Ta
pþinutila Jezeþany ke zvýšení ini-
ciativy, bohužel žádnou vytvoþenou
šanci nevyužily, dokonce v poslední
minutê samy gól inkasovaly.
Cvrçovice-Hor. Kounice 3:0 (1:0).Cvrçovice-Hor. Kounice 3:0 (1:0).Cvrçovice-Hor. Kounice 3:0 (1:0).Cvrçovice-Hor. Kounice 3:0 (1:0).Cvrçovice-Hor. Kounice 3:0 (1:0).

Domácí pþedçili svého soupeþe ve
všech þadách, po celý zápas mêli
trvalou pþevahu a zaslouženê zví-
têzili. Kouniçtí na podzim mají
problémy na všech postech, situaci
ztêžuje i marodka a zranêní hráçû.
V tabulce se krçí se ziskem sedmi
bodû na chvostu soutêže.

DorostDorostDorostDorostDorost, , , , , KPKPKPKPKP
Rosice-Mor. Krumlov st. 2:4 (0:2),
Coufal 2, Houdek, vlastní, Rosice-
Mor. Krumlov ml. 3:4 (1:1), Brázda
2, Coufal, Princ.

I. tþídaI. tþídaI. tþídaI. tþídaI. tþída
Dobšice-Tasovice 0:3 (0:2), Kejchal,
Synek, Budný, IE Znojmo-Pohoþe-
lice 1:2 (0:1), Nemeth, Blížkovice-
Kþepice 2:2 (1:1), Vybíral Vladimír,
Çermák, Pþímêtice-Hor. Kounice 7:1
(3:1), Tapšík 4, Papoušek, Meluš,
Pavlík – Jonák.

ŽáciŽáciŽáciŽáciŽáci, , , , , KPKPKPKPKP
Bohunice-Mor. Krumlov st. 0:5, Çech
5, Bohunice-Mor. Krumlov ml. 1:8
(0:3), Štolpa 3, Dvoþáçek 2, Ostrov-
ský, Stix, Pospíšil Vojtêch.        -lei-       -lei-       -lei-       -lei-       -lei-

Divize: Divize: Divize: Divize: Divize: Pþevaha v poli ještê neznamená zisk bodû, o tom se opêt pþesvêdçili
Tasoviçtí. Zase doplatili na nepromêñování pþíležitostí. V první pûli se naplniloV první pûli se naplniloV první pûli se naplniloV první pûli se naplniloV první pûli se naplnilo
pravidlo nedáš – dostaneš. pravidlo nedáš – dostaneš. pravidlo nedáš – dostaneš. pravidlo nedáš – dostaneš. pravidlo nedáš – dostaneš. Mucala nevyužil samostatný prûnik na domácího
gólmana, Blanenští se hned z protiútoku ze stejné situace nemýlili. Druhý
poloças se odehrával pþevážnê na polovinê domácích, chybêlo však
zakonçení, zato fotbalisté Blanska navýšili skóre. Hostûm se podaþilo
korigovat Miçkou, jeho branka byla signálem k vyrovnání. Opêt chybêlaOpêt chybêlaOpêt chybêlaOpêt chybêlaOpêt chybêla
pþesná muška, v nastaveném çase domácí pronikli do otevþené obrany apþesná muška, v nastaveném çase domácí pronikli do otevþené obrany apþesná muška, v nastaveném çase domácí pronikli do otevþené obrany apþesná muška, v nastaveném çase domácí pronikli do otevþené obrany apþesná muška, v nastaveném çase domácí pronikli do otevþené obrany a
potþetí trestali.potþetí trestali.potþetí trestali.potþetí trestali.potþetí trestali.                                                                                     -lei-                                                                                     -lei-                                                                                     -lei-                                                                                     -lei-                                                                                     -lei-

Blansko - Tasovice 3:1

DIVIZE ŽEN:DIVIZE ŽEN:DIVIZE ŽEN:DIVIZE ŽEN:DIVIZE ŽEN:     Rezerva domácích využila v zápase hráçky z A týmu.
Vytvoþila si trvalou pþevahu, ale taktický výkon v defenzívê soupeþek
dokázaly pþekonat jen jednou. Tasovická dêvçata si i pþes porážku
zaslouží pochvalu za bojovný výkon.

IVANÇICE-JEVIŠOVICE 0:0IVANÇICE-JEVIŠOVICE 0:0IVANÇICE-JEVIŠOVICE 0:0IVANÇICE-JEVIŠOVICE 0:0IVANÇICE-JEVIŠOVICE 0:0
Jevišovické ženy çekal zápas se soupeþem, který setrvává na tþetí pþíçce
a jejich cílem bylo pokusit se po tþech porážkách bodovat. Po bojovném
výkonu i solidních kombinacích mêly dokonce více šancí než domácí. Ke
gólu byly blízko stþely Helingerové a šance Princové v závêru utkání.
Koneçnou remízu je tþeba hodnotit jako úspêch Jevišovic.                   -lei-                 -lei-                 -lei-                 -lei-                 -lei-

H. Heršpice B-Tasovice 1:0

Orlí permanentky
Ceny permanentních vstupenek se pohybují v závislosti na požadovanémCeny permanentních vstupenek se pohybují v závislosti na požadovanémCeny permanentních vstupenek se pohybují v závislosti na požadovanémCeny permanentních vstupenek se pohybují v závislosti na požadovanémCeny permanentních vstupenek se pohybují v závislosti na požadovaném
místêmístêmístêmístêmístê. . . . . Permanentní vstupenky je možné zakoupit v kanceláþi hokejovéhoPermanentní vstupenky je možné zakoupit v kanceláþi hokejovéhoPermanentní vstupenky je možné zakoupit v kanceláþi hokejovéhoPermanentní vstupenky je možné zakoupit v kanceláþi hokejovéhoPermanentní vstupenky je možné zakoupit v kanceláþi hokejového
klubu na ulici Dvoþákova 16 vždy ve stþedu a çtvrtek od 9 do 12 a od 13 doklubu na ulici Dvoþákova 16 vždy ve stþedu a çtvrtek od 9 do 12 a od 13 doklubu na ulici Dvoþákova 16 vždy ve stþedu a çtvrtek od 9 do 12 a od 13 doklubu na ulici Dvoþákova 16 vždy ve stþedu a çtvrtek od 9 do 12 a od 13 doklubu na ulici Dvoþákova 16 vždy ve stþedu a çtvrtek od 9 do 12 a od 13 do
16:45 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách16:45 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách16:45 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách16:45 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách16:45 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách
www.hcorli.cz.www.hcorli.cz.www.hcorli.cz.www.hcorli.cz.www.hcorli.cz.                                                                                   -OZ-                                                                                   -OZ-                                                                                   -OZ-                                                                                   -OZ-                                                                                   -OZ-


