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MEZI NEJLEPŠÍMI LUKOSTŘELCI VYNIKLA
IVETA ZIFČÁKOVÁ ZE ŠANOVA

Dne 24. bþezna se naši nejmladší hokejisté - hokejová pþípravka zúçastnili turnaje na Slovensku v Nových Zámkách. Kluci odehráli pêt
vyçerpávajících utkání. Sehráli velmi vyrovnané zápasy s týmy - Nové
Zámky A, Nové Zámky B, Tábor, HC Hamíkovo a Vlašim. V rozhodujícím zápase o tþetí místo nepromênili mnoho vyložených šancí a
tak skonçili na celkovém çtvrtém místê. Našim malým hokejistûm k
jejich prvnímu velkému úspêchu gratulujeme!
Na foto stojící zleva: Jan Marek, Roman Kuçírek, trenér Milan Svoboda
a Jan Hamþík. Kleçící zleva: Boþek Koneçný, Ondþej Cakl, Ríša Çástek,
Adam Barták, Matêj Hobza, Filip Míça, Cyril Valach a Tomáš Smutný.
Ležící zleva: David Vêrný, Martin Dokoupil a Martin Pigl.
-MŠ-

Přijte na úvodní den
MS U18 s Orlí
permanentkou zdarma!
Vedení Orli Znojmo ve spolupráci s Çeským svazem ledního hokeje
pþipravilo pro vêrné znojemské fanoušky, kteþí jsou majiteli permanentních
vstupenek, jedineçnou nabídku! Pþijðte si zdarma užít atraktivní hokej v
podání nejlepších svêtových mládežnických talentû. Vše, co vám ke vstupu
na stadion bude v první den turnaje staçit, je právê permanentka z uplynulé
sezony! Nabídka se týká dvojutkání, která se hrají v zahajovací den turnaje,
ve çtvrtek 12. dubna. Majitelé permanentních vstupenek klubu Orli Znojmo
tak mohou zdarma navštívit zápasy Lotyšsko - Rusko (16:00) a Nêmecko
- Švédsko (20:00).
Orli Z.

Češi také ve Znojmě
Podle posledních zpráv bude úvodní zápas reprezentace Çeské republiky na MS v ledním hokeji hráçû do 18 let s Dánskem pþesunut z
brnênské arény do Znojma. Odehraje se v pátek 13. dubna od 15:00
hodin!
Orli Z.

Orli v Regionálním poháru
Orli Znojmo se v rámci pþípravy i letos zúçastní Regionálního poháru.
Pro diváky tak zûstanou zachována oblíbená derby s Duklou Jihlava çi
Horáckou Slavií Tþebíç. Dalšími pravdêpodobnými úçastníky turnaje
by mêly být týmy z Olomouce, Havlíçkova Brodu a Písku.
Orli.cz

LINZ MISTREM
Celek EHC LIWEST Black Wings Linz zvítêzil minulou nedêli na domácím
ledê nad Klagenfurt
em a stal se mistrem Erste Bank Eishockey ligy! Vítêz
Klagenfurtem
základní çásti porazil pátý tým tabulky 4:1 na zápasy. Çerná kþídla slaví
titul podruhé za dobu své existence.
Orli.cz, ilustraçní foto: -LiD-

Poslední bþeznovou sobotu poþádal
Lukostþelecký oddíl TJ Sokol Ša
Ša-nov v pêkném místním Sportcentru
Pþebor ÇR žactva do 10 let v halové
lukostþelbê. Jednalo se o první velký
závod za úçasti þady klubû z celé
republiky konaný v našem okrese.
Z témêþ padesáti klubû registrovaných v rámci Çeského lukostþeleckého klubu je jen pár, které se aktivnê
vênují pþípravê têch nejmladších
kategorií. Jsou to kategorie 6-8 let a
8-10 let. Þadí se k nim již zmiñovaný
oddíl ze Šanova a také LK Znojmo
má nêkolik stejnê mladých stþelcû.
Vrcholného závodu se nakonec v
šanovském Sportcentru zúçastnilo
27 stþelcû z pêti oddílû. „Ze znojemského klubu se úçastnila jediná
stþelkynê v kategorii žákyñ 9-10 let,
která však z dûvodu posílení domácího týmu pro soutêž družstev
startovala v barvách LK TJ Sokol
Šanov. Celkovê tedy domácí tým
reprezentovalo 6 stþelcû v kategoriích
žákynê 6-8 let, žákynê 9-10 let a žáci

Nikola Blechová, Kristýna Blechová, Kamil Houska, Iveta Zifçáková, Ni
Ni-kola Lettlová a trenérka Kateþina Malypetrová
foto:-stlbaMalypetrová..
9-10 let. Jedinou neobsazenou
kategorií z pohledu poþadatelského
klubu byli žáci 6-8 let. Zároveñ byla
do soutêže družstev postavena dvê

družstva domácích, celkovê jich bylo
osm. A jaké byly výsledky? Nad
oçekávání vynikající!
V kategorii žákyñ 6-8 let zvítêzila

Kristýna Blechová, v kategorii žákû
9-10 let obsadil druhé místo Kamil
Houska. Rovnêž stþelkyni ze
Šanova - Ivetê Zifçákové - náramnê
svêdçilo jí známé prostþedí a novým
çeským rekordem s hodnotou 566
bodû získala zlato (maximální mož
mož-ný nástþel je 600 bodû - závod se
stþílí na 60 šípû). Za ní se s výsled
výsled-kem 550 bodû umístila na druhém
místê již zmiñovaná stþelkynê z LK
Znojmo Nikola Lettlová.
V neposlední þadê získalo družstvo
TJ Sokol Šanov "A" ve složení
Houska, Lettlová, Zifçáková zlaté
medaile s výrazným náskokem
pþed druhým družstvem LK Votice.
Na závêr je potþeba podêkovat
všem poþadatelûm a zaintereso
zaintereso-vaným za výborné zvládnutí orga
orga-nizace závodu. Do budoucna se
têšíme na další klání na této vr
vr-cholné úrovni,“ zhodnotil vydaþenou
akci nadmíru spokojený trenér Mar
Mar-tin Zahradník.
-stlba-

PO APRÍLOVÉM VÝKONU VELIKONOČNÍ
NADÍLKA V OBRÁCENÉM GARDU
Na postní Bílou sobotu 2012 by zno
zno-jemští fotbalisté nejradêji honem
rychle zapomnêli, protože na druhý
tým druholigové tabulky ze Stþíž
Stþíž-kova nestaçili a prohráli až nepþí
nepþí-jemnê vysokým rozdílem. Bílá so
so-bota se pro nê stala o to tmavší také
proto, že vylouçený Josef Hnaníçek
(v minulém kole pþi bezgólové bitvê
doma s Opavou) byl disciplinární
komisí potrestán velmi pþísnê zá
zá-kazem startû ve çtyþech utkáních,
kvûli kartám nemohl nastoupit ani
Roman Hþíbek, ne zcela fit byl Zde
Zde-nêk Miçka a v sestavê se neobjevil
ani stþelec Vašíçek. Na podzim se
ve Znojmê radovali Bohemians z
vítêzství 2:0, pod vedením starono
starono-vého trenéra Jindráçka s e jim nyní
podaþilo vyhrát skóre dvojnásob
dvojnásob-ným.
FK Bohemians Praha - 1.SC
Znojmo 4:0 (3:0)
Branky: 11. Grnár, 33. Flachbart, 45.
Penc, 53. Janda. ŽK: 56. Oçovan 41. Sukup. Rozhodçí: Ochotnický Mencl, Makoviçka. FK Bohemians
Praha: Winter - Drsek, Flachbart,
Fenyk, Janda, Penc, Oçovan (78.
Klán), Dorotík (74.Hájek), Grznár,
Škoda (87.Ibe), Šisler. 1.SC Znojmo:
Hrubý - Sukup, Avdiç, Yonov, Cihláþ
- Zifçák (56.Mandula), Šmahaj (75.
Miçka), Lacko, Mudra, Lukáš (56.
Okleštek) - Rolinc.
Domácí povzbuzeni pþedchozí vý
vý--

hrou nad Ústím nad Labem na Znojmo
od úvodu doslova vlétli. V šesté
minutê se sice ještê stþela Šislera
zastavila na bþevnê Hrubého branky, o pêt minut pozdêji se však už
prosadil po rohovém kopu Pavel Grznár. Bohemians byli aktivní i nadále,
hlaviçkou jen têsnê minul bránu
Penc. Dobrou stþeleckou formu naopak na jaþe potvrdil Jan Flachbart,
který i trochu se štêstím zvyšoval
už na 2:0. Znojmo se dostalo k vážnêjšímu ohrožení brankáþe Wintra
až ve 38. minutê, ale byl to spíše
náznak. Nebezpeçnê potulující se
míç ve vápnê nakonec domácí gólman Winter zkrotil. Když už se zdálo,
že oba týmy pûjdou do kabina za
dvoubrankového vedení Bohemians, pþišla pro hosty krutá rána. V
samotném závêru pûle si totiž napravil stþeleckou chuï Jan Penc a o
zápasu bylo prakticky rozhodnuto.
Aby nebylo o výhþe domácích pochyb, pþidali ještê v úvodu druhé pûle
absolutní pojistku zásluhou Petra
Jandy. Ve zbytku zápasu tedy nebylo co þešit. Bohemians velký náskok pþinesl lehkost do kombinace
a hráli v absolutním klidu. Znojemští
by naopak na toto utkání nejradêji
rychle zapomnêli. Pozitivem tak
alespoñ bylo, že po zranêní nastoupil
poprvé na çtvrthodinu Zdenêk Miçka. Nicménê prohrou se Znojmo na
na-moçilo do bojû o záchranu. -stlba-

Aerobiková sezona nabírá obrátky
Není se çemu ani divit, protože v
gymnastickém aerobiku dosahují
znojemská dêvçata pod vedením
manželû Protivínských permanentnê
vynikajících výsledkû, což obê
strany zavazuje a stále motivuje k
dalším a dalším smysluplným akcím
vçetnê poctivého tréninku. I když to
hlavnê po ekonomické stránce nemívají zrovna lehké, drží se na výsluní
çeského a potažmo i evropského
aerobiku již hodnê dlouho a nenechají
se odradit. Což o þadê jiných sportovcû þíci nelze. Nêkteré zajímavosti a
nejçerstvêjší informace ze svêta aerobiku nám ochotnê poskytl zkušený
trenér Mgr. František Protivínský.
„Ve sportovní hale VUT Brno probêhlo o minulém víkendu za úçasti
reprezentantû ÇR a SR první kolo
sedmého roçníku Poháru FEDERACÍ
v gymnastickém aerobiku, stepech,
DANCE a TEAM aerobiku. Pro mnohé závodnice byla soutêž souçasnê
i nominaçním závodem na Mezinárodní mistrovství Slovenska, které
probêhne pþíští týden v Nových Zámcích.
V kategorii DANCE si na bronzovou
medaili sáhly Tereza Alexová, Ade
Ade-line Semerádová, Tereza Hejlová,
Lucie Sabáçková, Ema Reiglová a
Klára Nováçková. V gymnastickém
aerobiku vybojovala stþíbro a nominaci trojice juniorek Natálie Šikulová, Simona Kuchaþová a Veronika
Turçíková. V kategorii jednotlivcû se

çekala medaile od slibnê se lepšící
Natálie Šikulové. Bohužel, pþišel jeden
nepovedený silový prvek, a z medailových ambicí zbyla pouze hoþká pþíchuï. Nadále trochu smutná, leç nominaçní bramborová radost ze çtvrzá-tého místa. Své první úspêšné zá
vody a sedmé místo ve trojicích mají
za sebou osmileté Júlie Šikulová,
Michaela Graderová a Nina Mrko
Mrko-sová. Poslednê jmenovaná se vcelku
dobþe vypoþádala s novou sestavou
v kategorii jednotlivkyñ a mezi svými
45 soupeþkami se umístila na pêkném devátém místê.
Starší žákynê v kategorii stepû Ve
Ve-ronika Sovjáková, Michaela Fruh
Fruh-wirthová, Iveta Maurerová, Monika
Valendová, Michaela Husová,
Andrea Šobová, Terezie Kováçová
a Simona Horáková získaly stþíbrnou
medaili.
Zlatou medaili vybojoval stepový tým
mladších žákyñ Viktorie Konigová,
Klára Þezáçová, Sabina Ondrová,
Andrea Horáçková, Daniela Slepán
Slepán-ková, Monika Štulová, Lenka Koçí,
a Tereza Popová.
Nominaci na prestižní závody v No
No-vých Zámcích si z dalších závodnic
zajistila svým výkonem i šestice
mladších žaçek Martina Husová,
Nina Mrkosová, Simona Pevná,
Alexandra Sitárová, Júlie Šikulová,
Michaela Graderová a Veronika
Kúnová (páté místo).
text a ilustr
açní foto: -stlbailustraçní
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