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Benefice Todora Yonova se blíží!

Ve dnech 22.-24.5. se v Hannoveru konal největší festival dračích lodí
v Německu. Přihlášeno bylo více než 100 posádek! V elitní kategorii
MIXSPORT se v dresu české posádky DRAGON FORCE představili
tito znojemští závodníci: Mirek Pop, Ota Rohovský, Michal Hájek, Jan
Šalamoun, Alena Vaškových a Hana Nováková. Jediná česká posádka
na startu i se znojemskými závodníky vybojovala v náročné konkurenci na sprintérské trati 250 m skvělé 2. místo! K tomu ještě přidali
na dlouhé trati 4000 m celkové 4. místo. Fotogalerie a více info na
kanoe-znojmo.cz

Nový orlí muž s maskou
se jmenuje Tomáš Fučík
Kádr Znojma pro nadcházející sezonu se rychle rozrůstá. Dalším přírůstkem je Tomáš Fučík, nadějný jednadvacetiletý gólman se zkušenostmi z MHL, který bude v brankovišti dělat parťáka Patriku Nechvátalovi.
Fučík je třebíčským rodákem, na Vysočině také prošel mládežnickými
kategoriemi a v dresu Jihlavy si ještě v juniorském věku vyzkoušel
první ligu mužů. Zlom nastal v létě 2014, kdy se dostal do kádru Karlových Varů pro ruskou juniorskou MHL. Za Vlčí smečku odchytal 22
zápasů s úspěšností zásahů blížící se 90 procentům a pomohl týmu k
průběžnému prvnímu místu v celé lize.
Po administrativním zásahu v polovině sezony, jímž bylo působení
českého týmu v MHL ukončeno, se Fučík přesunul na sever Čech. V
prvoligových Benátkách nad Jizerou odchytal jako jednička kompletní play-off, navíc si za Bílé Tygry Liberec připsal také první extraligový start. Nyní přichází do Znojma, kde si vyzkouší další mezinárodní
soutěž.
„Tomáš Fučík je mladý a nadějný brankář, kterého přivádíme jako
dvojku k Patriku Nechvátalovi. Chytá v opačném gardu, což je u
dnešních brankářů pomalu vzácnost. Působil v MHL, díky dobrým
výkonům si jej poté vytáhl Liberec a extraligové kluby o něj stály i
nyní. Nám se ale podařilo Tomáše přivést do Znojma. Věříme, že se
mu bude dařit a bude putovat v Patrikových stopách,“ okomentoval
novou akvizici sportovní manažer Orlů Rostislav Dočekal. „Situaci na
brankářském trhu nadále monitorujeme a v případě potřeby budeme
jednat o posílení,“ dodal.
Lukáš Peroutka

Do Znojma přichází i slovenský
obránce Marek Biro
Znojemský tým hlásí další posilu do svých obranných řad. Po odchovanci Jakubu Stehlíkovi a Liboru Šulákovi přichází jeden z nejlepších obránců slovenské extraligy Marek Biro, který v poslední sezoně oblékal dres Bánské Bystrice. Na jihu Moravy podepsal urostlý sedmadvacetiletý hráč roční smlouvu.
Marek Biro se narodil v Banské Bystrici, se kterou spojil zatím svoji největší
část hokejové kariéry. Na Slovensku hrál ještě za Košice, Duklu Trenčín nebo
Piešťany, kde byl jeho spoluhráčem znojemským fanouškům dobře známý
gólman Tomáš Tomek. Připsal si i několik startů za reprezentaci Slovenska v
kategoriích do sedmnácti, osmnácti (zde společně s Martinem Bačou), dvaceti
let a dokonce i dva starty za seniorský tým. V roce 2006 byl vybrán v CHL
Import Draftu jako 18. celkově týmem Windsoru, za který poté v kanadské
juniorské OHL odehrál dvě sezony. „Na Marka Bira jsme se byli osobně několikrát podívat a velmi se nám líbil. V Banské Bystrici podával v uplynulé sezoně
výborné výkony. Je to důrazný a dobře bruslící obránce s kvalitní střelou. -PF-

Pavel Lapeš se v juniorce rozstřílel:
Věřím, že to přenesu i do Áčka
Když přišel v zimní přípravě do Znojma, neměl to útočník Pavel Lapeš jednoduché. Musel se poprat se zápasovým deficitem, postupně
se však dostával na jaře do formy například i vytížením v zápasech juniorského týmu. Dobrou pohodu dokazují i poslední zápasy právě za
juniorku, bilance mluví sama za sebe - tři zápasy, čtyři góly. Pavel věří,
že svoji střeleckou formu přetaví i v A-týmu a jeho přáním je zakončit
tuto sezonu gólem do sítě Kolína.
V závěru sezony máš skvělou formu, v posledních třech utkáních za
juniorku čtyři branky. Nemrzí tě, že už je konec sezony?
Bylo na čase, jsem za ty góly samozřejmě rád. To, že je konec sezony mi
nevadí, věřím, že na to navážu na podzim...
Do jara si nastoupil se zápasovým deficitem, což nebylo jednoduché. Teď už to vypadá, že si nabral ten správný rytmus?
Myslím si, že ano, ale hlavně se cítím daleko lépe. Stále to ale není ideální a proto musím pracovat ještě více.
Proti Zbrojovce si dal gól po nádherném sólu. Vyplynulo to ze situace nebo jsi to měl takhle naplánované od samotného začátku?
Vyšlo to přesně jak jsem si představoval (s úsměvem). Nebylo si s kým
nahrát, tak jsem to zkusil vzít na sebe a vyšlo to. Jen škoda neproměněné
penalty v úvodu utkání, zápas by vypadal jinak...
Branky za juniorku jsou fajn, ale určitě by ses rád trefil za áčko?
V neděli poslední zápas s Kolínem, byla by to taková třešnička na
dortu...
Přesně tak, za juniorku je to sice pěkné, ale důležité je to za áčko, doufám, že šanci dostanu, uvidíme.
Zdeněk Plánka

Sedmého června 2015.
Tohle datum bude velkým fotbalovým svátkem.
Todor Yonov se rozloučí s dresem 1.SC Znojmo FK benefičně
charitativním fotbalovým utkáním za účasti řady hvězd nejen z
fotbalového prostředí.
Jak už jsme dříve avizovali, benefičně charitativního utkání se
zúčastní řada nejen fotbalových
hvězd. Účast přislíbil například
také odchovanec Orlů Znojmo
hokejista Milan Procházka a několikanásobný medailista z ME v
plavání, držitel stříbrné medaile z
MS a vlajkonoš české výpravy na
LOH v Aténách Květoslav Svoboda.
Součástí akce konané 7. června
bude i doprovodný program pro
děti a také autogramiáda, zajištěno bude pochopitelně i občerstvení. Samotný zápas začne v
15:00, doprovodný program pak
už v 13:00. Výtěžek z akce bude
věnován dětem.
Účast přislíbili:
Milan Pacanda, Aleš Pavelka,
Gregor Kováč, Marek Heinz, Petr
Drobisz, Matúš Minarech, Nenad
Pleš, Jan Mudra, Josef Hnaníček, Radek Buchta, Martin Doubek, Pavel Kuka, Tomáš Řepka,
Petr Švancara, Pavel Zavadil,
Marek Trval, Radek Slončík, Richard Jukl, Michal Ordoš, Milan
Procházka, Květoslav Svoboda,
Leoš Kalvoda, Petr Uličný a mnoho dalších...
Utkání Týmu Todora Yonova proti Výběru hvězd bude mít také
náležitý dohled, soudcovat ho
bude zkušené ligové rozhodcovské trio Miroslav Zelinka, Zdeněk
Dobrovolný a Robert Hájek.
Zdeněk Plánka

Povinné vítězství na závěr sezony
V závěrečném utkání FNL mezi
Znojmem a Kolínem v podstatě
již o nic nešlo. I přes nepodařený začátek se naši hráči včas
vzpamatovali a po celý zápas
měli převahu, kterou také zúročili
potřebnými brankami. Při lepším
zakončení jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem. Po 30 kolech
obsadilo druholigové Znojmo jedenáctou příčku s 38 body.
1.SC Znojmo FK - FK Kolín 3:2
(1:1)
Branky: 35. Ledecký, 56. Žondra,
67. Lapeš – 16. Eliáš, 85. Teplý.
ŽK: 40. Odehnal, 62. Stáňa, 78.
Hříbek – 86. Jelínek.
Rozhodčí: Pavel Julínek - Ondřej
Pelikán, Zdeněk Arnošt.
Počet diváků: 341.
1.SC Znojmo FK: Ilizi – Njire, Dreksa, Cihlář (c), Okleštěk, Odehnal
(46. Lapeš), Stáňa (70. Pázler),
Ledecký (46. Levai), Hříbek, Svozil,
Žondra.
FK Kolín: Řehák – Biško, Jelínek
(c), Kouřil, Skwarczek, Mehanović
(74. Sodoma), Teplý, Hýbl, Eliáš,
Čavoš (71. Veselý), Procházka (64.
Bláha).

dostal Stijepo Njire, ale hostující
gólman Řehák byl proti. Něco na
způsob „nedáš – dostaneš“ se
potvrdilo a pár minut později,
kdy Kolínští prakticky z prvního
útoku dosáhli vedoucí branky. V
rohu hřiště získali míč, přihráli do
vápna a nikým neatakovaný Josef
Eliáš pohodlně překonal našeho
gólmana Iliziho. Nečekaný úspěch
mohl o chvíli později tentýž hráč
využít znovu, ale tentokrát neuspěl.
Poté se hra přesunula na soupeřovu polovinu a vyrovnání viselo ve
vzduchu. Výsledkem však bylo
jen nastřelené břevno, ani pokusy Stáni, Njireho, Žondry či
Ledeckého k vyrovnání nevedly.

Dočkali jsme se až v 35. minutě,
kdy po rohovém kopu se ujal opakovaný střelecký pokus Davida Ledeckého.
V atakování kolínské branky pokračovalo Znojmo i po změně
stran. Přes dvojici protihráčů se
nejprve přesně k tyči trefil Libor
Žondra a cca o deset minut později
zvýšil na uspokojivých 3:1 Pavel Lapeš. Dostal totiž do běhu
přesnou přihrávku a dal ve FNL
za první mužstvo svou první
branku. V dalším průběhu zápasu
střeleckých možností přibývalo, vedle mířil např. Jan Pázler. Doslova
několik vteřin po jeho neúspěšném
pokusu jsme inkasovali hodně la-

Domácí začali utkání velice aktivně, do slibné gólové šance se

cinou branku z kopačky Jakuba
Teplého. Došlo k nedorozumění při
tzv. „malé domů“ mezi obráncem
Hříbkem a brankářem Ilizim, čehož využil právě Teplý a střelou do
odkryté brány dal výsledku konečnou podobu. Ale i to se v kopané
stává, jinak znojemský gólman
Luboš Ilizi chytal skvěle a blýskl
se několika efektními zákroky. Po
chytře rozehraném rohovém kopu
a několika oklikami „Okliho“ mohl v
samotném závěru dát čtvrtou branku Pavel Lapeš, ale přestřelil.
Trenér Ludevít Grmela:
Dnešní vítězství byla naše povinnost, ne něco navíc. Utkání se rozjelo velmi dobře, měli jsme šance,
ale bohužel je neproměňujeme.
Vypracovali jsme si dostatek možností, abychom vyhráli ještě výraznějším rozdílem, bylo jich možná na
pět branek. Ale domácím ani hostům už o nic nešlo a to pak hráči jen
těžko hledají motivaci. Svoje působení tady beru jako splněnou misi –
zachránili jsme se, dávali jsme příležitost mladým, aby se nachystali
na příští sezonu. Ze závěrečných
výsledků však příliš šťastný nejsem. Jmenovitě nikoho vyzvedávat
nechci, ale herně i charakterově se
mi nejvíc líbil Tomáš Cihlář.
text a foto: -stlba-

GOLF TĚŠETICE - Turnaj Texas Scramble ITVV Hatě
Stalo se již pravidlem, že turnaj
Texas Scramble ITVV Hatě, pořádaný manžely Lidkou a Honzou
Zmekovými a jejich synem Honzou, je pro golfisty jedním z nejpřitažlivějších.
Hraje se 9 jamek - dvojice golfista
s negolfistou či začínajícím golfistou - vždy míček v lepší pozici.
V sobotu 30. 5. se na hřišti Královská vinice Těšetice sešlo 48

závodníků, z nichž čtvrtina držela
golfovou hůl poprvé v životě.
K dobré náladě přispělo příjemné jarní počasí a skvělá hostina
z Hotelu Prestige (vitální pomazánky, vynikající domácí štrudl,
guláš, řízky i lahodná bezová
limonáda). Pohodová atmosféra
se odrazila i na golfových výkonech, kdy začátečníci zahráli
rány, o kterých zkušení golfisti

Ladislav Bartošík, jemuž vyfoukl Longest drive Jan Zmeko ml.

jenom sní. Příkladem je vítězná
dvojice Pavel OLIVA a Štěpán
NEKULA (35 ran), jenž hrál svůj
první turnaj, a hned vyhrál.
Druzí skončili Ladislav FIALA a
Václav TOMŠÍČEK, třetí příčku
obsadili Richard FILÁK s dcerou
Veronikou. Richard Filák si odnesl také cenu za Nearest to pin.
The longest drive na 9. jamce vyhrál krásnou ránou doprostřed

ferveje Jan Zmeko ml.
Kondice hřiště je čím dál tím lepší, což ocenili hlavně golfisté,
kteří hrají na hřišti pravidelně.
Příští víkend v sobotu 6. 6.pokračuje Vinařská túra - VINO HORT
- turnaj s ochutnávkou.
Zveme všechny golfisty.
Stanislav a Jiřina Jelínkovi

Jan Zmeko, ml., Jan Zmeko st., vítězové turnaje Štěpán Nekula a Pavel Oliva, Lidka Zmeková.

