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Znojemský kajakáþ  Milan Janeçek jako jediný zástupce Znojma startovalZnojemský kajakáþ  Milan Janeçek jako jediný zástupce Znojma startovalZnojemský kajakáþ  Milan Janeçek jako jediný zástupce Znojma startovalZnojemský kajakáþ  Milan Janeçek jako jediný zástupce Znojma startovalZnojemský kajakáþ  Milan Janeçek jako jediný zástupce Znojma startoval
v sobotu 24.v sobotu 24.v sobotu 24.v sobotu 24.v sobotu 24.     5.5.5.5.5.     na 61. roçníku Nymburské pêtistovky.na 61. roçníku Nymburské pêtistovky.na 61. roçníku Nymburské pêtistovky.na 61. roçníku Nymburské pêtistovky.na 61. roçníku Nymburské pêtistovky.
Dosáhl zde úctyhodného výsledku, jelikož na trati 500Dosáhl zde úctyhodného výsledku, jelikož na trati 500Dosáhl zde úctyhodného výsledku, jelikož na trati 500Dosáhl zde úctyhodného výsledku, jelikož na trati 500Dosáhl zde úctyhodného výsledku, jelikož na trati 500     m zvítêzil vem zvítêzil vem zvítêzil vem zvítêzil vem zvítêzil ve
finálovém závodê v pomêrnê veliké konkurenci, kde startovaly všechnyfinálovém závodê v pomêrnê veliké konkurenci, kde startovaly všechnyfinálovém závodê v pomêrnê veliké konkurenci, kde startovaly všechnyfinálovém závodê v pomêrnê veliké konkurenci, kde startovaly všechnyfinálovém závodê v pomêrnê veliké konkurenci, kde startovaly všechny
veteránské kategorie dohromadyveteránské kategorie dohromadyveteránské kategorie dohromadyveteránské kategorie dohromadyveteránské kategorie dohromady!!!!! Veteránská kategorie v rychlostní Veteránská kategorie v rychlostní Veteránská kategorie v rychlostní Veteránská kategorie v rychlostní Veteránská kategorie v rychlostní
kanoistice zaçíná od 35 let. Milan tak porazil kajakáþe o více než 25 letkanoistice zaçíná od 35 let. Milan tak porazil kajakáþe o více než 25 letkanoistice zaçíná od 35 let. Milan tak porazil kajakáþe o více než 25 letkanoistice zaçíná od 35 let. Milan tak porazil kajakáþe o více než 25 letkanoistice zaçíná od 35 let. Milan tak porazil kajakáþe o více než 25 let
mladšímladšímladšímladšímladší!!!!!!!!!!!!!!!
Dále na stejné trati slavil vítêzství také na deblkajaku s Luðkem ŠamšulouDále na stejné trati slavil vítêzství také na deblkajaku s Luðkem ŠamšulouDále na stejné trati slavil vítêzství také na deblkajaku s Luðkem ŠamšulouDále na stejné trati slavil vítêzství také na deblkajaku s Luðkem ŠamšulouDále na stejné trati slavil vítêzství také na deblkajaku s Luðkem Šamšulou
z Olomouce. Na trati dlouhé 3z Olomouce. Na trati dlouhé 3z Olomouce. Na trati dlouhé 3z Olomouce. Na trati dlouhé 3z Olomouce. Na trati dlouhé 3     km opêt v celkovém poþadí bez rozdílu vêkukm opêt v celkovém poþadí bez rozdílu vêkukm opêt v celkovém poþadí bez rozdílu vêkukm opêt v celkovém poþadí bez rozdílu vêkukm opêt v celkovém poþadí bez rozdílu vêku
vybojoval na singlkajaku 2.vybojoval na singlkajaku 2.vybojoval na singlkajaku 2.vybojoval na singlkajaku 2.vybojoval na singlkajaku 2.     místo. Ve své kategorii veteránû nad 60 letmísto. Ve své kategorii veteránû nad 60 letmísto. Ve své kategorii veteránû nad 60 letmísto. Ve své kategorii veteránû nad 60 letmísto. Ve své kategorii veteránû nad 60 let
však s velkým náskokem zvítêzil.však s velkým náskokem zvítêzil.však s velkým náskokem zvítêzil.však s velkým náskokem zvítêzil.však s velkým náskokem zvítêzil.
Po loñské sezonê, jejíž vêtší çást musel vynechat kvûli zranêní, je letosPo loñské sezonê, jejíž vêtší çást musel vynechat kvûli zranêní, je letosPo loñské sezonê, jejíž vêtší çást musel vynechat kvûli zranêní, je letosPo loñské sezonê, jejíž vêtší çást musel vynechat kvûli zranêní, je letosPo loñské sezonê, jejíž vêtší çást musel vynechat kvûli zranêní, je letos
Milan opêt v dobré formê. Další závod, který ho çeká, bude v polovinêMilan opêt v dobré formê. Další závod, který ho çeká, bude v polovinêMilan opêt v dobré formê. Další závod, který ho çeká, bude v polovinêMilan opêt v dobré formê. Další závod, který ho çeká, bude v polovinêMilan opêt v dobré formê. Další závod, který ho çeká, bude v polovinê
çervna Mistrovství Evropy v Piešïanech na Slovensku.çervna Mistrovství Evropy v Piešïanech na Slovensku.çervna Mistrovství Evropy v Piešïanech na Slovensku.çervna Mistrovství Evropy v Piešïanech na Slovensku.çervna Mistrovství Evropy v Piešïanech na Slovensku.
II. nominaçní závod v Raçicích absolvuje tento týden 6. çervna dalšíII. nominaçní závod v Raçicích absolvuje tento týden 6. çervna dalšíII. nominaçní závod v Raçicích absolvuje tento týden 6. çervna dalšíII. nominaçní závod v Raçicích absolvuje tento týden 6. çervna dalšíII. nominaçní závod v Raçicích absolvuje tento týden 6. çervna další
znojemský kajakáþ Jan Zahradník na sprinterské trati 200 m. Pþípadnýznojemský kajakáþ Jan Zahradník na sprinterské trati 200 m. Pþípadnýznojemský kajakáþ Jan Zahradník na sprinterské trati 200 m. Pþípadnýznojemský kajakáþ Jan Zahradník na sprinterské trati 200 m. Pþípadnýznojemský kajakáþ Jan Zahradník na sprinterské trati 200 m. Pþípadný
postup do finálové devítky nejlepších mužû by byl velkým úspêchem.postup do finálové devítky nejlepších mužû by byl velkým úspêchem.postup do finálové devítky nejlepších mužû by byl velkým úspêchem.postup do finálové devítky nejlepších mužû by byl velkým úspêchem.postup do finálové devítky nejlepších mužû by byl velkým úspêchem.
Výsledky Nymburské pêtistovky naleznete: www.kanoe-znojmo.czVýsledky Nymburské pêtistovky naleznete: www.kanoe-znojmo.czVýsledky Nymburské pêtistovky naleznete: www.kanoe-znojmo.czVýsledky Nymburské pêtistovky naleznete: www.kanoe-znojmo.czVýsledky Nymburské pêtistovky naleznete: www.kanoe-znojmo.cz -PŠ--PŠ--PŠ--PŠ--PŠ-

Milan Janeček vyhrál
Nymburskou pětistovku

Kajakáþ Milan Janeçek.Kajakáþ Milan Janeçek.Kajakáþ Milan Janeçek.Kajakáþ Milan Janeçek.Kajakáþ Milan Janeçek.

Již deset závodních sezon po obJiž deset závodních sezon po obJiž deset závodních sezon po obJiž deset závodních sezon po obJiž deset závodních sezon po ob-----
novení çinnosti v našem mêstê majínovení çinnosti v našem mêstê majínovení çinnosti v našem mêstê majínovení çinnosti v našem mêstê majínovení çinnosti v našem mêstê mají
za sebou znojemští biketrialisté. Taza sebou znojemští biketrialisté. Taza sebou znojemští biketrialisté. Taza sebou znojemští biketrialisté. Taza sebou znojemští biketrialisté. Ta
letošní, jedenáctá, je v mnohaletošní, jedenáctá, je v mnohaletošní, jedenáctá, je v mnohaletošní, jedenáctá, je v mnohaletošní, jedenáctá, je v mnoha
aspektech výjimeçná, a proto jsmeaspektech výjimeçná, a proto jsmeaspektech výjimeçná, a proto jsmeaspektech výjimeçná, a proto jsmeaspektech výjimeçná, a proto jsme
požádali o podrobnêjší informacepožádali o podrobnêjší informacepožádali o podrobnêjší informacepožádali o podrobnêjší informacepožádali o podrobnêjší informace
trenéra, prezidenta klubu SK Biketrenéra, prezidenta klubu SK Biketrenéra, prezidenta klubu SK Biketrenéra, prezidenta klubu SK Biketrenéra, prezidenta klubu SK Bike-----
trial Znojmo a potažmo i otce nadêjtrial Znojmo a potažmo i otce nadêjtrial Znojmo a potažmo i otce nadêjtrial Znojmo a potažmo i otce nadêjtrial Znojmo a potažmo i otce nadêj-----
né závodnice Tomáše Mudrycha.né závodnice Tomáše Mudrycha.né závodnice Tomáše Mudrycha.né závodnice Tomáše Mudrycha.né závodnice Tomáše Mudrycha.
Postupem Marka Hlávky do katego-
rie Junior máme opêt zastoupení v
nejvyšší soutêži mistrovství Çeské
republiky. Letos navíc v soutêžích
startuje nejvêtší poçet znojemských
jezdcû v historii. Zatímco v minulých
letech se znojemský klub ve výsled-
kové listinê mnohokrát neopakoval,
nyní ho zastupuje celkem šest jezd-
cû. Mnohé zmêny nastaly také v
kalendáþi soutêží. Stále se opakující
místa a termíny jsou letos doplnêny
nebo nahrazeny lokalitami zcela
novými çi têmi, kde se jezdilo dþíve a
na které se už ponêkud pozapo-
mnêlo.
Jezdci mají nyní za sebou první dvaJezdci mají nyní za sebou první dvaJezdci mají nyní za sebou první dvaJezdci mají nyní za sebou první dvaJezdci mají nyní za sebou první dva
závody, které pþesnê ukázaly, jakzávody, které pþesnê ukázaly, jakzávody, které pþesnê ukázaly, jakzávody, které pþesnê ukázaly, jakzávody, které pþesnê ukázaly, jak
mûže být letošní sezona rozmanitámûže být letošní sezona rozmanitámûže být letošní sezona rozmanitámûže být letošní sezona rozmanitámûže být letošní sezona rozmanitá
a tím i zajímavá.a tím i zajímavá.a tím i zajímavá.a tím i zajímavá.a tím i zajímavá.
První závod se konal 3. kvêtna v
brnênských Kníniçkách. Tradiçní
známá traï, která pravidelnê bike-
trialovou závodní sezonu zahajuje,
v kombinaci s chladným a deštivým
poçasím. Naproti tomu druhý závod
10. kvêtna na nové trati v pþíbram-
ských Oubênicích doprovázelo slu-
níçko. V Brnê mêl Marek HlávkaV Brnê mêl Marek HlávkaV Brnê mêl Marek HlávkaV Brnê mêl Marek HlávkaV Brnê mêl Marek Hlávka
premiéru v kategorii junior. premiéru v kategorii junior. premiéru v kategorii junior. premiéru v kategorii junior. premiéru v kategorii junior. Zrovna
v dobrém na ni však vzpomínat ne-
bude. Pþi kombinaci têžších pþeká-
žek, než které jezdil dosud, a mokré
kluzké trati obsadil páté místo.obsadil páté místo.obsadil páté místo.obsadil páté místo.obsadil páté místo.
Vzhledem k okolnostem to nebyl zas
tak špatný výsledek, ale urçitê

Úspěšný vstup znojemských jezdců
do závodní sezony

Osmiletá biktrialistka Eliška Mudrychová.Osmiletá biktrialistka Eliška Mudrychová.Osmiletá biktrialistka Eliška Mudrychová.Osmiletá biktrialistka Eliška Mudrychová.Osmiletá biktrialistka Eliška Mudrychová.

pomýšlel na lepší umístêní.
V druhém oubênickém závodêV druhém oubênickém závodêV druhém oubênickém závodêV druhém oubênickém závodêV druhém oubênickém závodê však
bylo vše jinak. Zdejší traï mu výji-
meçnê sedla, excelentní jízdou za-
skoçil všechny soupeþe a bezkonkubezkonkubezkonkubezkonkubezkonku-----
rençnê vyhrál.rençnê vyhrál.rençnê vyhrál.rençnê vyhrál.rençnê vyhrál. Tímto dûležitým
výsledkem ukázal, že se s ním musí
poçítat jak v boji o mistrovský titul,
tak v reprezentaci pro závody MS.

Další znojemský zástupce MartinMartinMartinMartinMartin
Debs,Debs,Debs,Debs,Debs, zkušený závodník v kategorii
Senior, zahajoval až v Oubênicích.
I jemu zdejší traï vyhovovala a
obsadil páté místo.
A jak si vedla na svých prvních záA jak si vedla na svých prvních záA jak si vedla na svých prvních záA jak si vedla na svých prvních záA jak si vedla na svých prvních zá-----
vodech poçetná armáda znojemvodech poçetná armáda znojemvodech poçetná armáda znojemvodech poçetná armáda znojemvodech poçetná armáda znojem-----
ských nováçkû startující v Pþeboruských nováçkû startující v Pþeboruských nováçkû startující v Pþeboruských nováçkû startující v Pþeboruských nováçkû startující v Pþeboru
ÇMF v nejmenší „rûžové“ kategoÇMF v nejmenší „rûžové“ kategoÇMF v nejmenší „rûžové“ kategoÇMF v nejmenší „rûžové“ kategoÇMF v nejmenší „rûžové“ katego-----

rii? rii? rii? rii? rii? Nejlépe zaçal závodní kariéru
sedmiletý Aleš Skþivan,sedmiletý Aleš Skþivan,sedmiletý Aleš Skþivan,sedmiletý Aleš Skþivan,sedmiletý Aleš Skþivan, který se
závodêní nezalekl a hned na prvním
závodê obsadil tþetím místem stupnê
vítêzû. Škoda, že pro nemoc, kterou
ovlivnilo i brnênské poçasí, nemohl
startovat ve druhém závodê.
Další závodnicí je osmiletá Eliškaosmiletá Eliškaosmiletá Eliškaosmiletá Eliškaosmiletá Eliška
MudrychováMudrychováMudrychováMudrychováMudrychová. Ta v prvním závodê
skonçila na çtvrtém místê têsnê za
Alešem. Velký úspêch pak na ni çekal
v Oubênicích, odkud si dovezla zlatýzlatýzlatýzlatýzlatý
pohár za první místo.pohár za první místo.pohár za první místo.pohár za první místo.pohár za první místo. Nutno pozna-
menat, že Eliška je v této kategorii
jediná dívka a bojuje s chlapci ve
stejném vêku.
Nejmladší znojemský jezdec TomášTomášTomášTomášTomáš
Klempa,Klempa,Klempa,Klempa,Klempa, který jezdí biketrial pouze
nêkolik mêsícû, se také s chutí pustil
do závodêní. V Brnê z toho bylo sed-
mé místo a v Oubênicích dovršil zno-
jemský hattrick na stupních vítêzû
tþetím místem.
Na svûj úvodní start ještê çeká JiþíJiþíJiþíJiþíJiþí
Blažek,Blažek,Blažek,Blažek,Blažek, kterému zatím zdraví závo-
dit nedovolilo.
„Do této sezony se nám podaþilo vy„Do této sezony se nám podaþilo vy„Do této sezony se nám podaþilo vy„Do této sezony se nám podaþilo vy„Do této sezony se nám podaþilo vy-----
kroçit opravdu úspêšnê,“ konstatujekroçit opravdu úspêšnê,“ konstatujekroçit opravdu úspêšnê,“ konstatujekroçit opravdu úspêšnê,“ konstatujekroçit opravdu úspêšnê,“ konstatuje
trenér Tomáš Mudrych. „Mám ratrenér Tomáš Mudrych. „Mám ratrenér Tomáš Mudrych. „Mám ratrenér Tomáš Mudrych. „Mám ratrenér Tomáš Mudrych. „Mám ra-----
dost jak z výkonu Marka Hlávky,dost jak z výkonu Marka Hlávky,dost jak z výkonu Marka Hlávky,dost jak z výkonu Marka Hlávky,dost jak z výkonu Marka Hlávky,
tak z úspêšných prvních krûçkû natak z úspêšných prvních krûçkû natak z úspêšných prvních krûçkû natak z úspêšných prvních krûçkû natak z úspêšných prvních krûçkû na-----
šich nováçkû ve svêtê závodû. Ašich nováçkû ve svêtê závodû. Ašich nováçkû ve svêtê závodû. Ašich nováçkû ve svêtê závodû. Ašich nováçkû ve svêtê závodû. A
tþi medaile z Oubênic tþi medaile z Oubênic tþi medaile z Oubênic tþi medaile z Oubênic tþi medaile z Oubênic ----- to je prostê to je prostê to je prostê to je prostê to je prostê
paráda! Jsem rád, že se zúroçilaparáda! Jsem rád, že se zúroçilaparáda! Jsem rád, že se zúroçilaparáda! Jsem rád, že se zúroçilaparáda! Jsem rád, že se zúroçila
poctivá zimní pþíprava, kterou mladípoctivá zimní pþíprava, kterou mladípoctivá zimní pþíprava, kterou mladípoctivá zimní pþíprava, kterou mladípoctivá zimní pþíprava, kterou mladí
jezdci absolvovali a která byla možjezdci absolvovali a která byla možjezdci absolvovali a která byla možjezdci absolvovali a která byla možjezdci absolvovali a která byla mož-----
ná díky poskytnutí krytých prostorná díky poskytnutí krytých prostorná díky poskytnutí krytých prostorná díky poskytnutí krytých prostorná díky poskytnutí krytých prostor
v areálu pivovaru Mêstem Znojv areálu pivovaru Mêstem Znojv areálu pivovaru Mêstem Znojv areálu pivovaru Mêstem Znojv areálu pivovaru Mêstem Znoj-----
mem.“mem.“mem.“mem.“mem.“
Na jaþe ještê çekají jezdce SK -
Biketrialu Znojmo a DDM Znojmo tþi
závody v Karlovê pod Pradêdem,
Velké Bystþici a Blansku. Pþejme jim
dobou formu a další úspêchy.
                             text a foto: -stlba-  text a foto: -stlba-  text a foto: -stlba-  text a foto: -stlba-  text a foto: -stlba-

Velké problémy zpûsobené velkou bouþkou a prûtrží mraçen mêli poþadatelé
ve Stonaþovê na Jihlavsku. Závod nazvaný „Stonaþovské aleje“„Stonaþovské aleje“„Stonaþovské aleje“„Stonaþovské aleje“„Stonaþovské aleje“ musel být
kvûli tomu posunut o pûl hodiny a z pûvodních 15 zkrácen na 10 kilometrû.
Na nêkterých místech byla traï podmáçená a vody mêli borci až nad kotníky,
pþesto se i za stálého deštê nakonec bêželo. Pþes všechny tyto obtížePþes všechny tyto obtížePþes všechny tyto obtížePþes všechny tyto obtížePþes všechny tyto obtíže
docílila trojice znojemských bêžcû Vala – Seitl - Çermák kvalitních çasû.docílila trojice znojemských bêžcû Vala – Seitl - Çermák kvalitních çasû.docílila trojice znojemských bêžcû Vala – Seitl - Çermák kvalitních çasû.docílila trojice znojemských bêžcû Vala – Seitl - Çermák kvalitních çasû.docílila trojice znojemských bêžcû Vala – Seitl - Çermák kvalitních çasû.
Robert Vala byl druhý v kat. do 39 let a celkovê šestý çasem 38:39 min.,Robert Vala byl druhý v kat. do 39 let a celkovê šestý çasem 38:39 min.,Robert Vala byl druhý v kat. do 39 let a celkovê šestý çasem 38:39 min.,Robert Vala byl druhý v kat. do 39 let a celkovê šestý çasem 38:39 min.,Robert Vala byl druhý v kat. do 39 let a celkovê šestý çasem 38:39 min.,
junior Ondþej Seitl svou kategorii vyhrál za 39:35 min. a Bedþich Çermákjunior Ondþej Seitl svou kategorii vyhrál za 39:35 min. a Bedþich Çermákjunior Ondþej Seitl svou kategorii vyhrál za 39:35 min. a Bedþich Çermákjunior Ondþej Seitl svou kategorii vyhrál za 39:35 min. a Bedþich Çermákjunior Ondþej Seitl svou kategorii vyhrál za 39:35 min. a Bedþich Çermák
dobêhl v kat. 40-49 let çtvrtý v çase 41:25 min. Závodu kraloval nám dobþedobêhl v kat. 40-49 let çtvrtý v çase 41:25 min. Závodu kraloval nám dobþedobêhl v kat. 40-49 let çtvrtý v çase 41:25 min. Závodu kraloval nám dobþedobêhl v kat. 40-49 let çtvrtý v çase 41:25 min. Závodu kraloval nám dobþedobêhl v kat. 40-49 let çtvrtý v çase 41:25 min. Závodu kraloval nám dobþe
známý Pavel Kratochvíl z Rudíkova na Tþebíçsku – zvítêzil za 36:34 min.známý Pavel Kratochvíl z Rudíkova na Tþebíçsku – zvítêzil za 36:34 min.známý Pavel Kratochvíl z Rudíkova na Tþebíçsku – zvítêzil za 36:34 min.známý Pavel Kratochvíl z Rudíkova na Tþebíçsku – zvítêzil za 36:34 min.známý Pavel Kratochvíl z Rudíkova na Tþebíçsku – zvítêzil za 36:34 min.
Domû se všichni vraceli sice celí promáçení, ale spokojeni s tím, jak seDomû se všichni vraceli sice celí promáçení, ale spokojeni s tím, jak seDomû se všichni vraceli sice celí promáçení, ale spokojeni s tím, jak seDomû se všichni vraceli sice celí promáçení, ale spokojeni s tím, jak seDomû se všichni vraceli sice celí promáçení, ale spokojeni s tím, jak se
poprali s pþírodními živly.poprali s pþírodními živly.poprali s pþírodními živly.poprali s pþírodními živly.poprali s pþírodními živly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -stlba--stlba--stlba--stlba--stlba-

A jako vítêz pûlmaratonu kat- M65 na Marchfeldu (východnê od Vídnê uA jako vítêz pûlmaratonu kat- M65 na Marchfeldu (východnê od Vídnê uA jako vítêz pûlmaratonu kat- M65 na Marchfeldu (východnê od Vídnê uA jako vítêz pûlmaratonu kat- M65 na Marchfeldu (východnê od Vídnê uA jako vítêz pûlmaratonu kat- M65 na Marchfeldu (východnê od Vídnê u
soutoku Moravy a Dunaje) si v cíli na zámku Eckartsau mohl za odmênusoutoku Moravy a Dunaje) si v cíli na zámku Eckartsau mohl za odmênusoutoku Moravy a Dunaje) si v cíli na zámku Eckartsau mohl za odmênusoutoku Moravy a Dunaje) si v cíli na zámku Eckartsau mohl za odmênusoutoku Moravy a Dunaje) si v cíli na zámku Eckartsau mohl za odmênu
na chvíli sednout do císaþského kþesla panovnice Marie Terezie, císaþena chvíli sednout do císaþského kþesla panovnice Marie Terezie, císaþena chvíli sednout do císaþského kþesla panovnice Marie Terezie, císaþena chvíli sednout do císaþského kþesla panovnice Marie Terezie, císaþena chvíli sednout do císaþského kþesla panovnice Marie Terezie, císaþe
Karla I., resp. jeho ženy Zity.Karla I., resp. jeho ženy Zity.Karla I., resp. jeho ženy Zity.Karla I., resp. jeho ženy Zity.Karla I., resp. jeho ženy Zity. Jedná se o významné místo naší historie,
protože çeský král Pþemysl II. Otakar padl právê na Moravském poli v bitvê
s nêmeckým protêjškem Rudolfem I. Habsburským (26. 8. 1278).
V dûsledku porážky pak došlo k oslabení çeského státu, takže jistá motivace
tady urçitê byla. Celý maraton i pûlmaraton se bêžel od zámku (Schloss)
Hof  pþes další zámky Marchegg, Niederweiden až do cíle v Eckartsau, kde
bylo slavnostní vyhlášení výsledkû. Za deštivého poçasí a vêtru se na start
postavilo 270 vytrvalcû a hned od prvních metrû udávala pekelné tempo
skupina Keñanû. Posledních sedm kilometrû bylo obzvlášï krutých aPosledních sedm kilometrû bylo obzvlášï krutých aPosledních sedm kilometrû bylo obzvlášï krutých aPosledních sedm kilometrû bylo obzvlášï krutých aPosledních sedm kilometrû bylo obzvlášï krutých a
vítêzem se stal každý, kdo vûbec dobêhl. Mužûm nad 65 let kraloval Josefvítêzem se stal každý, kdo vûbec dobêhl. Mužûm nad 65 let kraloval Josefvítêzem se stal každý, kdo vûbec dobêhl. Mužûm nad 65 let kraloval Josefvítêzem se stal každý, kdo vûbec dobêhl. Mužûm nad 65 let kraloval Josefvítêzem se stal každý, kdo vûbec dobêhl. Mužûm nad 65 let kraloval Josef
Bobek ze Znojma a celou kalvárii zvládl za 1:41 hod., jeho pþítel LeoBobek ze Znojma a celou kalvárii zvládl za 1:41 hod., jeho pþítel LeoBobek ze Znojma a celou kalvárii zvládl za 1:41 hod., jeho pþítel LeoBobek ze Znojma a celou kalvárii zvládl za 1:41 hod., jeho pþítel LeoBobek ze Znojma a celou kalvárii zvládl za 1:41 hod., jeho pþítel Leo
Danieloviç z Hradištê bêžel také výbornê a obsadil çtvrté místo své kategorieDanieloviç z Hradištê bêžel také výbornê a obsadil çtvrté místo své kategorieDanieloviç z Hradištê bêžel také výbornê a obsadil çtvrté místo své kategorieDanieloviç z Hradištê bêžel také výbornê a obsadil çtvrté místo své kategorieDanieloviç z Hradištê bêžel také výbornê a obsadil çtvrté místo své kategorie
za 1:46 hod. za 1:46 hod. za 1:46 hod. za 1:46 hod. za 1:46 hod.                                                                   text a foto: -stlba-                                                                  text a foto: -stlba-                                                                  text a foto: -stlba-                                                                  text a foto: -stlba-                                                                  text a foto: -stlba-

Bitvu na Moravském
poli Pepa Bobek vyhrál

Stonařovské aleje
kvůli bouřce zkrátili

Tasovice-Napajedla 3:1 (0:1).Tasovice-Napajedla 3:1 (0:1).Tasovice-Napajedla 3:1 (0:1).Tasovice-Napajedla 3:1 (0:1).Tasovice-Napajedla 3:1 (0:1). V první pûli byli lepším celkem hosté, byli
rychlejší, aktivnêjší, vytváþeli si i více šancí. Z této pþevahy vyplynula chyba
domácí obrany, za faul v pokutovém území rozhodçí naþídil penaltu a
Napajedelští se ujali vedení. Netušili, že to bude jejich jediný úspêch. Po
pþestávce pþevzali iniciativu domácí, zvýšili tlak, zlepšili pohyb na trávníku,
vypracovali si více brankových pþíležitostí. Vyrovnání se doçkali v 59.
minutê, kdy Paul promênil penaltu za hraní rukou ve velkém vápnê. V 78.
minutê využil centr Hovêze Czucz, koneçnou podobu výsledku stanovila
88. minuta a pþímý kop za pokutovým územím, nádherný angliçák dal
Švarc. Autor jediného gólu Napajedel Žáçek neudržel v závêru utkání nervy
na uzdê a za nesportovní chování musel pþedçasnê pod sprchu. Za obêtavý
o bojovný výkon si Tasovice body právem zasloužily.
DIVIZE ŽEN: DIVIZE ŽEN: DIVIZE ŽEN: DIVIZE ŽEN: DIVIZE ŽEN: Ocmanice-Jevišovice 12:0 (9:0). Zápas mêl jednoznaçný
prûbêh. Už ve 14. minutê vedly domácí hráçky rozdílem çtyþ branek a
otázkou byl jen možný stav na konci stþetnutí. Fotbalistky Jevišovic nastoupily
k utkání v silnê kombinované sestavê. S nejvêtší pravdêpodobností šlo o
jejich rozlouçení s divizí, o dalším pûsobení se bude ještê rozhodovat.
Tasovice-Kunštát 1:3 (0:2).Tasovice-Kunštát 1:3 (0:2).Tasovice-Kunštát 1:3 (0:2).Tasovice-Kunštát 1:3 (0:2).Tasovice-Kunštát 1:3 (0:2). Stþetnutí se domácím hernê vydaþilo, propadly
však v koncovce pþi promêñování šancí. Naopak soupeþky byly v této
çinnosti úspêšné, podržela je také jejich gólmanka. Utkáním se fotbalistky
louçily s letošním roçníkem a už se têší na zápasy v novém roçníku. -lei--lei--lei--lei--lei-

Kopaná - divize

Do přeboru míří z trojek Hostim a Hostěradice
(dokonçení ze str. 13)(dokonçení ze str. 13)(dokonçení ze str. 13)(dokonçení ze str. 13)(dokonçení ze str. 13)

Olbramovice-Petrovice 3:1 (2:0),
Svêtlík Marek, Loskot, Briksa – Kot-
lán Jiþí, Hor. Kounice B-Vlasatice 2:1
(2:0), Schmalzbauer, Kuchaþík –
Matuška.    IV. A tþídaIV. A tþídaIV. A tþídaIV. A tþídaIV. A tþída
Blížkovice B-Štítary B 6:2 (5:1), Svo-
boda Filip 3, Samek Lukáš, Pospíchal
Jakub, Dancinger – Fiala Oskar,
Brabec Jiþí, Slatina-Kþepice 2:4 (2:2),
Doubek 2 – Manka 3, Jurçík, Grešl.
Mýto-Olbramkostel 1:0 (0:0), Musil,
Pavlice-Vranov 5:2 (2:1), Novotný
2, Machain, Nechvátal, Bþezina –
Martínek, Blüml, Hl. Mašûvky-Úna-
nov B 1:3 (1:1), Pružinský – Vlk 2,
Kratochvíl.  IV. B tþídaIV. B tþídaIV. B tþídaIV. B tþídaIV. B tþída
Skalice-Olbramovice B 0:4 (0:2),
Kellner 2, Paraçka, Holas, Trstênice-
Tavíkovice 2:2 (1:0), Bystrý, Mihola
– Hrubý, Adamec, Jamolice-Vedro-
vice B 10:2 (4:1), Kábela, Rozmahel
2, Psota 3, Krišïál Daniel, Brázda,
Beneš, Kþišïál Marek – Palutka Dan
2, Dobþínsko-Lodênice 1:1 (0:0),
Hladký Václav – Dresler Lukáš,
Jezeþany B-Branišovice 11:0 (5:0),
Popela Jakub 3, Hájek Milan 2, Hanêl
Zdenêk 2, Kampas Michal 2,
Soukop Tomáš, Bíla Michal.

IV. C tþídaIV. C tþídaIV. C tþídaIV. C tþídaIV. C tþída
Hrabêtice-Miroslav C 2:2 (0:2), Eliáš,
Kyzyvát – Kratochvíl 2, Çejkovice-
Jiþice 4:1 (1:1), Michaloviç 3, Hýbler
- Hubáçek, Bþežany B-Šanov 1:5
(0:2), Pechal Václav – Anšlág Alois
2, Hél Marek, Hél Lukáš, Padrta Mi-
chal, Dyjákovice-Damnice 6:2 (3:2),
Šenkeþík 2, Urban Kamil, Ševçík,
Glazer, Havlát Miroslav – Uherka,
Oboþil, Mackovice-Hostêradice B
3:3 (0:2), Rauš 2, Kacetl – Procház-
ka, Worbis, Stanêk.

IV. D tþídaIV. D tþídaIV. D tþídaIV. D tþídaIV. D tþída
IE Znojmo C-Hatê B 6:0 (3:0), Kaška
Petr 2, Doçekal Dalibor 2, Pênkava
Tomáš, Benda Martin, Konice-Su-
chohrdly B 4:1 (1:0), Vecheta 2, Bur-
sík Martin, Bþezina – Štancl Pavel,
Lechovice-Pþímêtice B, Dyje-Slup B
2:3 (1:3), Kuþil, Holçapek – Havlíçek
2, Hermaul, Prosimêþice B-Práçe B
0:5 (0:1), Kordaç, Krejçiþík, Fruhwirt,
Šprencl, Žák.
                                                                                                         DorostDorostDorostDorostDorost
Oleksovice-Hatê Chvalovice 0:3
(0:1), Svoboda Oldþich 2, Bišçiak,
Mramotice-Šatov 0:2 (0:1), Matyáš,

Nedvêd, Hostêradice-Olbramovice
5:2 (3:2), Vostþel Zdenêk, Štainc
Daniel, Kacký Tomáš 2, Vacek To-
máš – Paraçka Pavel, Biruánek
Daniel, Višñové-Hevlín 1:0 (0:0),
Pavlas Jan, Božice-Jaroslavice 0:3
(0:1), Bartoš 2, Zálešák, Štítary-
Jevišovice 3:0 kont., hosté se ne-
dostavili, Rakšice-Mikulovice 3:1
(1:1), Çech Jaromír 2, Šedrla Pavel
PK - Holçapek.
                                                                                                              ŽáciŽáciŽáciŽáciŽáci, , , , , OPOPOPOPOP
Tasovice-IE Znojmo 4:1 (2:0), Ple-
šek, Vašina, Svoboda, Fajkus –
Blažíçek, Hostêradice-Pþímêtice 5:0
(1:0), Procházka 2, Štainc 2, Hladík,
Dobšice-Višñové 1:4 (0:0), Krejçí –
Tesaþ 3, Kelça, Štítary-Prosimêþice
3:3 (1:1), Trnka Petr 2, Turek Jan –
Buchta 3, Mikulovice-Miroslav 1:11
(1:5), Kvinta – Priml 5, Sláma 2, Pa-
toçka 2, Kotál, Hoþçica. Dohrávka:Dohrávka:Dohrávka:Dohrávka:Dohrávka:
Dobšice-IE Znojmo 1:6 (0:1), Horák
– Stašková 3, Balík 2, Jaroš, Miro-
slav-Prosimêþice 2:3 (0:1), Priml,
Patoçka – Buchta Martin 2, Kuþitka.

OS AOS AOS AOS AOS A
Hrušovany-Micmanice 9:1 (3:1),
Dostál 3, Bohatý 3, Lukáš, Ondrû-
šek, Kohout – Kolaþík, Jevišovice-
Hatê Chvalovice 3:3 (1:1), Hoch 2,
Kudláçek – Beno, Lehocký, Máša,
Jaroslavice-Blížkovice 14:1 (5:0),
Juhañák Jakub 3, Totík 3, Vala Petr
4, Vala Michal 3, Bereš - Hochman.

OS BOS BOS BOS BOS B
Olbramovice-Jezeþany 1:2 (0:1),
Švajgr – Lang 2, Rakšice-Vlasatice
3:6 (2:4), Horák Michal 3 – Zigo 2,
Urbanec 2, Lechner, Pavlû.

Mladší žáciMladší žáciMladší žáciMladší žáciMladší žáci, , , , , OS AOS AOS AOS AOS A
Vranov-Mramotice 3:2 (1:1), Pecina
3 – Cejpek, Zvêþina, 1. SC Znojmo-
Suchohrdly nehlášeno.

OS BOS BOS BOS BOS B
Božice Mackovice-Šanov 10:2 (4:0),
Balcar Matêj 6, Zapletal Ondþej 3,
Nêmeçek Josef – Boháç Michal,
Zicha Jiþí, Troskotovice Vlasatice-
Višñové 3:9 (0:4), nehlášeno, Miro-
slav-Únanov 11:3 (6:2), Škuta 5,
Kroçil 5, Hladík – Boroš 2, Kuçera,
Jiþice Litobratþice-Bohutice 12:0
(6:0), Škopek 3, Matušinec 2,
Kadlçík 2, Kovaþík, Hanzlík, Vávra,
Baráçek, Surovec.

PþípravkyPþípravkyPþípravkyPþípravkyPþípravky, , , , , OS AOS AOS AOS AOS A
Tasovice A-Pþímêtice 3:1 (1:0), Prágr

2, Ryška – Klébl, Tasovice B-Jevišo-
vice 2:3 (0:1), Szabo Jakub, Szabo
Matêj – Çerný, Vodák, Procházka,
Tasovice B-Pþímêtice 1:2 (0:1), Svo-
boda Šimon – Koneçný, Susko,
Tasovice A-Jevišovice 3:2 (1:0),
Prágr, Ryška 2 – Procházka, Hera-
lecký.            OS BOS BOS BOS BOS B
Hor. Kounice A-Jezeþany B 21:0

(10:0), Mlçoch 5, Vorel 5, Paclt 3,
Horák 3, Peterka 4, Houška, Hor.
Kounice B-Jezeþany A 1:10 (0:6),
Viklický – Machala 5, Kousal 4, Eckl,
Hor. Kounice B-Jezeþany B 1:5 (0:2),
Þezanina – Drevniaková 3, Buch-
maier, Ivançová, Hor. Kounice A-
Jezeþany A 8:1 (4:1), Vorel 3, Paclt
2, Horák 2, Mlçoch – Zahálka. -lei--lei--lei--lei--lei-

Na 2. místê kresního finále pþípravek se umístilo FK IE ZNOJMO.Na 2. místê kresního finále pþípravek se umístilo FK IE ZNOJMO.Na 2. místê kresního finále pþípravek se umístilo FK IE ZNOJMO.Na 2. místê kresního finále pþípravek se umístilo FK IE ZNOJMO.Na 2. místê kresního finále pþípravek se umístilo FK IE ZNOJMO.


