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ZNOJMO (chaf). Tradiční Fes-
tival dračích lodí na řece Dyji 
letos nesl podtitulek Světové hry 
s odkazem na nedávno konanou 
olympiádu. Na rozdíl od té akce 
v Tokiu ale ve Znojmě panovala 
podstatně zábavnější atmosféra. 
Počet posádek i vzhledem k pro-
ticovidovým opatřením sice letos 

nebyl tak vysoký jako obvykle, 
nálada byla ale opět výtečná, jak 
už je na této akci zvykem.
Festival začal u sedlešovického 
mostu už ve čtvrtek, kdy byly na 
programu závody mateřských 
škol a prvního stupně škol základ-
ních. V pátek si pak změřili síly 
starší děti a středoškoláci. No a v 

sobotu už vypukly celodenní boje 
dospělých týmů, které si podobně 
jako v minulých letech mohly vy-
brat stát, pod jehož vlajkou budou 
startovat. Vítězem v nejprestižněj-
ší kategorii se nakonec stala po-
sádka Loděnice Znojmo startující 
pod praporem USA. 
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ZNOJMO (chaf). Pěkně symet-
ricky si do všech třetin rozložili 
hokejoví Orli Znojmo půltucet 
gólů, kterými vyprovodili úřadu-
jícího mistra Klagenfurt, aniž by 
sami inkasovali. 
Po výhře nad Vídní si Orli vyšlápli 
na další rakouský tým v  bet-at-
-home lize. Od začátku byli ak-
tivnějším týmem a pomohla jim i 
brzká přesilovka, kterou v 5. min. 
využil po rychlé kombinaci Svo-
boda. Ten byl ve 12. min. i u další-
ho gólu Znojma, když Ahl dorážel 
jeho střelu, kterou předtím vyrazil 
gólman hostů. V závěru první tře-
tiny i na počátku druhé hosté zvý-
šili obrátky, vypracovali si několik 
šancí, ale z  gólu se zase radovali 
domácí. Ve 24. min. se trefil kdo 
jiný než Tomáš Svoboda, jehož 
ránu z  mezikruží zastavila až síť. 
Čtvrtý gól pak přidal Luciani, 
když dobře zakončil přesilovko-
vou kombinaci.
V  závěrečném dějství hosté ne-
využili větší zbytek přesilovky 
z  prostřední části a jejich šance 
na zvrat se tak podstatně sníži-
ly, zvláště když orli přidali ve 46. 
min. pátou branku, když Oščá-

dal dorážkou korunoval rychlý 
protiútok. Na konečných 6:0 pak 
upravil od modré Sedlák.
„Dlouho jsme se na zápas připra-
vovali, rozebírali všechny možné 
situace. Věděli jsme, že Klagen-
furt je silný soupeř. Výborně 
nás držel Dominik Groh, my se 
uklidnili po prvním gólu, hráli tu 
hru, kterou se chceme prezento-
vat, a dá se říct, že jsme zaslou-
ženě vyhráli. Nechtěli jsme jim 
nechat prostor, což se podařilo, 
kluci hráli zodpovědně a bojo-
vali jeden za druhého,“ hodnotil 
zápas asistent domácího trenéra 
Tomáš Jakeš. 
Včerejší duel v Bolzanu skončil 
po uzávěrce.

Orli Znojmo – Klagenfurt 6:0
Třetiny: 2:0, 2:0, 2:0. Branky a 
nahrávky: 5. Svoboda T. (Cul-
kin, Ahl), 12. Ahl (Svoboda T., 
Southorn), 24. Svoboda T. (Ně-
mec, Ahl), 27. Luciani (Brittain, 
Fejes), 46. Oščádal (Köver, Kvas-
nica), 53. Sedlák (Culkin, Ahl).
Rozhodčí: Bulovec, Piragic – Ga-
tol, Riecken. Vyloučení: 4:9. Vy-
užití: 3:0. Diváků: 2 354.

ZNOJMO (chaf). Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ si s chutí zastříleli 
na palubovce havířova. Místní Slovan zničili především čtyřmi zásahy 
v prostředním dějství. Domácí překonali znojemského gólmana pou-
ze jednou a to až ve 45. min. 

Havířov – Znojmo 1:9 
Třetiny: 0:2, 0:4, 1:3. Branky: 45. Fusek – 7. Ďuriška, 15. Procház-
ka, 32. Procházka, 38. Šrámek, 40. Číhal, 40. Ďuriška, 49. Šrámek, 49. 
Šrámek, 56. Novák. Vyloučení: 1:2, navíc Zbořil (Havířov) 5 min. OS. 
Využití: 0:2. 




