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oznaçené (PI) oznaçené (PI) oznaçené (PI) oznaçené (PI) oznaçené (PI) a (PR) jsou placenou inzercí. - Nevyžádané pþíspêvkya (PR) jsou placenou inzercí. - Nevyžádané pþíspêvkya (PR) jsou placenou inzercí. - Nevyžádané pþíspêvkya (PR) jsou placenou inzercí. - Nevyžádané pþíspêvkya (PR) jsou placenou inzercí. - Nevyžádané pþíspêvky
se nevracejí.se nevracejí.se nevracejí.se nevracejí.se nevracejí.
PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA:PROVOZNÍ DOBA: Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00Pondêlí   8.00-12.00 13.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.00

Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00Úterý      8.00-12.00 13.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.00
Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00Stþeda    8.00-12.00 13.00-17.0013.00-17.0013.00-17.0013.00-17.0013.00-17.00
ÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtekÇtvrtek   8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00 13.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.0013.00-16.00
Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00Pátek     8.00-12.00 13.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-15.00

Odhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímámeOdhlášky pþedplatného pþijímáme
pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.pouze písemnê zaslané na adresu redakce.

Dyje pod Sedlešovickým mostemDyje pod Sedlešovickým mostemDyje pod Sedlešovickým mostemDyje pod Sedlešovickým mostemDyje pod Sedlešovickým mostem
u u u u u lllllouckého kláštera v pátek 26. a vouckého kláštera v pátek 26. a vouckého kláštera v pátek 26. a vouckého kláštera v pátek 26. a vouckého kláštera v pátek 26. a v
sobotu 27. záþí doslova vþela podsobotu 27. záþí doslova vþela podsobotu 27. záþí doslova vþela podsobotu 27. záþí doslova vþela podsobotu 27. záþí doslova vþela pod
zábêry stovek pádlaþû. Na sedmýzábêry stovek pádlaþû. Na sedmýzábêry stovek pádlaþû. Na sedmýzábêry stovek pádlaþû. Na sedmýzábêry stovek pádlaþû. Na sedmý
roçník Festivalu draçích lodí veroçník Festivalu draçích lodí veroçník Festivalu draçích lodí veroçník Festivalu draçích lodí veroçník Festivalu draçích lodí ve
Znojmê totiž dorazilo 1 300 vyznaZnojmê totiž dorazilo 1 300 vyznaZnojmê totiž dorazilo 1 300 vyznaZnojmê totiž dorazilo 1 300 vyznaZnojmê totiž dorazilo 1 300 vyzna-----
vaçû vaçû vaçû vaçû vaçû z z z z z Çeské republiky, RakouskaÇeské republiky, RakouskaÇeské republiky, RakouskaÇeské republiky, RakouskaÇeské republiky, Rakouska
a Slovenska. Akce byla souçástía Slovenska. Akce byla souçástía Slovenska. Akce byla souçástía Slovenska. Akce byla souçástía Slovenska. Akce byla souçástí
projektu Çeské unie sportu ÇUSprojektu Çeské unie sportu ÇUSprojektu Çeské unie sportu ÇUSprojektu Çeské unie sportu ÇUSprojektu Çeské unie sportu ÇUS
SPORTUJ S NÁMI.SPORTUJ S NÁMI.SPORTUJ S NÁMI.SPORTUJ S NÁMI.SPORTUJ S NÁMI.
A do Znojma zdaleka nemíþili jen pro-
fesionální kanoisté çi veslaþi, kteþí si
chtêli zpþíjemnit konec sezony.
Pþevážnou vêtšinu soutêžících tvoþili
naopak zájemci z þad široké veþej-
nosti, školáci a amatérské posádky.
Všem navíc pþálo krásné poçasí,
teplota vyšplhala na dvacítku a svítilo
sluníçko.
„Je už tradicí, že v pátek soutêží„Je už tradicí, že v pátek soutêží„Je už tradicí, že v pátek soutêží„Je už tradicí, že v pátek soutêží„Je už tradicí, že v pátek soutêží
nejprve školní posádky. Letos bylnejprve školní posádky. Letos bylnejprve školní posádky. Letos bylnejprve školní posádky. Letos bylnejprve školní posádky. Letos byl
mezi nimi opêt velký zájem o start,mezi nimi opêt velký zájem o start,mezi nimi opêt velký zájem o start,mezi nimi opêt velký zájem o start,mezi nimi opêt velký zájem o start,
pþihlásilo se nám dvacet posádek.pþihlásilo se nám dvacet posádek.pþihlásilo se nám dvacet posádek.pþihlásilo se nám dvacet posádek.pþihlásilo se nám dvacet posádek.
Z toho, že draçí lodê si získávajíZ toho, že draçí lodê si získávajíZ toho, že draçí lodê si získávajíZ toho, že draçí lodê si získávajíZ toho, že draçí lodê si získávají
mezi mládeží takovou popularitu,mezi mládeží takovou popularitu,mezi mládeží takovou popularitu,mezi mládeží takovou popularitu,mezi mládeží takovou popularitu,
máme obrovskou radost,“ þekl þedimáme obrovskou radost,“ þekl þedimáme obrovskou radost,“ þekl þedimáme obrovskou radost,“ þekl þedimáme obrovskou radost,“ þekl þedi-----
tel závodu Petr Štêrba.tel závodu Petr Štêrba.tel závodu Petr Štêrba.tel závodu Petr Štêrba.tel závodu Petr Štêrba.
V sobotu už pþišly na þadu kategorie
dospêlých. Na poþadu dne byly pres-
tižní souboje posádek v draçím biat-
lonu, neoficiální mistrovství svêta na
trati 200 m a veçerní gladiátorské
soupeþení na trati 50 m osvêtlené
louçemi. Startovalo se v kategoriích:
Mix Amatér, Mix Fun, Mix New,
ženy, firmy, obce.
„Têší nás, že každoroçnê se zvy„Têší nás, že každoroçnê se zvy„Têší nás, že každoroçnê se zvy„Têší nás, že každoroçnê se zvy„Têší nás, že každoroçnê se zvy-----
šuje poçet úçastníkû. Navíc soušuje poçet úçastníkû. Navíc soušuje poçet úçastníkû. Navíc soušuje poçet úçastníkû. Navíc soušuje poçet úçastníkû. Navíc sou-----
çasnê s tím se zvyšuje také jejichçasnê s tím se zvyšuje také jejichçasnê s tím se zvyšuje také jejichçasnê s tím se zvyšuje také jejichçasnê s tím se zvyšuje také jejich
angažovanost a kreativita. Jedangažovanost a kreativita. Jedangažovanost a kreativita. Jedangažovanost a kreativita. Jedangažovanost a kreativita. Jed-----
notlivé posádky žijí tímto závodemnotlivé posádky žijí tímto závodemnotlivé posádky žijí tímto závodemnotlivé posádky žijí tímto závodemnotlivé posádky žijí tímto závodem,,,,,
a nejen že se na nêj cílenê pþipravují,a nejen že se na nêj cílenê pþipravují,a nejen že se na nêj cílenê pþipravují,a nejen že se na nêj cílenê pþipravují,a nejen že se na nêj cílenê pþipravují,
ale také si vyrábêjí speciální dresyale také si vyrábêjí speciální dresyale také si vyrábêjí speciální dresyale také si vyrábêjí speciální dresyale také si vyrábêjí speciální dresy
a kostýmy, aby symbolizovaly vya kostýmy, aby symbolizovaly vya kostýmy, aby symbolizovaly vya kostýmy, aby symbolizovaly vya kostýmy, aby symbolizovaly vy-----
branou zemi. Projevuje se u nichbranou zemi. Projevuje se u nichbranou zemi. Projevuje se u nichbranou zemi. Projevuje se u nichbranou zemi. Projevuje se u nich
smysl pro tým, pro humor i zábavu,smysl pro tým, pro humor i zábavu,smysl pro tým, pro humor i zábavu,smysl pro tým, pro humor i zábavu,smysl pro tým, pro humor i zábavu,
a to je nesmírnê dûležité,“ pochválila to je nesmírnê dûležité,“ pochválila to je nesmírnê dûležité,“ pochválila to je nesmírnê dûležité,“ pochválila to je nesmírnê dûležité,“ pochválil
nápaditost aktérû festivalu Petrnápaditost aktérû festivalu Petrnápaditost aktérû festivalu Petrnápaditost aktérû festivalu Petrnápaditost aktérû festivalu Petr
Štêrba.Štêrba.Štêrba.Štêrba.Štêrba.
V závodê o neoficiální titul svêtových
šampionû amatérských posádek se
se pþedstavili i dva nejznámêjší
úçastníci akce - mistþi svêta a olymmistþi svêta a olymmistþi svêta a olymmistþi svêta a olymmistþi svêta a olym-----
pijští medailisté: biker Jaroslavpijští medailisté: biker Jaroslavpijští medailisté: biker Jaroslavpijští medailisté: biker Jaroslavpijští medailisté: biker Jaroslav
Kulhavý a kanoista Jan Štêrba.Kulhavý a kanoista Jan Štêrba.Kulhavý a kanoista Jan Štêrba.Kulhavý a kanoista Jan Štêrba.Kulhavý a kanoista Jan Štêrba. S

FESTIVAL DRAČÍCH  LODÍ ZNOJMO 2014
posádkou státu Texas témêþ sahali
po postupu do finále, ale têsná po-
rážka je nakonec stála bitvu o ku-
riózní primát.
Pak je çekal ještê jeden úkol Pak je çekal ještê jeden úkol Pak je çekal ještê jeden úkol Pak je çekal ještê jeden úkol Pak je çekal ještê jeden úkol ----- Jan Jan Jan Jan Jan
Štêrba s Jaroslavem Kulhavým aŠtêrba s Jaroslavem Kulhavým aŠtêrba s Jaroslavem Kulhavým aŠtêrba s Jaroslavem Kulhavým aŠtêrba s Jaroslavem Kulhavým a
starostou Znojma Vlastimilemstarostou Znojma Vlastimilemstarostou Znojma Vlastimilemstarostou Znojma Vlastimilemstarostou Znojma Vlastimilem
Gabrhelem pþedalGabrhelem pþedalGabrhelem pþedalGabrhelem pþedalGabrhelem pþedaliiiii ceny nejúspêš ceny nejúspêš ceny nejúspêš ceny nejúspêš ceny nejúspêš-----
nêjším posádkám.nêjším posádkám.nêjším posádkám.nêjším posádkám.nêjším posádkám. Veçer už çekal
na všechny natêšené úçastníky
ohñostroj a také úçast na slavnosti
burçáku, hudby a kulináþských
specialit - znojemském Burçákfestu
2014.
Fotografie a Výsledky ze 7. roçníkuFotografie a Výsledky ze 7. roçníkuFotografie a Výsledky ze 7. roçníkuFotografie a Výsledky ze 7. roçníkuFotografie a Výsledky ze 7. roçníku
Festivalu draçích lodí ve ZnojmêFestivalu draçích lodí ve ZnojmêFestivalu draçích lodí ve ZnojmêFestivalu draçích lodí ve ZnojmêFestivalu draçích lodí ve Znojmê
najdete na:najdete na:najdete na:najdete na:najdete na:
http://www.dracifestznojmo.eu/http://www.dracifestznojmo.eu/http://www.dracifestznojmo.eu/http://www.dracifestznojmo.eu/http://www.dracifestznojmo.eu/
Z výsledkû - Závod školních týmû:
Kategorie I. stupeñ:Kategorie I. stupeñ:Kategorie I. stupeñ:Kategorie I. stupeñ:Kategorie I. stupeñ:
1. Drakuláci ZŠ a MŠ Tasovice
2. Draci 4.A ZŠ a MŠ Pražská
Kategorie II. stupeñ:Kategorie II. stupeñ:Kategorie II. stupeñ:Kategorie II. stupeñ:Kategorie II. stupeñ:
1. Tasmeni ZŠ a MŠ Tasovice
2. Kuala Lumpur ZŠ n. Republiky
3. Tamba ZŠ Jevišovice
Kajakáþi:Kajakáþi:Kajakáþi:Kajakáþi:Kajakáþi:
1. Jan Zahradník
2. Jan Marek
3. Milan Janeçek.

 KANOISTIKA ZNOJMO KANOISTIKA ZNOJMO KANOISTIKA ZNOJMO KANOISTIKA ZNOJMO KANOISTIKA ZNOJMO

Vítêzná posádka závodu základních škol Tasanda ZŠ Tasovice.Vítêzná posádka závodu základních škol Tasanda ZŠ Tasovice.Vítêzná posádka závodu základních škol Tasanda ZŠ Tasovice.Vítêzná posádka závodu základních škol Tasanda ZŠ Tasovice.Vítêzná posádka závodu základních škol Tasanda ZŠ Tasovice.

Californie - vítêzové kategorie dresû.Californie - vítêzové kategorie dresû.Californie - vítêzové kategorie dresû.Californie - vítêzové kategorie dresû.Californie - vítêzové kategorie dresû.

Vítêzná posádka Chvalovic  kategorie Obce a mêsta.Vítêzná posádka Chvalovic  kategorie Obce a mêsta.Vítêzná posádka Chvalovic  kategorie Obce a mêsta.Vítêzná posádka Chvalovic  kategorie Obce a mêsta.Vítêzná posádka Chvalovic  kategorie Obce a mêsta. Jan Štêrba a Jaroslav Kulhavý.Jan Štêrba a Jaroslav Kulhavý.Jan Štêrba a Jaroslav Kulhavý.Jan Štêrba a Jaroslav Kulhavý.Jan Štêrba a Jaroslav Kulhavý.

Ale jenom asi dvacet minut, hosté srovnali až v nastaveném çase z úplnêAle jenom asi dvacet minut, hosté srovnali až v nastaveném çase z úplnêAle jenom asi dvacet minut, hosté srovnali až v nastaveném çase z úplnêAle jenom asi dvacet minut, hosté srovnali až v nastaveném çase z úplnêAle jenom asi dvacet minut, hosté srovnali až v nastaveném çase z úplnê
poslední standardky poslední standardky poslední standardky poslední standardky poslední standardky ----- bohužel. Svádêt vinu jenom na rozhodçí není fair, bohužel. Svádêt vinu jenom na rozhodçí není fair, bohužel. Svádêt vinu jenom na rozhodçí není fair, bohužel. Svádêt vinu jenom na rozhodçí není fair, bohužel. Svádêt vinu jenom na rozhodçí není fair,
prûbêh zápasu si znojemští hráçi zpackali sami. V prvním poloçase byliprûbêh zápasu si znojemští hráçi zpackali sami. V prvním poloçase byliprûbêh zápasu si znojemští hráçi zpackali sami. V prvním poloçase byliprûbêh zápasu si znojemští hráçi zpackali sami. V prvním poloçase byliprûbêh zápasu si znojemští hráçi zpackali sami. V prvním poloçase byli
nejistí, pomalejší, a hlavnê v obranê  hodnê chybovali. Po zmênê stran senejistí, pomalejší, a hlavnê v obranê  hodnê chybovali. Po zmênê stran senejistí, pomalejší, a hlavnê v obranê  hodnê chybovali. Po zmênê stran senejistí, pomalejší, a hlavnê v obranê  hodnê chybovali. Po zmênê stran senejistí, pomalejší, a hlavnê v obranê  hodnê chybovali. Po zmênê stran se
zmênila i kvalita hry z naší strany, najednou jich bylo všude plno a dvêmazmênila i kvalita hry z naší strany, najednou jich bylo všude plno a dvêmazmênila i kvalita hry z naší strany, najednou jich bylo všude plno a dvêmazmênila i kvalita hry z naší strany, najednou jich bylo všude plno a dvêmazmênila i kvalita hry z naší strany, najednou jich bylo všude plno a dvêma
góly dokázali skóre otoçit. Témêþ devêt stovek zvêdavých divákû – jednakgóly dokázali skóre otoçit. Témêþ devêt stovek zvêdavých divákû – jednakgóly dokázali skóre otoçit. Témêþ devêt stovek zvêdavých divákû – jednakgóly dokázali skóre otoçit. Témêþ devêt stovek zvêdavých divákû – jednakgóly dokázali skóre otoçit. Témêþ devêt stovek zvêdavých divákû – jednak
na novê zrekonstruovaný stadion a koneçnê i na plný bodový zisk – všakna novê zrekonstruovaný stadion a koneçnê i na plný bodový zisk – všakna novê zrekonstruovaný stadion a koneçnê i na plný bodový zisk – všakna novê zrekonstruovaný stadion a koneçnê i na plný bodový zisk – všakna novê zrekonstruovaný stadion a koneçnê i na plný bodový zisk – však
odcházelo domû rozçarováno. Ve stþedu 8. þíjna od 16 hodin se bude opêtodcházelo domû rozçarováno. Ve stþedu 8. þíjna od 16 hodin se bude opêtodcházelo domû rozçarováno. Ve stþedu 8. þíjna od 16 hodin se bude opêtodcházelo domû rozçarováno. Ve stþedu 8. þíjna od 16 hodin se bude opêtodcházelo domû rozçarováno. Ve stþedu 8. þíjna od 16 hodin se bude opêt
ve Znojmê hrát pohárové utkání se Zbrojovkou Brno.ve Znojmê hrát pohárové utkání se Zbrojovkou Brno.ve Znojmê hrát pohárové utkání se Zbrojovkou Brno.ve Znojmê hrát pohárové utkání se Zbrojovkou Brno.ve Znojmê hrát pohárové utkání se Zbrojovkou Brno.

1.SC Znojmo FK - FC Fastav Zlín  2:2  (0:1)1.SC Znojmo FK - FC Fastav Zlín  2:2  (0:1)1.SC Znojmo FK - FC Fastav Zlín  2:2  (0:1)1.SC Znojmo FK - FC Fastav Zlín  2:2  (0:1)1.SC Znojmo FK - FC Fastav Zlín  2:2  (0:1)
Branky: Branky: Branky: Branky: Branky: 57. Pázler, 66. Žondra – 6. Železník, 90+2. Poznar. ŽK:ŽK:ŽK:ŽK:ŽK: 48. Ledecký,
53. Buchta, 61. Žondra – 31. Hájek, 40. Matêjov, 60. Živuliç, 75. Železník,
75. Hubáçek. Poçet divákû:Poçet divákû:Poçet divákû:Poçet divákû:Poçet divákû: 852 platících. 1.SC Znojmo FK: 1.SC Znojmo FK: 1.SC Znojmo FK: 1.SC Znojmo FK: 1.SC Znojmo FK: Andrejko –
Helísek (46. Ledecký), Buchta, Hudec, Odehnal – Lacko (C), Okleštêk (90.
Pokorný), Kovaçiç – Stáña, Žondra, Pázler (84. Hþíbek). FC Fastav Zlín:FC Fastav Zlín:FC Fastav Zlín:FC Fastav Zlín:FC Fastav Zlín:
Dostál – Malý, Hubáçek, Jeleçek, Železník (C), Živuliç, Matêjov (58. Holík),
Hájek, Kurtin (75. Poznar), Pazdera, Malcharek (66. Kraut).
Vstup do zápasu Znojmu vûbec nevyšel. Po dvou chybách zadákû, kdyVstup do zápasu Znojmu vûbec nevyšel. Po dvou chybách zadákû, kdyVstup do zápasu Znojmu vûbec nevyšel. Po dvou chybách zadákû, kdyVstup do zápasu Znojmu vûbec nevyšel. Po dvou chybách zadákû, kdyVstup do zápasu Znojmu vûbec nevyšel. Po dvou chybách zadákû, kdy
obránce hlaviçkoval dozadu a brankáþ Andrejko vybêhl pþíliš daleko zobránce hlaviçkoval dozadu a brankáþ Andrejko vybêhl pþíliš daleko zobránce hlaviçkoval dozadu a brankáþ Andrejko vybêhl pþíliš daleko zobránce hlaviçkoval dozadu a brankáþ Andrejko vybêhl pþíliš daleko zobránce hlaviçkoval dozadu a brankáþ Andrejko vybêhl pþíliš daleko z
branky v domnêní, že se nemûže nic stát, prokázal svûj pþehled a pohotovostbranky v domnêní, že se nemûže nic stát, prokázal svûj pþehled a pohotovostbranky v domnêní, že se nemûže nic stát, prokázal svûj pþehled a pohotovostbranky v domnêní, že se nemûže nic stát, prokázal svûj pþehled a pohotovostbranky v domnêní, že se nemûže nic stát, prokázal svûj pþehled a pohotovost
zlínský kapitán Lukáš Železník a chytrým lobem tak dosáhl laciné vedoucízlínský kapitán Lukáš Železník a chytrým lobem tak dosáhl laciné vedoucízlínský kapitán Lukáš Železník a chytrým lobem tak dosáhl laciné vedoucízlínský kapitán Lukáš Železník a chytrým lobem tak dosáhl laciné vedoucízlínský kapitán Lukáš Železník a chytrým lobem tak dosáhl laciné vedoucí
branky. To by se stávat nemêlo. branky. To by se stávat nemêlo. branky. To by se stávat nemêlo. branky. To by se stávat nemêlo. branky. To by se stávat nemêlo. Domácí to natolik zaskoçilo, že se nezmohli
na dûraznêjší odpovêð a pûsobili celkovê pomalejším dojmem. Zlínu se
naopak daþilo, již zmiñovaný kapitán Železník mêl asi po pûlhodinê hry další
velkou pþíležitost, ale jeho prudká rána z pþímého kopu po zemi šla jen do
tyçky. Hotová pohroma však mohla pþijít ve 39. minutê opêt po chybêHotová pohroma však mohla pþijít ve 39. minutê opêt po chybêHotová pohroma však mohla pþijít ve 39. minutê opêt po chybêHotová pohroma však mohla pþijít ve 39. minutê opêt po chybêHotová pohroma však mohla pþijít ve 39. minutê opêt po chybê
našeho gólmana, který byl zase daleko z brány a jen štêstí nás zachránilo.našeho gólmana, který byl zase daleko z brány a jen štêstí nás zachránilo.našeho gólmana, který byl zase daleko z brány a jen štêstí nás zachránilo.našeho gólmana, který byl zase daleko z brány a jen štêstí nás zachránilo.našeho gólmana, který byl zase daleko z brány a jen štêstí nás zachránilo.
Míç totiž jen têsnê minul vzdálenêjší tyç.
Ve druhém poloçase hrálo Znojmo jako polité živou vodou, nêkteré akceVe druhém poloçase hrálo Znojmo jako polité živou vodou, nêkteré akceVe druhém poloçase hrálo Znojmo jako polité živou vodou, nêkteré akceVe druhém poloçase hrálo Znojmo jako polité živou vodou, nêkteré akceVe druhém poloçase hrálo Znojmo jako polité živou vodou, nêkteré akce
byly perfektní. Vyrovnání jsme se doçkali až v 57. minutê, kdy Jan Pázlerbyly perfektní. Vyrovnání jsme se doçkali až v 57. minutê, kdy Jan Pázlerbyly perfektní. Vyrovnání jsme se doçkali až v 57. minutê, kdy Jan Pázlerbyly perfektní. Vyrovnání jsme se doçkali až v 57. minutê, kdy Jan Pázlerbyly perfektní. Vyrovnání jsme se doçkali až v 57. minutê, kdy Jan Pázler
hlavou zblízka poprvé pþekonal Dostála. O necelých deset minut bylohlavou zblízka poprvé pþekonal Dostála. O necelých deset minut bylohlavou zblízka poprvé pþekonal Dostála. O necelých deset minut bylohlavou zblízka poprvé pþekonal Dostála. O necelých deset minut bylohlavou zblízka poprvé pþekonal Dostála. O necelých deset minut bylo
ještê veseleji. Okleštêk našel z dalšího rohu pþesnê hlavu Libora Žondryještê veseleji. Okleštêk našel z dalšího rohu pþesnê hlavu Libora Žondryještê veseleji. Okleštêk našel z dalšího rohu pþesnê hlavu Libora Žondryještê veseleji. Okleštêk našel z dalšího rohu pþesnê hlavu Libora Žondryještê veseleji. Okleštêk našel z dalšího rohu pþesnê hlavu Libora Žondry
a ten se nemýlil.a ten se nemýlil.a ten se nemýlil.a ten se nemýlil.a ten se nemýlil. Vedení nám otevþelo cestu k dalším rychlým protiútokûm,
kterým ale vždy kousek scházel k úspêšnému zakonçení. Když už to
vypadalo ----- a spousta lidí tomu i vêþila  a spousta lidí tomu i vêþila  a spousta lidí tomu i vêþila  a spousta lidí tomu i vêþila  a spousta lidí tomu i vêþila ----- že je vítêzství doma, pþišlo nêco jako
boxerské k.o., protože stþídající Tomáš Poznar k nevídané radosti hostujícího
celku vyrovnal. Trenér Oldþich Machala (Znojmo):Trenér Oldþich Machala (Znojmo):Trenér Oldþich Machala (Znojmo):Trenér Oldþich Machala (Znojmo):Trenér Oldþich Machala (Znojmo):O utkání se mi špatnê
mluví. První pûle... nevím, proç podáváme doma takové výkony. Po hrozné
první çásti jsme se zvedli a výsledek otoçili, ale v poslední vteþinê zápasu
dokázal soupeþ vyrovnat. Velká ztráta.                                                                                                                                                                                                                             -stlba--stlba--stlba--stlba--stlba-

Vítězství nad Zlínem

bylo na dosah

8. kolo EBEL, nedêle 5. 10.
Orli sice museli v úvodní çásti doOrli sice museli v úvodní çásti doOrli sice museli v úvodní çásti doOrli sice museli v úvodní çásti doOrli sice museli v úvodní çásti do-----
tahovat dvougólovou ztrátu, ale ještêtahovat dvougólovou ztrátu, ale ještêtahovat dvougólovou ztrátu, ale ještêtahovat dvougólovou ztrátu, ale ještêtahovat dvougólovou ztrátu, ale ještê
v jejím prûbêhu snížili, ve druhé vyv jejím prûbêhu snížili, ve druhé vyv jejím prûbêhu snížili, ve druhé vyv jejím prûbêhu snížili, ve druhé vyv jejím prûbêhu snížili, ve druhé vy-----
rovnali a v té tþetí çtyþmi pþesnýmirovnali a v té tþetí çtyþmi pþesnýmirovnali a v té tþetí çtyþmi pþesnýmirovnali a v té tþetí çtyþmi pþesnýmirovnali a v té tþetí çtyþmi pþesnými
zásahy rozhodli o své zaslouženézásahy rozhodli o své zaslouženézásahy rozhodli o své zaslouženézásahy rozhodli o své zaslouženézásahy rozhodli o své zasloužené
výhþe. Znojmo tak bêhem víkenduvýhþe. Znojmo tak bêhem víkenduvýhþe. Znojmo tak bêhem víkenduvýhþe. Znojmo tak bêhem víkenduvýhþe. Znojmo tak bêhem víkendu
dvakrát sesadilo z trûnu lídra tadvakrát sesadilo z trûnu lídra tadvakrát sesadilo z trûnu lídra tadvakrát sesadilo z trûnu lídra tadvakrát sesadilo z trûnu lídra ta-----
bulky.bulky.bulky.bulky.bulky.
Tþetiny: Tþetiny: Tþetiny: Tþetiny: Tþetiny: 1:2, 1:0, 4:1. Branky a naBranky a naBranky a naBranky a naBranky a na-----
hrávky:hrávky:hrávky:hrávky:hrávky: 12. Podešva (Lattner, Pu-
cher), 40. Rosa (Lattner, Grof), 42.
Podešva (Štach, Pucher), 47. Pav-
likovský (Baça, Rehuš), 48. Štach
(Pucher, Grof), 57. Novák (Podeš-
va, Pucher) – 5. Hisey (Piche), 10.
Hofer (Murphy, Lukas), 55. Hofer
(Hisey, Piche). Rozhodçí:Rozhodçí:Rozhodçí:Rozhodçí:Rozhodçí: Gebei,
Warschaw – Nemeth, Smeibidlo.
Vylouçení:Vylouçení:Vylouçení:Vylouçení:Vylouçení: 5:5, navíc Lattner (ZNO)
10 minut - Iberer 5 + DKU a Lukas P.
(oba LIN) 10 minut. Využití:Využití:Využití:Využití:Využití: 3:1.
Diváci:Diváci:Diváci:Diváci:Diváci: 2 801. Stþely na branku:Stþely na branku:Stþely na branku:Stþely na branku:Stþely na branku:
37:33. ORLI ZNOJMO:ORLI ZNOJMO:ORLI ZNOJMO:ORLI ZNOJMO:ORLI ZNOJMO: Nechvátal –
Boþuta, Sova, Pavlikovský, Baça,
Štach, Grof, Klimíçek, Nemçík –
Beroun, Šeda, Novák – Podešva,
Pucher, Lattner – Tomas, Rehuš,
Rosa – Çíp, Bartoš, Abdul.
EHC LIWEST Black Wings Linz:EHC LIWEST Black Wings Linz:EHC LIWEST Black Wings Linz:EHC LIWEST Black Wings Linz:EHC LIWEST Black Wings Linz:
Ouzas – Murphy, Lukas R., Piche,
Dorion, Mitterdorfer, MacDonald,
Fechtig, Mayrhauser – Lebler, Mo-
ran, Ulmer – Kozek, Hisey, Hofer –
Iberer, Oberkofler, Spannring – Rau,
Lukas P., Macierzynski.
Vstup do utkání byl velmi nepþíVstup do utkání byl velmi nepþíVstup do utkání byl velmi nepþíVstup do utkání byl velmi nepþíVstup do utkání byl velmi nepþí-----
jemný pro znojemského útoçníkajemný pro znojemského útoçníkajemný pro znojemského útoçníkajemný pro znojemského útoçníkajemný pro znojemského útoçníka
Martina Podešvu, jenž se vrátil doMartina Podešvu, jenž se vrátil doMartina Podešvu, jenž se vrátil doMartina Podešvu, jenž se vrátil doMartina Podešvu, jenž se vrátil do
sestavy po zranêní, a hned po pêtasestavy po zranêní, a hned po pêtasestavy po zranêní, a hned po pêtasestavy po zranêní, a hned po pêtasestavy po zranêní, a hned po pêta-----
padesáti vteþinách inkasoval nevypadesáti vteþinách inkasoval nevypadesáti vteþinách inkasoval nevypadesáti vteþinách inkasoval nevypadesáti vteþinách inkasoval nevy-----
bíravý zákrok kolenem od Doriona.bíravý zákrok kolenem od Doriona.bíravý zákrok kolenem od Doriona.bíravý zákrok kolenem od Doriona.bíravý zákrok kolenem od Doriona.
Brzká poçetní výhoda pþinesla OrBrzká poçetní výhoda pþinesla OrBrzká poçetní výhoda pþinesla OrBrzká poçetní výhoda pþinesla OrBrzká poçetní výhoda pþinesla Or-----
lûm nêkolik slibných šancí lûm nêkolik slibných šancí lûm nêkolik slibných šancí lûm nêkolik slibných šancí lûm nêkolik slibných šancí -----  z z z z z
otoçky pálil Tomas, velmi slibnêotoçky pálil Tomas, velmi slibnêotoçky pálil Tomas, velmi slibnêotoçky pálil Tomas, velmi slibnêotoçky pálil Tomas, velmi slibnê
vyhlížela i dêlovka Pavlikovskéhovyhlížela i dêlovka Pavlikovskéhovyhlížela i dêlovka Pavlikovskéhovyhlížela i dêlovka Pavlikovskéhovyhlížela i dêlovka Pavlikovského
z modré çáry. Neçekanê však uz modré çáry. Neçekanê však uz modré çáry. Neçekanê však uz modré çáry. Neçekanê však uz modré çáry. Neçekanê však u-----
deþilo na druhé stranê. Již pþi hþe vdeþilo na druhé stranê. Již pþi hþe vdeþilo na druhé stranê. Již pþi hþe vdeþilo na druhé stranê. Již pþi hþe vdeþilo na druhé stranê. Již pþi hþe v
plném poçtu hráçû na obou stranáchplném poçtu hráçû na obou stranáchplném poçtu hráçû na obou stranáchplném poçtu hráçû na obou stranáchplném poçtu hráçû na obou stranách
využil nepþesnosti pþed domácí klevyužil nepþesnosti pþed domácí klevyužil nepþesnosti pþed domácí klevyužil nepþesnosti pþed domácí klevyužil nepþesnosti pþed domácí kle-----
cí Rob Hisey a z mezikruží pþekvací Rob Hisey a z mezikruží pþekvací Rob Hisey a z mezikruží pþekvací Rob Hisey a z mezikruží pþekvací Rob Hisey a z mezikruží pþekva-----
pil Nechvátala dobþe umístênoupil Nechvátala dobþe umístênoupil Nechvátala dobþe umístênoupil Nechvátala dobþe umístênoupil Nechvátala dobþe umístênou
stþelou nad vyrážeçku.stþelou nad vyrážeçku.stþelou nad vyrážeçku.stþelou nad vyrážeçku.stþelou nad vyrážeçku.

Krátce po buly ve stþedovém kruhu
napálil boçní síï Baça. Ani druhá
znojemská poçetní výhoda na sebe
nenechala dlouho çekat, ale Orli opêt
nedokázali promênit žádnou ze
svých šancí. Rychlý brejk z trestné
lavice vracejícího se Iberera pak
zkrotil vçasným vyjetím z brány
Nechvátal. Ten si pþi své domácí
ligové premiéþe poradil i s nepþí-
jemnou stþelou Morana, na vyražený
puk, kterého se zmocnil Fabio Hofer,
už ale nedosáhl.
Znojmo se ale nehodlalo vzdát a dálZnojmo se ale nehodlalo vzdát a dálZnojmo se ale nehodlalo vzdát a dálZnojmo se ale nehodlalo vzdát a dálZnojmo se ale nehodlalo vzdát a dál
velelo do útoku. To se týmu vyplatilovelelo do útoku. To se týmu vyplatilovelelo do útoku. To se týmu vyplatilovelelo do útoku. To se týmu vyplatilovelelo do útoku. To se týmu vyplatilo
již ve 12. minutê, kdy se Ouzasemjiž ve 12. minutê, kdy se Ouzasemjiž ve 12. minutê, kdy se Ouzasemjiž ve 12. minutê, kdy se Ouzasemjiž ve 12. minutê, kdy se Ouzasem
vyražený puk zatoulal na hûl zcelavyražený puk zatoulal na hûl zcelavyražený puk zatoulal na hûl zcelavyražený puk zatoulal na hûl zcelavyražený puk zatoulal na hûl zcela
volného Martina Podešvy, který sámvolného Martina Podešvy, který sámvolného Martina Podešvy, který sámvolného Martina Podešvy, který sámvolného Martina Podešvy, který sám
pþed z velké çásti odkrytou klecípþed z velké çásti odkrytou klecípþed z velké çásti odkrytou klecípþed z velké çásti odkrytou klecípþed z velké çásti odkrytou klecí
nezaváhal. Následnê se Jihomonezaváhal. Následnê se Jihomonezaváhal. Následnê se Jihomonezaváhal. Následnê se Jihomonezaváhal. Následnê se Jihomo-----
ravané museli poprvé bránit oslaravané museli poprvé bránit oslaravané museli poprvé bránit oslaravané museli poprvé bránit oslaravané museli poprvé bránit osla-----
bení, ale i s pomocí skvêlého Nebení, ale i s pomocí skvêlého Nebení, ale i s pomocí skvêlého Nebení, ale i s pomocí skvêlého Nebení, ale i s pomocí skvêlého Ne-----
chvátalova semaforu proti ránêchvátalova semaforu proti ránêchvátalova semaforu proti ránêchvátalova semaforu proti ránêchvátalova semaforu proti ránê
Kozeka, tuto situaci ustáli. V saKozeka, tuto situaci ustáli. V saKozeka, tuto situaci ustáli. V saKozeka, tuto situaci ustáli. V saKozeka, tuto situaci ustáli. V sa-----
motném závêru ještê po Podešvovêmotném závêru ještê po Podešvovêmotném závêru ještê po Podešvovêmotném závêru ještê po Podešvovêmotném závêru ještê po Podešvovê
kþižné pobídce pálil tvrdê, ale nekþižné pobídce pálil tvrdê, ale nekþižné pobídce pálil tvrdê, ale nekþižné pobídce pálil tvrdê, ale nekþižné pobídce pálil tvrdê, ale ne-----
pþesnê Lattner.pþesnê Lattner.pþesnê Lattner.pþesnê Lattner.pþesnê Lattner.
Zkraje prostþedního dêjství provêþil
Ouzase dêlovkou zadák Baça, chvíli
po nêm pálil stejnê tvrdê i Lattner.

Menší znojemský útlum pþišel para-
doxnê v poçetní výhodê, která se
Orlûm hrubê nepovedla. Naopak
pþipustili k velké šanci Linz, Piche
ale nechal opêt vyniknout Nechvá-
talovu lapaçku. Ta byla na svém
místê i po ménê vydaþeném za-
konçení Ulmera z mezikruží.
S polovinou duelu pþišla další vlnaS polovinou duelu pþišla další vlnaS polovinou duelu pþišla další vlnaS polovinou duelu pþišla další vlnaS polovinou duelu pþišla další vlna
znojemského nátlaku. Hosté seznojemského nátlaku. Hosté seznojemského nátlaku. Hosté seznojemského nátlaku. Hosté seznojemského nátlaku. Hosté se
zmohli jen na vyhazování ze svéhozmohli jen na vyhazování ze svéhozmohli jen na vyhazování ze svéhozmohli jen na vyhazování ze svéhozmohli jen na vyhazování ze svého
obranného pásma a tribuny doslovaobranného pásma a tribuny doslovaobranného pásma a tribuny doslovaobranného pásma a tribuny doslovaobranného pásma a tribuny doslova
bouþily. Zklamáním zadunêly pobouþily. Zklamáním zadunêly pobouþily. Zklamáním zadunêly pobouþily. Zklamáním zadunêly pobouþily. Zklamáním zadunêly po
pþeçíslení Orlû, v nêmž mohl zapþeçíslení Orlû, v nêmž mohl zapþeçíslení Orlû, v nêmž mohl zapþeçíslení Orlû, v nêmž mohl zapþeçíslení Orlû, v nêmž mohl za-----
konçovat do odkryté klece Grof, alekonçovat do odkryté klece Grof, alekonçovat do odkryté klece Grof, alekonçovat do odkryté klece Grof, alekonçovat do odkryté klece Grof, ale
v rozhodující chvíli mu puk pþev rozhodující chvíli mu puk pþev rozhodující chvíli mu puk pþev rozhodující chvíli mu puk pþev rozhodující chvíli mu puk pþe-----
skoçil çepel hole. Obrovská šanceskoçil çepel hole. Obrovská šanceskoçil çepel hole. Obrovská šanceskoçil çepel hole. Obrovská šanceskoçil çepel hole. Obrovská šance
pþišla po dalším znojemském brejpþišla po dalším znojemském brejpþišla po dalším znojemském brejpþišla po dalším znojemském brejpþišla po dalším znojemském brej-----
ku a kombinaci Rosy s Tomasem,ku a kombinaci Rosy s Tomasem,ku a kombinaci Rosy s Tomasem,ku a kombinaci Rosy s Tomasem,ku a kombinaci Rosy s Tomasem,
po níž druhý jmenovaný jen vypo níž druhý jmenovaný jen vypo níž druhý jmenovaný jen vypo níž druhý jmenovaný jen vypo níž druhý jmenovaný jen vy-----
klepal Ouzasovy betony. Na druhéklepal Ouzasovy betony. Na druhéklepal Ouzasovy betony. Na druhéklepal Ouzasovy betony. Na druhéklepal Ouzasovy betony. Na druhé
stranê pak bravurnê zlikvidoval sastranê pak bravurnê zlikvidoval sastranê pak bravurnê zlikvidoval sastranê pak bravurnê zlikvidoval sastranê pak bravurnê zlikvidoval sa-----
mostatný únik Kozeka çeský masmostatný únik Kozeka çeský masmostatný únik Kozeka çeský masmostatný únik Kozeka çeský masmostatný únik Kozeka çeský mas-----
kovaný muž. Rozhodçí pak hodnêkovaný muž. Rozhodçí pak hodnêkovaný muž. Rozhodçí pak hodnêkovaný muž. Rozhodçí pak hodnêkovaný muž. Rozhodçí pak hodnê
spornê poslali Znojemské do çtyþ,spornê poslali Znojemské do çtyþ,spornê poslali Znojemské do çtyþ,spornê poslali Znojemské do çtyþ,spornê poslali Znojemské do çtyþ,
ti však s vypêtím všech sil odolali.ti však s vypêtím všech sil odolali.ti však s vypêtím všech sil odolali.ti však s vypêtím všech sil odolali.ti však s vypêtím všech sil odolali.
A role se obrátily...A role se obrátily...A role se obrátily...A role se obrátily...A role se obrátily...
Do konce prostþedního dêjství již
zbývalo jen pár vteþin, Orli však mêli
ještê k dispozici poçetní výhodu pêt

na tþi. Stupñující se nápor domácích
dokázal pþetavit ve vyrovnávací gól
Pavel Rosa, jenž po sérii pþihrávek
doklepl Ouzasem vyražený puk do
odkryté klece.
Se startem závêreçné çásti hry seSe startem závêreçné çásti hry seSe startem závêreçné çásti hry seSe startem závêreçné çásti hry seSe startem závêreçné çásti hry se
na znojemský tým koneçnê poþádnêna znojemský tým koneçnê poþádnêna znojemský tým koneçnê poþádnêna znojemský tým koneçnê poþádnêna znojemský tým koneçnê poþádnê
usmálo štêstí. V symbolickém çaseusmálo štêstí. V symbolickém çaseusmálo štêstí. V symbolickém çaseusmálo štêstí. V symbolickém çaseusmálo štêstí. V symbolickém çase
41:41 teçoval Štachovo nahození za41:41 teçoval Štachovo nahození za41:41 teçoval Štachovo nahození za41:41 teçoval Štachovo nahození za41:41 teçoval Štachovo nahození za
brankovou çáru Martin Podešva. Nabrankovou çáru Martin Podešva. Nabrankovou çáru Martin Podešva. Nabrankovou çáru Martin Podešva. Nabrankovou çáru Martin Podešva. Na
ledê to vþelo již od závêru druhéledê to vþelo již od závêru druhéledê to vþelo již od závêru druhéledê to vþelo již od závêru druhéledê to vþelo již od závêru druhé
tþetiny a brzy se zaçala pþikládattþetiny a brzy se zaçala pþikládattþetiny a brzy se zaçala pþikládattþetiny a brzy se zaçala pþikládattþetiny a brzy se zaçala pþikládat
další polínka. Po nevybíravém atadalší polínka. Po nevybíravém atadalší polínka. Po nevybíravém atadalší polínka. Po nevybíravém atadalší polínka. Po nevybíravém ata-----
ku Lattnera ve stþedním pásmu odeku Lattnera ve stþedním pásmu odeku Lattnera ve stþedním pásmu odeku Lattnera ve stþedním pásmu odeku Lattnera ve stþedním pásmu ode-----
šel pþedçasnê do sprch Iberer. Sámšel pþedçasnê do sprch Iberer. Sámšel pþedçasnê do sprch Iberer. Sámšel pþedçasnê do sprch Iberer. Sámšel pþedçasnê do sprch Iberer. Sám
Lattner inkasoval dvê minuty zaLattner inkasoval dvê minuty zaLattner inkasoval dvê minuty zaLattner inkasoval dvê minuty zaLattner inkasoval dvê minuty za
pþedchozí faul. Pþi hþe çtyþi na çtyþipþedchozí faul. Pþi hþe çtyþi na çtyþipþedchozí faul. Pþi hþe çtyþi na çtyþipþedchozí faul. Pþi hþe çtyþi na çtyþipþedchozí faul. Pþi hþe çtyþi na çtyþi
si Çerná kþídla vynutila samostatnýsi Çerná kþídla vynutila samostatnýsi Çerná kþídla vynutila samostatnýsi Çerná kþídla vynutila samostatnýsi Çerná kþídla vynutila samostatný
nájezd, pþi nêmž ztroskotal na Nenájezd, pþi nêmž ztroskotal na Nenájezd, pþi nêmž ztroskotal na Nenájezd, pþi nêmž ztroskotal na Nenájezd, pþi nêmž ztroskotal na Ne-----
chvátalových betonech Kozek.chvátalových betonech Kozek.chvátalových betonech Kozek.chvátalových betonech Kozek.chvátalových betonech Kozek.
Vzápêtí se potvrdilo pravdivé „ne-
dáš-dostaneš“. Po již pþesilovkové
kombinaci Baçi a Richarda Pavli-
kovského na modré çáþe se puk
zastavil až v síti Ouzasovy klece.
Znojemským stadionem burácela
výteçná atmosféra a i na ledê bylo
stále na co koukat. Další ohlušující
rachot pþišel ve 49. minutê, kdy si
krátce po buly sjel níže k vrcholu
kruhu Lubomír Štach a z první poslal
kotouç neomylnê do rûžku hostující
svatynê.
I nadále stþídala jedna šance druI nadále stþídala jedna šance druI nadále stþídala jedna šance druI nadále stþídala jedna šance druI nadále stþídala jedna šance dru-----
hou. Tþetí zásah do znojemskéhou. Tþetí zásah do znojemskéhou. Tþetí zásah do znojemskéhou. Tþetí zásah do znojemskéhou. Tþetí zásah do znojemské
klece poslal pêt minut pþed sirénouklece poslal pêt minut pþed sirénouklece poslal pêt minut pþed sirénouklece poslal pêt minut pþed sirénouklece poslal pêt minut pþed sirénou
Fabio Hofer, jenž zacílil pþesnê kFabio Hofer, jenž zacílil pþesnê kFabio Hofer, jenž zacílil pþesnê kFabio Hofer, jenž zacílil pþesnê kFabio Hofer, jenž zacílil pþesnê k
pravé tyçi. Hosté vycítili šanci apravé tyçi. Hosté vycítili šanci apravé tyçi. Hosté vycítili šanci apravé tyçi. Hosté vycítili šanci apravé tyçi. Hosté vycítili šanci a
odvolali gólmana. Tento strategickýodvolali gólmana. Tento strategickýodvolali gólmana. Tento strategickýodvolali gólmana. Tento strategickýodvolali gólmana. Tento strategický
tah jim ale vûbec nevyšel a Patriktah jim ale vûbec nevyšel a Patriktah jim ale vûbec nevyšel a Patriktah jim ale vûbec nevyšel a Patriktah jim ale vûbec nevyšel a Patrik
Novák poslal puk do prázdné kleceNovák poslal puk do prázdné kleceNovák poslal puk do prázdné kleceNovák poslal puk do prázdné kleceNovák poslal puk do prázdné klece
Linze.Linze.Linze.Linze.Linze.

PETR HRACHOVINA (ZNOJMO):
Byl to têžký zápas pro všechny.Byl to têžký zápas pro všechny.Byl to têžký zápas pro všechny.Byl to têžký zápas pro všechny.Byl to têžký zápas pro všechny.
Potþebovali jsme koneçnê vyhrát.Potþebovali jsme koneçnê vyhrát.Potþebovali jsme koneçnê vyhrát.Potþebovali jsme koneçnê vyhrát.Potþebovali jsme koneçnê vyhrát.
Opêt nám los pþihrál tým, který doOpêt nám los pþihrál tým, který doOpêt nám los pþihrál tým, který doOpêt nám los pþihrál tým, který doOpêt nám los pþihrál tým, který do-----
posud neprohrál. Splnili jsme vše,posud neprohrál. Splnili jsme vše,posud neprohrál. Splnili jsme vše,posud neprohrál. Splnili jsme vše,posud neprohrál. Splnili jsme vše,
co jsme si þekli, do posledního punco jsme si þekli, do posledního punco jsme si þekli, do posledního punco jsme si þekli, do posledního punco jsme si þekli, do posledního pun-----
tíku. Kluci byli pþipraveni a ukázali,tíku. Kluci byli pþipraveni a ukázali,tíku. Kluci byli pþipraveni a ukázali,tíku. Kluci byli pþipraveni a ukázali,tíku. Kluci byli pþipraveni a ukázali,
že jsme tým, který dokáže v têžkéže jsme tým, který dokáže v têžkéže jsme tým, který dokáže v têžkéže jsme tým, který dokáže v têžkéže jsme tým, který dokáže v têžké
chvíli zabrat.chvíli zabrat.chvíli zabrat.chvíli zabrat.chvíli zabrat.                                   PETR FRÖMEL,PETR FRÖMEL,PETR FRÖMEL,PETR FRÖMEL,PETR FRÖMEL,
                                                       PETRA MATÛŠOVÁPETRA MATÛŠOVÁPETRA MATÛŠOVÁPETRA MATÛŠOVÁPETRA MATÛŠOVÁ     - OZ- OZ- OZ- OZ- OZ

Orli Znojmo - EHC LIWEST Black Wings Linz 6:3

MartinMartinMartinMartinMartin     PodešvPodešvPodešvPodešvPodešva.a.a.a.a.

Pþedminulé pondêlí odpolednePþedminulé pondêlí odpolednePþedminulé pondêlí odpolednePþedminulé pondêlí odpolednePþedminulé pondêlí odpoledne
patþilo celé hþištê znojemské Çafkypatþilo celé hþištê znojemské Çafkypatþilo celé hþištê znojemské Çafkypatþilo celé hþištê znojemské Çafkypatþilo celé hþištê znojemské Çafky
têm, kteþí mají rádi fotbal a i pþestêm, kteþí mají rádi fotbal a i pþestêm, kteþí mají rádi fotbal a i pþestêm, kteþí mají rádi fotbal a i pþestêm, kteþí mají rádi fotbal a i pþes
svûj mladiçký vêk jsou ochotnisvûj mladiçký vêk jsou ochotnisvûj mladiçký vêk jsou ochotnisvûj mladiçký vêk jsou ochotnisvûj mladiçký vêk jsou ochotni
magickému slûvku „gól“ obêtovatmagickému slûvku „gól“ obêtovatmagickému slûvku „gól“ obêtovatmagickému slûvku „gól“ obêtovatmagickému slûvku „gól“ obêtovat
cokoliv. Po mêsíçním náboru zaçí-cokoliv. Po mêsíçním náboru zaçí-cokoliv. Po mêsíçním náboru zaçí-cokoliv. Po mêsíçním náboru zaçí-cokoliv. Po mêsíçním náboru zaçí-
najících fotbalistû jim klub 1.SCnajících fotbalistû jim klub 1.SCnajících fotbalistû jim klub 1.SCnajících fotbalistû jim klub 1.SCnajících fotbalistû jim klub 1.SC
Znojmo, resp. vedení mládeže v çeleZnojmo, resp. vedení mládeže v çeleZnojmo, resp. vedení mládeže v çeleZnojmo, resp. vedení mládeže v çeleZnojmo, resp. vedení mládeže v çele
ssssse šéftrenérem Miroslavem Stein-e šéftrenérem Miroslavem Stein-e šéftrenérem Miroslavem Stein-e šéftrenérem Miroslavem Stein-e šéftrenérem Miroslavem Stein-
hauserem pþipravili spoustu lákadelhauserem pþipravili spoustu lákadelhauserem pþipravili spoustu lákadelhauserem pþipravili spoustu lákadelhauserem pþipravili spoustu lákadel
s fotbalovým zamêþením, které ce-s fotbalovým zamêþením, které ce-s fotbalovým zamêþením, které ce-s fotbalovým zamêþením, které ce-s fotbalovým zamêþením, které ce-
lostátnê podporuje a realizuje FAÇRlostátnê podporuje a realizuje FAÇRlostátnê podporuje a realizuje FAÇRlostátnê podporuje a realizuje FAÇRlostátnê podporuje a realizuje FAÇR
pod názvem „Mûj první gól.“pod názvem „Mûj první gól.“pod názvem „Mûj první gól.“pod názvem „Mûj první gól.“pod názvem „Mûj první gól.“
Poçasí se jako na objednávkuPoçasí se jako na objednávkuPoçasí se jako na objednávkuPoçasí se jako na objednávkuPoçasí se jako na objednávku
umoudþiloumoudþiloumoudþiloumoudþiloumoudþilo,,,,,  a tak se mohli zkušení  a tak se mohli zkušení  a tak se mohli zkušení  a tak se mohli zkušení  a tak se mohli zkušení
profesionální trenéþi na jednotlivýchprofesionální trenéþi na jednotlivýchprofesionální trenéþi na jednotlivýchprofesionální trenéþi na jednotlivýchprofesionální trenéþi na jednotlivých
stanovištích plnê vênovat natêše-stanovištích plnê vênovat natêše-stanovištích plnê vênovat natêše-stanovištích plnê vênovat natêše-stanovištích plnê vênovat natêše-
ným klukûm, kteþí by v budoucnuným klukûm, kteþí by v budoucnuným klukûm, kteþí by v budoucnuným klukûm, kteþí by v budoucnuným klukûm, kteþí by v budoucnu
rádi dávali hlavnê hodnê gólû.rádi dávali hlavnê hodnê gólû.rádi dávali hlavnê hodnê gólû.rádi dávali hlavnê hodnê gólû.rádi dávali hlavnê hodnê gólû.
Povzbudit je pþi prvních fotbalovýchPovzbudit je pþi prvních fotbalovýchPovzbudit je pþi prvních fotbalovýchPovzbudit je pþi prvních fotbalovýchPovzbudit je pþi prvních fotbalových
krûçcích pþišli i çtyþi souçasní dru-krûçcích pþišli i çtyþi souçasní dru-krûçcích pþišli i çtyþi souçasní dru-krûçcích pþišli i çtyþi souçasní dru-krûçcích pþišli i çtyþi souçasní dru-
holigoví hráçi 1. SC Znojmo  Todorholigoví hráçi 1. SC Znojmo  Todorholigoví hráçi 1. SC Znojmo  Todorholigoví hráçi 1. SC Znojmo  Todorholigoví hráçi 1. SC Znojmo  Todor
Yonov, Jan Pázler, Libor Žondra aYonov, Jan Pázler, Libor Žondra aYonov, Jan Pázler, Libor Žondra aYonov, Jan Pázler, Libor Žondra aYonov, Jan Pázler, Libor Žondra a
Matúš Lacko. Jenže nejen oni, ale iMatúš Lacko. Jenže nejen oni, ale iMatúš Lacko. Jenže nejen oni, ale iMatúš Lacko. Jenže nejen oni, ale iMatúš Lacko. Jenže nejen oni, ale i
rodiçe dêtí roçníku 2007 moc dobþerodiçe dêtí roçníku 2007 moc dobþerodiçe dêtí roçníku 2007 moc dobþerodiçe dêtí roçníku 2007 moc dobþerodiçe dêtí roçníku 2007 moc dobþe
vêdí, že k cíli vede dlouhá a nároçnávêdí, že k cíli vede dlouhá a nároçnávêdí, že k cíli vede dlouhá a nároçnávêdí, že k cíli vede dlouhá a nároçnávêdí, že k cíli vede dlouhá a nároçná
cesta. A tak se na pažitu Çafky  sna-cesta. A tak se na pažitu Çafky  sna-cesta. A tak se na pažitu Çafky  sna-cesta. A tak se na pažitu Çafky  sna-cesta. A tak se na pažitu Çafky  sna-
žili fotbaloví adepti zdolávat pþe-žili fotbaloví adepti zdolávat pþe-žili fotbaloví adepti zdolávat pþe-žili fotbaloví adepti zdolávat pþe-žili fotbaloví adepti zdolávat pþe-
kážkovou dráhu, slalom s míçem,kážkovou dráhu, slalom s míçem,kážkovou dráhu, slalom s míçem,kážkovou dráhu, slalom s míçem,kážkovou dráhu, slalom s míçem,
zkoušeli  stþelbu na malou brankuzkoušeli  stþelbu na malou brankuzkoušeli  stþelbu na malou brankuzkoušeli  stþelbu na malou brankuzkoušeli  stþelbu na malou branku,,,,,
resp. trefy na atraktivní fotbalovéresp. trefy na atraktivní fotbalovéresp. trefy na atraktivní fotbalovéresp. trefy na atraktivní fotbalovéresp. trefy na atraktivní fotbalové
kuželky, pþihrávky, kopy, hlaviçkykuželky, pþihrávky, kopy, hlaviçkykuželky, pþihrávky, kopy, hlaviçkykuželky, pþihrávky, kopy, hlaviçkykuželky, pþihrávky, kopy, hlaviçky
i vlastní hru - jednoduše þeçenoi vlastní hru - jednoduše þeçenoi vlastní hru - jednoduše þeçenoi vlastní hru - jednoduše þeçenoi vlastní hru - jednoduše þeçeno
nenudil se nikdo, nebyl na to ças.nenudil se nikdo, nebyl na to ças.nenudil se nikdo, nebyl na to ças.nenudil se nikdo, nebyl na to ças.nenudil se nikdo, nebyl na to ças.
Fotbalové vzory, hráçi z „áçka“Fotbalové vzory, hráçi z „áçka“Fotbalové vzory, hráçi z „áçka“Fotbalové vzory, hráçi z „áçka“Fotbalové vzory, hráçi z „áçka“,,,,, je je je je je
v jejich snaze podporovali, tu a tamv jejich snaze podporovali, tu a tamv jejich snaze podporovali, tu a tamv jejich snaze podporovali, tu a tamv jejich snaze podporovali, tu a tam
pomohli, povzbudili çi pochválili. Vpomohli, povzbudili çi pochválili. Vpomohli, povzbudili çi pochválili. Vpomohli, povzbudili çi pochválili. Vpomohli, povzbudili çi pochválili. V
prûbêhu odpoledne se na budoucíprûbêhu odpoledne se na budoucíprûbêhu odpoledne se na budoucíprûbêhu odpoledne se na budoucíprûbêhu odpoledne se na budoucí
fotbalové „star“ pþišli podívat takéfotbalové „star“ pþišli podívat takéfotbalové „star“ pþišli podívat takéfotbalové „star“ pþišli podívat takéfotbalové „star“ pþišli podívat také
trenér mládeže Jm fotbalového sva-trenér mládeže Jm fotbalového sva-trenér mládeže Jm fotbalového sva-trenér mládeže Jm fotbalového sva-trenér mládeže Jm fotbalového sva-

Čafka přilákala hodně

chlapců toužících po kopané
zu Stanislav Schwarz a pþedsedazu Stanislav Schwarz a pþedsedazu Stanislav Schwarz a pþedsedazu Stanislav Schwarz a pþedsedazu Stanislav Schwarz a pþedseda
OFS Znojmo pan Zdenêk Leitner.OFS Znojmo pan Zdenêk Leitner.OFS Znojmo pan Zdenêk Leitner.OFS Znojmo pan Zdenêk Leitner.OFS Znojmo pan Zdenêk Leitner.
Pþed odchodem domû dostali tiPþed odchodem domû dostali tiPþed odchodem domû dostali tiPþed odchodem domû dostali tiPþed odchodem domû dostali ti
nejmenší na památku drobné vêcnénejmenší na památku drobné vêcnénejmenší na památku drobné vêcnénejmenší na památku drobné vêcnénejmenší na památku drobné vêcné
dárky vçetnê vkusných dresû.dárky vçetnê vkusných dresû.dárky vçetnê vkusných dresû.dárky vçetnê vkusných dresû.dárky vçetnê vkusných dresû.
A protože „babí léto“ nyní kopanéA protože „babí léto“ nyní kopanéA protože „babí léto“ nyní kopanéA protože „babí léto“ nyní kopanéA protože „babí léto“ nyní kopané
pþeje, mám informaci, že se þadapþeje, mám informaci, že se þadapþeje, mám informaci, že se þadapþeje, mám informaci, že se þadapþeje, mám informaci, že se þada
zaregistrovaných chlapcû s chutí,zaregistrovaných chlapcû s chutí,zaregistrovaných chlapcû s chutí,zaregistrovaných chlapcû s chutí,zaregistrovaných chlapcû s chutí,
doopravdy a s nefalšovanou vervoudoopravdy a s nefalšovanou vervoudoopravdy a s nefalšovanou vervoudoopravdy a s nefalšovanou vervoudoopravdy a s nefalšovanou vervou
- jak to jen tito kluci ještê neovlivnêni- jak to jen tito kluci ještê neovlivnêni- jak to jen tito kluci ještê neovlivnêni- jak to jen tito kluci ještê neovlivnêni- jak to jen tito kluci ještê neovlivnêni
žádnými nešvary nás dospêlýchžádnými nešvary nás dospêlýchžádnými nešvary nás dospêlýchžádnými nešvary nás dospêlýchžádnými nešvary nás dospêlých
umí -  do pþípravy v oddílu již pustila.umí -  do pþípravy v oddílu již pustila.umí -  do pþípravy v oddílu již pustila.umí -  do pþípravy v oddílu již pustila.umí -  do pþípravy v oddílu již pustila.
Takže vydržte, užijte si s míçemTakže vydržte, užijte si s míçemTakže vydržte, užijte si s míçemTakže vydržte, užijte si s míçemTakže vydržte, užijte si s míçem
spoustu zábavy a radosti.spoustu zábavy a radosti.spoustu zábavy a radosti.spoustu zábavy a radosti.spoustu zábavy a radosti.
               text a foto: Ladislav Bastl               text a foto: Ladislav Bastl               text a foto: Ladislav Bastl               text a foto: Ladislav Bastl               text a foto: Ladislav Bastl

První  slalom s míçem Tomáši Be-První  slalom s míçem Tomáši Be-První  slalom s míçem Tomáši Be-První  slalom s míçem Tomáši Be-První  slalom s míçem Tomáši Be-
keçovi vyšel.keçovi vyšel.keçovi vyšel.keçovi vyšel.keçovi vyšel.


