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hokej  Utkání se na začátku ne-
vyvíjelo dobře. Po brance Clarka 
se totiž domácí dostali do vedení. 
Orli ale díky skvělé pasáži ve dru-
hé části otočili stav zápasu, načež 
dokázal odpovědět i Innsbruck. 
Dva body pak v samostatných 
nájezdech vystřelil Znojmu Sean 
McMonagle.

8. kolo EBEL, sobota 8. 10. 
Třetiny: 1:0, 1:2, 0:0 - 0:0. Branky 

a nahrávky: 17. Clark (Bishop, La-
mmers), 36. Smith (Linder, Clark) 
– 26. Hughesman (Lakos, Šeda), 35. 
Číp (Lakos, Wronka), rozh. náj. Mc-
Monagle. Rozhodčí: Lemelin, Siegel 
– Kontschieder, Pardatscher. Vylou-
čení: 2:4. Bez využití. Diváci: 2000. 
Střely na branku: 35:44. Průběh 
utkání: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3. HC TWK 
Innsbruck: Chiodo – Pedevilla, Mi-
tterdorfer, Saringer, Kudroč, Linder, 
Ebner – Bishop, Spurgeon, Lammers 
– Šedivý, Huber, Schennach – La-
moureux, Clark, Smith – Schramm, 
Teschauer, Mössmer. ORLI ZNOJ-
MO: Nechvátal – Šulák, Lakos, Řez-
níček, Lattner, Stehlík, Biro, McMo-
nagle – Číp, Plíhal, Wronka – Vodný, 
Da Costa, Tomas – Hughesman, Pu-
cher, Šeda – Beroun, Bartoš, Novák 
– Csamango.

Do první třetiny vkročili lépe 
domácí, již v prvních minutách si 
vytvořili několik dobrý šancí, které 
jen tak tak neskončily gólem. Po-
stupně se před Nechvátalem zjevili 
Spurgeon a Saringer, v tváří tvář zno-
jemskému maskovanému muži však 
neuspěli. Domácím se zadařilo až v 
sedmnácté minutě, kdy se v branko-
višti zjevil Andrew Clark, který do-

Innsbruck - Orli Znojmo 2:3
Sean McMonagl

klepl volný kotouč za Nechvátalova 
záda.

Druhá dvacetiminutovka byla o 
poznání dramatičtější, její úvod se 
nesl v duchu orlí dravosti a touhy 
vyrovnat. To se nakonec i poved-
lo, Adam Hughesman našel ideální 
přihrávku od Andrého Lakose a v 
samostatném úniku se nemýlil. Tlak 
Innsbrucku se Znojmu podařilo 
přežít a po několika dalších šancích 
Jihomoravané skórovali podruhé. 
Radek Čípproměnil únik a Orli rá-
zem vedli. Rakušanům se ale také 
zadařilo, jen o chvíli později bylo 
vyrovnáno z hole Austina Smithe a 
začínalo se opět od nuly.

Třetí část hry nabídla hodně opa-
trný hokej, při kterém se ale i tak 
našla spousta šancí, které si vytvořily 
obě strany. Nejdřív byli na koni zno-
jemští hráči, ale ani Beroun ani Číp 
proti Chiodovi neuspěli, ke konci 
základní hrací doby se pokoušel pro-
sadit bývalý hráč Znojma Šedivý, ale 
ani on rozhodující gól nevstřelil, na 
řadu tak přišlo prodloužení.

V něm jako by někdo českého 
zástupce v EBEL někdo polil živou 
vodou, jinak opatrný výkon pročís-
ly některé vyložené šance, které jen 
se štěstím pro Innsbruck neskončily 
gólem! Nejdříve neuspěl Da Costa, 
následně musel rozhodčí kontro-
lovat video po samostatném úniku 
Wronky, ale polskému talentu se 
branku vstřelit nepodařilo. V ná-
sledných samostatných nájezdech 
byli úspěšní pouze Orli, rozhodující 
branka připadla prvnímu skórující-
mu Seanu McMonaglovi.   
                             jakub Prchal - oZ,  
                   foto: Lukáš Caha - oZ

hokej  Znojemští hokejisté slaví 
druhé vítězství ligové sezóny. Na 
ledě Dornbirnu jim parádně vy-
šel začátek a po první třetině vedli 
3:0, domácí ale zápas zdramati-
zovali a sahali po vyrovnání. Orli 
však cenné vítězství udrželi. Třemi 
body k němu přispěl obránce Sean 
McMonagle.

7. kolo EBEL, pátek 7. 10.
Třetiny: 0:3, 1:0, 2:1. Branky a na-
hrávky: 40. D. Sylvester (Sarault, C. 
Sylvester), 43. D‘Alvise (Schmidt), 
59. D´Alvise (C. Sylvester, Schmi-
dt) – 3. Da Costa (McMonagle, 
Lattner), 17. Wronka (Šulák, Steh-
lík), 18. Plíhal (McMonagle, Číp), 
45. McMonagle (Číp, Hughesman). 
Rozhodčí: Gruber, Piragić – Kont-
schieder, Zgonc. Vyloučení: 6:7. 
Využití: 1:2. Diváci: 2050. Střely na 
branku: 39:32. Průběh utkání: 0:3, 
2:3, 2:4, 3:4. Dornbirner Eishockey 
Club: Hardy – Magnan, Schmi-
dt, Caruso, Crawford, C. Sylvester, 
Konradsheim, Ban, Siutz – D´Al-
vise, Arniel, Grabher Meier – D. 
Sylvester, Sarault, Siddall – N. Pet-
rik, Achermann, Livingston – Ha-
berl, Häussle, Macierzynski. ORLI 
ZNOJMO: Nechvátal – Šulák, La-
kos, Lattner, Řezníček, Stehlík, Biro, 
McMonagle – Číp, Plíhal, Wronka 
– Vodný, Da Costa, Tomas – Hu-
ghesman, Pucher, Šeda – Beroun, 
Bartoš, Novák – Csamango.

Orli vstoupili do dvouzápasového 
tripu na západě Rakouska výborně. 
Už po dvou minutách dostali k dis-
pozici přesilovou hru čtyři na tři a 
naložili s ní parádně. McMonagle na 
modré předložil puk na levé křídlo 
Teddymu Da Costovi, a ten ranou z 

Dornbirn - Orli Znojmo 3:4
první otevřel skóre. Hosté i nadále do-
minovali, dobré šance nevyužili Číp a 
Tomas a velké možnosti přicházely 
dál. V 17. minutě vpadl po pravém 
křídle do volného prostoru Patryk 
Wronka, najel do střelecké pozice a 
ideálním švihem zavěsil pod břevno. 
Hned vzápětí se pak po nahození od 
modré nejrychleji zorientoval Tomáš 
Plíhal, sklepl si puk ze vzduchu a 
zvýšil už na 3:0. Lepší první třetinu si 
znojemští příznivci těžko mohli před-
stavit.

Tříbrankový náskok se pak znoj-
emský tým snažil ve druhé části kon-
trolovat. A poměrně se mu to dařilo, 
hrál se vyrovnaný hokej bez větších 
šancí a defenziva znojemského týmu 
v čele s Patrikem Nechvátalem pra-
covala spolehlivě. Domácí se však 
nevzdávali, bojovali a byli odměněni 
v poslední minutě druhé třetiny, když 
Dustin Sylvester od modré střelou 
přes padajícího hráče se štěstím pro-
pasíroval puk do sítě.

Branka těsně před sirénou vlila 
domácím novou energii do žil. Ve 
43. minutě dostal Chris D´Alvise při-
hrávku do jízdy a skvělým zakonče-
ním ke vzdálenější tyči snížil na rozdíl 
jediné branky. Orli však zareagovali 
rychle. Taktéž v přesilovce si Sean Mc-
Monagle sjel před branku na Čípovu 
přihrávku a ranou z první si připsal 
třetí kanadský bod v zápase.

Buldoci už stihli zápas pouze zdra-
matizovat v závěrečné powerplay, 
minutu před koncem po závaru na 
brankovišti přehodil natažený Ne-
chvátalův beton opět Chris D´Alvise. 
Na obrat už pro domácí bylo pozdě, 
plný ranec tří bodů si s sebou do auto-
busu balí Orli!  

                      Lukáš Peroutka - oZ

Lvíčata porazila Moldavsko a slavila ve Znojmě postup na EURO!
koPaná  Před skvělou kulisou 
zvládla Česká reprezentace úkol 
porazit Moldavsko. Z velké pře-
vahy v první půli vytěžili svěřenci 
trenéra Lavičky gól až v samotném 
závěru. V druhé půli už si Lvíčata 
zápas pohlídala a přidala ještě tři 
góly. Krátce po utkání pak dolétla 
z Černé Hory výborný zpráva, do-
mácí tým porazil Belgii 3:0 a česká 
reprezentace mohla slavit postup 
na EURO.

Česko U21 - Moldavsko U21 
4:1

Branky: 45+1. Jankto, 67. Juliš, 74. 
Jankto, 77. Černý – 90+3. Rebenja. 
ŽK: 42. Lüftner – 31. Starîș, 42. Ma-

critchii, 61. Rozgoniuc, 79. Graur. 
Diváci: 2186. Rozhodčí: Ivajlo Sto-
janov – Ivo Kolev, Georgi Dojnov 
(všichni Bulharsko). Sestava Česko: 
Zima – Matějů, Lüftner, Simič, Ha-
vel – Černý, Trávník (c), Hubínek 
(79. Souček), Barák (75. Mašek), 
Jankto – Juliš (78. Pulkrab). Sestava 
Moldavsko: Mitu (c) – Rozgoniuc, 
Rogac, Macriţchii A., Starîș,Taras 
(76. Boiciuc) – Graur (82. Pairelli), 
Andronic, Macriţchii V., Spataru 
(46. Damascan) – Rebenja.

Česká reprezentace měla na Měst-
ském stadionu v Horním parku od 
úvodní minuty velkou převahu. 
Dlouho se však nemohla prosadit. 
Míč skončil po teči jednoho z Mol-

davanů dokonce na břevně. Přáno 
nebylo ani Barákovi, který se dvakrát 
v ideální pozici neprosadil. Velkou 
šanci měl i Juliš. Vysvobození přišlo 
v nastaveném čase první půle. Centr 
do vápna odvrátilo Moldavsko jen 
k Havlovi, který přiťukl do šance Ja-
kubu Janktovi. Ten se trefil placírkou 
přesně a potvrdil, že se mu ve Znojmě 
daří. Skóroval zde i za reprezentaci 
do 20 let. Česko tak šlo do kabin po 
zásluze s vedením. Například statisti-
ka střel byla 15:0 ve prospěch hráčů s 
lvíčkem na prsou.

Na začátku druhé půle to zkoušel 
z ojedinělé střely Graur, branku však 
přestřelil. Poté už to byla opět lvíča-
ta, která držela pevně otěže utkání 

ve svých rukou. Odpor Moldavanů 
svěřenci trenéra Lavičky definitivně 
zlomili v 67 minutě, kdy Jankto vybídl 
ke střele Lukáše Juliše, jenž se trefil do 
černého přes dva bránící hráče. Pak se 
utkání odehrávalo v poklidné taktov-
ce českého výběru. Hráč zápasu Jakub 
Jankto se trefil krásně halfvolejem a 
přidal svoji druhou branku v utkání.

O chvíli později se prosadil i vel-
ký talent z Ajaxu Amsterdam Václav 
Černý, který si udělal z moldavské 
obrany slalomovou dráhu. Moldava-
né už v závěru pouze korigovali ko-
nečný výsledek ze svého pohledu na 
1:4, když šel sám na brankáře Zimu 
Eugenia Rebenja a uklidil míč pod 
břevno. Lvíčata i přesto mohla ve 
Znojmě slavit výhru, ta největší radost 
ale přišla zhruba půl hodiny po skon-
čení utkání, kdy se Česká reprezenta-
ce do 21 let již v kabině dozvěděla, že 
Belgie prohrála v Černé Hoře. Zna-
menalo to jediné Česko si vybojovalo 
první příčku v kvalifikační skupině a 
přímý postup na EURO 2017 v Pol-
sku. Hráči a realizační tým to také v 
kabině náležitě oslavili.

Vítězslav Lavička 
(trenér ČR U21): 

Myslím, že soupeře zlomila druhá 
branka. Je ale možná trochu para-
doxní, že ve druhém poločase jsme 
tolik šancí neměli, ale naše efektivita 
byla vyšší. I když jsme před měsícem 
prohráli v Belgii, tak jsme věděli, že 
naše cesta do Polska nekončí, a jsem 
rád, že se to potvrdilo.      Z. Plánka

dračí lodě  V rámci dnes již 
mezinárodního Znojemského fes-
tivalu dračích lodí, který přivítal 
účastníky z celé České republiky, 
Slovenska, Rakouska a premiéro-
vě v ČR i z Číny, kolébky dračích 
lodí, byly vidět i znojemské posád-
ky. K vodě také dorazilo obrovské 
množství diváků.
Akce, jež probíhala po tři dny na 
louce pod Sedlešovickým mostem v 
termínu od 29. září až 1. října, zaha-
jovala jízdami těch nejmenších dětí 
s názvem Merlin´s Kinderwelt dra-
čí lodě Znojmo 2016. Zúčastnilo se 
celkem devět dvacetičlenných týmů 
z MŠ Dělnická (Jablíčka a Berušky), 
ZŠ Kravsko a ZŠ Pražská. V pátek 
25. 9. na trati 200 m soutěžili žáci 
II. stupně základních škol a středo-
školáci o putovní pohár pro nejlepší 
školní kolektiv. Zúčastnilo se celkem 
25 posádek na velkých dračích lo-
dích.            
Základní školy: 1. místo Tasanda 
MIX - ZŠ a MŠ Tasovice_00:45,50, 
2. místo Tasanda 9 - ZŠ a MŠ Tasovi-
ce_00:45,94,3. místo Tajfun - ZŠ nám. 
Republiky_00:46,02.
Středoškolský pohár: 1. místo GPOA 
Znojmo - GPOA Znojmo_02:04,43,2. 
místo Přímka - SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo,s.r.o._02:14,63,3. místo Gym-
pl team - Gymnazium Dr. Karla Po-
lesného_02:17,09.
V sobotu se na Dyji představilo cel-
kem 33 posádek. Z toho byly dva 
ženské týmy, čtyři firemní posádky, 
šest sportovních týmů a 21 posádek v 
kategorii veřejnosti „FUN“. 
Na hlavní trati 160m při neoficiál-
ním amatérském mistrovství světa 
se radovali z vítězství v kategorii 
FIRMY: 1. místo LAUFEN CZ – 
ŠVÝCARSKO_00:37,99, 2. místo TA-
MURA – JAPONSKO_00:42,01, 3. 
místo NEVOGA_00:42,99. 
ŽENY: 1. místo DRAVÉ SANĚ – 
ČÍNA_00:42,31, 2. místo KNIGHTS 
GIRLS ZNOJMO – USA_00:42,67.
KATEGORIE SPORT: 1. místo 
ENERGY FINANCIAL GROUP 
- HONG KONG_00:32,21 (pře-
vážně znojemský tým), 2. místo 
VIENNA POLICE DRAGONS – 
AUSTRIA_00:32,72, 3. místo Dračí 
Jezdci České Velenice – GRÓN-
SKO_00:39,22.
KATEGORIE FUN: 1. místo LAPA-
ČI VZDUCHU – CUBA_00:36,47 
(slovenský tým), 2. místo DO POČTU 
- PAKISTÁN_00:41,00 (znojemský 
tým), 3. místo VODÁCKÝ KLUB 

9. ročník Festivalu dračích lodí Znojmo 2016

KVASICE – MEXIKO_00:43,87.
DRAČÍ BIATLON, jízda na dračí 
lodi a střelba za jízdy z paintballo-
vé zbraně na terč: ŽENY: 1. místo 
KNIGHTS GIRLS ZNOJMO – USA_ 
0:45,98, 2. místo DRAVÉ SANĚ – 
ČÍNA_ 01:26,89. MIX – všechny ka-
tegorie dohromady, 33 posádek 
1. místo PERUN HLUBOKÁ - 
TASMÁNIE _ 00:27,53, 2. místo NE-
VOGA_00:28,34, 3. místo LAUFEN 
CZ – ŠVÝCARSKO_ 00:31,43. 

Přehled všech výsledků Festivalu 
dračích lodí:  

          www.dracifestznojmo.eu
„Letošní ročník se mimořádně vy-
vedl. Festival dračích lodí je největší 

akcí svého druhu v rámci obdobných 
akcí na Znojemsku i v ČR. Těšíme 
se z toho a bereme to jako amatérští 
organizátoři s pokorou.  Po tři dny 
jsme byli obdarováni shůry krásným 
počasím a lidé, kteří přišli, vytvořili 
neskutečnou atmosféru. Festival také 
patří jim. S dračími loděmi jsem zažil 
mnoho, projel s nimi kus světa, ale to, 
co se odehrávalo zejména v sobotu 
1.10. ve Znojmě, jsem ještě nezažil. A 
jsem rád, že jsem byl u toho.  
   Mimořádné poděkování patří všem 
posádkám, co si daly práci s přípra-
vou reprezentačních dresů. V této 
kategorii jsme již tradičně nejvýše 
hodnotili posádku MANÍKŮ, kteří 

přijeli jako reprezentace ARIZONY. 
Poděkovat se také patří partnerům 
akce, všem kdo pomohli s organi-
zací, zejména lidem z dračí posádky 
DoPočtu, dále Karlu Podzimkovi za 
občerstvení, které bylo na velmi dobré 
úrovni. Velkým dílem nám pomáhá 
samotné Město Znojmo i všichni lidé 
z městského úřadu, na které jsme se o 
pomoc obrátili. Po tři dny to byly do-
jemné výkony školkových dětí, byla to 
zábava, byly to velké sportovní výko-
ny, byla to spolupráce, byla to radost, 
byly to zážitky. To je Festival dračích 
lodí ve Znojmě. Za rok u Dyje opět 
nashledanou.“  Petr Štěrba.  
                                               kn Znojmo  


