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Odstartovala volejbalová sezona
O víkendu již naplno odstartovala
další volejbalová sezona, ve které
chtêjí, stejnê jako v minulých letech,
hrát svoji úspêšnou úlohu i znojemští
volejbalisté a volejbalistky.
Již çtyþi zápasy mají za sebou junioþi
VK Pegas Znojmo v 1.lize. V úvodním
kole zajíždêli do Nivnice, kde chtêl
novê složený a výraznê omlazený
znojemský tým úspêšnê vstoupit do
sezony. Po prvním setu, kdy se znojemští junioþi spíše seznamovali s
prostþedím, se v dalších sadách více
než osmêlili a domácí nepustili ani
jednou pþes dvacet bodû. Ve stejném
duchu zaçali junioþi VK Pegas Znojmo
i druhý zápas, za stavu 2:0 na sety
trenéþi dali prostor hráçûm z laviçky,
kteþí sice bojovali, ale ani jednu z
koncovek setû nezvládli. Závêreçný
pátý set však opêt ovládli hosté ze
Znojma, a to pomêrem 15:6. Pêtibodový import z Nivnice byl na úvod
sezony velmi potêšující. Na ten navázali junioþi Znojma i v prvním domácím dvojzápase, ve kterém hostili
tým Pþerova. První dvê sady prvního
utkání patþilo pþekvapivê hostûm, ale
poté se zaçalo daþit domácím smeçaþûm a tþemi získanými sety v þadê
otoçili znojemští junioþi vývoj utkání.
Ve druhém zápase již podobný
napínavý scénáþ junioþi VK Pegas
Znojmo nepþipustili a v mnohem
klidnêjším tempu si dokráçeli pro
tþíbodové vítêzství 3:1. Çtyþi vítêzství
ze çtyþ utkání jsou lichotivou vstupní
vizitkou, v dalším kole se mladí znojemští volejbalisté pþedstaví na palubovce ŠSK Beskydy.

Žáci "A" - nahoþe zleva: Veçeþa D., Kasan J., Pokorný R., Bulín P.,
Šïava J., Alexa Š., trenér Kasan D., dole zleva Jordán V., Suchý O.,
Máçka L., Kolek M., Kuçera D., Všeteçka J.
Têžké kvalifikaçní boje çekaly
znojemské žákynê v kvalifikaci
Çeského poháru v Bílovci. Znojemské hráçky byly nalosovány do velmi
têžké skupiny, kde bylo jejich úkolem
prosadit se v konkurenci Olomouce,
Ostravy, Prahy a KP Brna. Dûležité
bylo nejen pokusit se o nejhûþe tþetí
místo ve skupinê, které by zaruçovalo
úçast v Çeském poháru, ale i pþípadné lepší umístêní dávalo nadêji startu
v úvodním turnaji v elitní první osmiçce. „A“ tým žákyñ VK Pegas Znojmo
nevstoupil do kvalifikace nejlépe,
neboï a i pþes velmi slušný výkon
nestaçil na výborný tým UP Olomouc
1:2. Další dvê vítêzství nad Prahou
2:0 a Ostravou 2:1 dávaly pþedpoklad, že znojemské hráçky pþi oçeká-

vané porážce s nejvêtším favoritem
turnaje VK KP Brno obsadí tþetí pþíçku.
S pocitem, že hlavní cíl kvalifikace je
již splnên, tak doslova vlétly znojemské volejbalistky na své brnênské
protihráçky, mezi nimiž bylo i nêkolik
extraligových posil. Hrou na hranici
rizika, které bylo ve vêtšinê pþípadû
úspêšné, podpoþenou skvêlou obranou, pþekvapivê dokázaly nejen se
soupeþkami držet krok, ale oba sety
dotáhnout do úspêšné koncovky, a
velmi pþekvapivé vítêzství 2:0 tak
znamenalo první místo v jejich
kvalifikaçní skupinê. V prvním þádném
turnaji Çeského poháru žákyñ tak
uvidíme znojemské volejbalistky mezi
elitní osmiçkou, což je skvêlý pþedpoklad pro další úspêchy.

Na svoje si mohl volejbalový fa
fa-noušek pþijít i ve Znojmê, pokud se v
sobotu pþišel podívat do zrenovované
têlocviçny ZŠ Pþímêtice. Nový volejbalový povrch Grabo si pochvalovali hráçi i trenéþi, poçetné divácké
publikum si užívalo pþedevším dobrých výkonû a výsledkû znojemských žákovských družstev. „A“ tým
žákû VK Pegas Znojmo jednoznaçnê
splnil roli favorita skupiny a po tþech
jednoznaçných vítêzstvích 2:0 nad
Sokolem Brno, ŠSK Šlapanice a
záložním znojemským týmem si vybojoval úçast v nejlepší çtyþce pro
první þádný turnaj krajského pþeboru.
Velkou pochvalu si tak zaslouží všech
12 hráçû, kteþí pravidelnê stþídali a z
nichž každý má svûj velký podíl na
úspêšném vstupu do sezony. Pþedevším týmovost si pochvaloval
trenér družstva Daniel Kasan, který
vyzvedl i zkušenêjší hráçe, kteþí
svým pþíkladem dokázali pomáhat
svým mladším spoluhráçûm. Sympaticky bojoval i „B“ tým VK Pegas
Znojmo, jehož kádr tvoþí vêtšinou mladí sedmáci, kteþí se šestkovým volejbalem teprve zaçínají, ale na svá první vítêzství si musí ještê nêjaký ten
týden poçkat.
Pozvánka na domácí zápasy o ná
ná-sledujícím víkendu:
Sobota 5.12. 10.00 a 14.00, têlocviçna Gymnázia Znojmo - II. liga
mužû VK Pegas Znojmo – VS Drásov. Sobota 5.12. 10.00 a 14.00, tê
tê-locviçna PSK Znojmo - I. liga ka
ka-detek VK Pegas Znojmo – KCTM
Vysoçina.
-MZ-

Volejbalový Memoriál Ing. Ivo Peroutky
Jako každý rok byla i letos poslední
záþijovou sobotu hala TJ Znojmo po
celý den plná kvalitního mužského
volejbalu. Memoriál Ing. Ivo Perout
Perout-ky slouží všem týmûm jako posled
posled-ní pþedsezonní pþíležitost otestovat
pþipravenost kádru pro mistrovská
utkání. Na letošním 21. roçníku se
pþedstavilo 12 mužských týmû ze
všech koutû republiky. Úroveñ byla
tradiçnê velmi vysoká a po celý den
byl k vidêní velmi kvalitní volejbal.
Poþadatelský tým VK PEGAS
Znojmo çekaly ve skupinê týmy
Tišnova, Hulína a Polanky nad Od
Od-rou. I pþes poçetný znojemský kádr
se nepodaþilo pro domácí turnaj za
za-jistit dostatek blokaþû, takže se na
tomto postu muselo vystþídat nêko
nêko--

lik dalších hráçû, kteþí bêžnê nastu
nastu-pují na jiných postech.
V prvním utkání proti Tišnovu se
projevila dosavadní nesehranost
domácího týmu, a od zaçátku se hrál
volejbal plný drobných nepþesností.
Posílený soupeþ navíc velmi kva
kva-litnê útoçit a zápas pþekvapivê do
do-spêl do tiebreaku. Ten už si znojem
znojem-ští hráçi zlepšeným výkonem po
po-hlídali a slavili první vítêzství. V dal
dal-ším zápase proti týmu Hulína se
kvalita hry mírnê zvedla a vzhledem
k tomu, že i soupeþ hrál dobþe, bylo
utkání od zaçátku do konce velmi
vyrovnané. Proto se i v tomto pþípa
pþípa-dê utkání protáhlo do tþí setû a opêt
se šïastným koncem pro hráçe VK
PEGAS Znojmo.

V posledním utkání základní sku
sku-piny çekal na tým Znojma nováçek
2. ligy z Polanky nad Odrou. První
set se od zaçátku vyvíjel jednoz
jednoz-naçnê pro domácí volejbalisty a
dlouho to vypadalo na jasnou zá
zá-ležitost. Ovšem uspokojení a po
po-levení ve 2. setu zapþíçinilo, že i
poslední zápas ve skupinê dospêl
k rozhodujícímu tiebreaku. I ten do
do-mácí zvládli a postoupili ze základní
skupiny z 1. místa. Ve çtvrtfinále na
nê ovšem çekal velmi kvalitní sou
sou-peþ z brnênských Žabovþesk. Pþed
Pþed-poklad vyrovnaného utkání se po
po-tvrdil do puntíku, když i tento zápas
musel rozhodnout až 3. set. V nêm
se už znojemští hráçi nedokázali
vyvarovat mnoha chyb a po zásluze

pþenechali postup soupeþi. Po roce
tak opêt skonçili ve çtvrtfinále a roz
roz-hodující boje mohli sledovat pouze
z tribuny.
Ve finále se utkaly Žabovþesky s
týmem z dalekých Netolic. Vyrov
Vyrov-nané finále pro sebe nakonec roz
roz-hodly Netolice pomêrem 2:1 na se
se-ty. Tþetí místo pak po výhþe nad
loñským vítêzem z Hrotovic získali
hráçi Litovle. Nejlepším hráçem tur
tur-naje byl vyhlášen David Tþíska z
vítêzného týmu.

Poþadatelé by chtêli tímto podêkovat
rodinê Peroutkovê, která se jako
tradiçnê významnê podílela na
organizaçním zajištêní turnaje.
-PCH-

Vítězná premiéra krumlovských stolních tenistů
Moravský Krumlov se v sobotu pþipojil na seznam úçastníkû nejvyšší
jihomoravské soutêže ve stolním tenisu. Historicky prvním soupeþem, který
do Krumlova zavítal, se stal další nováçek soutêže ze Silûvek. Mezi çtyþmi
desítkami divákû, kteþí si našli cestu do zrekonstruované krumlovské soko
soko-lovny, nechybêli ani pþedstavitelé mêsta v çele se starostou Tomášem
Tþetinou a místostarostou Zdeñkem Juránkem. Také díky úžasné, na stolní
tenis nebývale bouþlivé atmosféþe, nakonec domácí dokázali svého soupeþe
nejtêsnêjším možným pomêrem udolat. V sestavê Moravského Krumlova
se objevily dvê letní posily – Stanislav Jelínek, který pþestoupil ze Sokola
Znojmo, a Aleš Horák pþicházející z Dubñan. Oba hned pþi svém prvním
startu prokázali, že budou platnými çleny týmu, a mêli znaçný podíl na
premiérovém vítêzství. Tþetí novou tváþí je odchovanec orlickoústeckého
stolního tenisu Petr Nastoupil, ten však s ohledem na pþísné pþestupní regule
bude do sestavy moci naskoçit až od druhého kola. Po úvodních çtyþhrách
byl stav nerozhodný 1:1. Za domácí uspêla dvojice Bíla/Seða, jež zvládla
svûj part bez vêtších potíží, Horák s Jelínkem bohužel druhý bod nepþidali.
Už v první sérii dvouher domácí naznaçili, že jsou v tomto utkání papírovými
favority. Po prohþe Jakuba Sedi se Zádêrou pþišly relativnê jasné výhry Bíly
nad Pikulou, Jelínka nad Železným a Horáka nad Kolbertem. Domácí vedli
4:2. Následnê však na Zádêru nevyzrál ani Aleš Horák, situaci navíc
zkomplikovala neçekaná prohra Jelínka s Kolbertem. 4:4. Po té však
Krumlovští pþitáhli otêže utkání a çtyþmi body v þadê zvýšili na prûbêžných
8:4. Jindþich Bíla navíc vedl nad Kolbertem už 2:0 na sety, v té chvíli asi

málokdo oçekával drama, které se v krumlovské sokolovnê nakonec
odehrálo. Kolbert totiž nepþíznivê se vyvíjející zápas otoçil, vzápêtí si poradil
i s Jakubem Seðou a, když další bod pþidal po výhþe nad Horákem Pikula,
bylo utkání rázem znovu otevþené. Za stavu 8:7 pþidal dûležitý devátý bod za
výhru nad Zádêrou Jindþich Bíla, Aleš Horák tak mêl v zápase s do té doby
nebodujícím Železným pþíležitost celé utkání ukonçit. Na první vyhraný set
však nedokázal navázat a po prohþe 1:3 se muselo rozhodnout až v závêreçné
dvouhþe. V té prokázal pevnêjší nervy i vêtší kvalitu domácí Stanislav
Jelínek. Hnán kupþedu bouþlivou kulisou udolal Pikulu 3:1 na sety, a Moravský
Krumlov si tak na svoje konto mûže pþipsat první çtyþi body v nové sezonê.
Do stejné soutêže vstoupilo také „béçko“ Znojma. V domácím prostþedí se
nakonec se Sokolem Brno rozešlo, pþedevším zásluhou çtyþ bodû nejlepšího
domácího hráçe Davida Musila, smírnê 9:9. Právê ve Znojmê se za dva týdny
odehraje okresní derby. To už mají naopak za sebou hráçi Únanova, kteþí se
hned v prvním kole Krajské soutêže utkali s krumlovským „béçkem“. Díky
plnému bodovému zisku nejvêtší letní posily Miroslava Ondrovçáka nakonec
Únanovští zvítêzili têsnê 10:7. Jihomoravská divize, 1.kolo: MK Þeznovice –
Orel Silûvky 10:8, za domácí bodovali J. Bíla a S. Jelínek po 3, J. Seða 2, A.
Horák 1 a çtyþhra Bíla/Seða. Sokol Zn. „B“-Sokol Brno I „B“ 9:9, za domácí
D. Musil 4, L. a P.Vybíralovi po 2, L. Ondrovçák 0 a çtyþhra Musil/L.Vybíral.
Krajská soutêž I.tþídy, 1.kolo: Orel Únanov – MK Þeznovice „B“ 10:7, za
domácí M. Ondrovçák 4, M. Frühauf 3, P. Andorko a P. Nechvátal po 1,
çtyþhra – za hosty M. Veber 3, L. Kutil, J. Jedliçka a L. Netoliçka po 1. -JB-

VI. ročník Festivalu dračích lodí Znojmo 2013
Tradiçní akce s pþátelskou atmosfé
atmosfé-rou na þece Dyji, která je již neodmy
neodmy-slitelnê spojována se Znojmem. To
jsou znojemské závody draçích lodí
aneb neoficiální Mistrovství svêta
amatérských posádek.
Letošního roçníku 20. a 21. záþí se
zúçastnilo 16 školních posádek a 25
posádek ze Znojma, Çech, Slovenska a Rakouska. Posádky závodily
na prestižní trati 200 m a ve
veçerním „gladiátorském“ vyþazovacím klání na 50 m se zavêšenými
zvony. Letošní závody zakonçil
spoleçenský veçer v areálu louc
louc-kého kláštera a koncert skupiny
Katapult.
Více info na www. dracifestznojmo.eu
Pþehled vítêzû a výsledkû:

Vítêzem závodû školních týmû se
stala posádka: SANTA MARIA ze
základní školy NÁMÊSTÍ REPUB
REPUB-LIKY. Nejlepším firemním kolektivem a vítêzem závodu firem se stal

tým PEGAS NONWOVENS s.r.o.
V ženské kategorii vrátily titul opêt
do Znojma DRAÇICE ZNOJMO
ZNOJMO..
Celkovým vítêzem VI. roçníku Festivalu draçích lodí ve Znojmê pro rok

2013 se stala posádka EXCALIBUR
CITY startující v barvách Austrálie.
Závod škol:
II. STUPEÑ:
1. ZŠ NÁMÊSTÍ REPUBLIKY
2. ZŠ JAROSLAVICE
3. ZŠ JEVIŠOVICE.
I. STUPEÑ: 1. ZŠ TASOVICE,
2. ZŠ MIKULOVICE.
Závod firemních týmû: 1. Pegas
Nonwovens s.r.o., 2. Nevoga, 3.
SÚS Znojmo.
Kategorie FUN: 1. Zbrašov I, 2.
MeoDraci, 3. Do Poçtu Znojmo.
Kategorie Ženy: 1. Draçice Znojmo,
2. Dalmatin´s tým, 3. Ohnivé ženy.
Kategorie Amatérských posádek:
1. Excalibur City, 2. Raptoþi Chvalovice, 3. Vienna Police Dragons. -KZ-

Orli Znojmo se představují

OLDŘICH HORÁK
Dvaadvacetiletý obránce hokejovê vyrostl ve Zlínê. První zkušenosti se
seniorským hokejem ale získal ve druhé lize a následnê pak v první, kde
oblékl dres Hradce Králové a Olomouce. V loñské sezonê se dostal také
do extraligového kádru Zlína. V základní çásti si pþipsal pêt bodû za gól a
çtyþi asistence. Letos byl poslán na výpomoc do Znojma.
-OZ-

Orli - mládež
Znojmo - Vyškov 3:4. V nedêli odehráli mladší žáci na domácím hþišti
mistrovské utkání proti dosud neporaženému týmu z Vyškova. Kluci odehráli
výborný zápas. Pþestože byli po celý zápas lepším týmem, doplatili na
nepromênêné šance a prohráli 3:4. Kuçírek Roman 2 (Pigl Martin), Cakl
Ondþej (Machala Šimon,Špaçek Adam).
Junioþi Znojmo - Graz 5:3. Branky a nahrávky: 6. Nováçek (Špaçek),
14. Nováçek (Šïáva, Špaçek), 24. Nováçek (Hložek), 33. Špaçek
(Nováçek), 48. Pelikán (Švanda). Vylouçení: 7:2. Využití: 1:1. Stþely na
branku: 40:34. Petr Kuçírek (Znojmo): Hráli jsme s prvním týmem skupiny
A, musím za dnešní výkon tým pochválit. Nasazení, pohyb, bruslení
byly daleko lepší než v sobotním duelu se Salzburgem. Samozþejmê se
objevovaly nêjaké chyby, ale to se stane vždy. Kluci dali do svého výkonu
srdce, ale takto by mêli hrát pokaždé. Zejména první pêtka svým
pþístupem k zápasu ukázala, jak by mêl vypadat dobþe zvládnutý zápas.
Opêt jsme nepromênili nêkolik vyložených šancí, zejména v první tþetinê
jsme mohli dát daleko víc gólû. Stále se ještê objevují nedostatky v
obranê, tam se musíme zlepšit. Po sobotní prohþe se Salzburgem dostali
nêkteþí hráçi nûž na krk – pokud bychom dneska utkání nezvládli, tak
konçí. Museli jsme þešit nêjaké kázeñské problémy, u kterých bych byl
-OZnerad, aby se ještê nêkdy opakovaly.

Atletický oddíl TJ Znojmo
pořádá nábor do svých řad!

KOHO HLEDÁME? Vêkové kategorie 7-10 let a 10-16 let. KDY a KDE?
Každý çtvrtek od 15:45 na stadionu v Husových sadech. Pþijðte a
podpoþte náš oddíl! Bližší informace: Šoba tel. 728 782 579.
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PROVOZNÍ DOBA: Pondêlí 8.00-12.00 13.00-15.00
Úterý
8.00-12.00
13.00-16.00
Stþeda 8.00-12.00
13.00-17.00
Çtvrtek 8.00-12.00
13.00-16.00
Pátek 8.00-12.00
13.00-15.00
Odhlášky pþedplatného pþijímáme
pouze písemnê zaslané na adresu redakce.

