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V nedêli sehrála dêvçata DDM TJ Znojmo STRABAG své turnaje vV nedêli sehrála dêvçata DDM TJ Znojmo STRABAG své turnaje vV nedêli sehrála dêvçata DDM TJ Znojmo STRABAG své turnaje vV nedêli sehrála dêvçata DDM TJ Znojmo STRABAG své turnaje vV nedêli sehrála dêvçata DDM TJ Znojmo STRABAG své turnaje v
rámci JM lig mladších žákû a starších žákyñ. rámci JM lig mladších žákû a starších žákyñ. rámci JM lig mladších žákû a starších žákyñ. rámci JM lig mladších žákû a starších žákyñ. rámci JM lig mladších žákû a starších žákyñ. Daþilo se tak na pûl.
Mladší dívky hrály doma a çtyþi zápasy proti klukûm nebyly zrovna
procházkou rûžovým sadem. Tým byl sestaven z ménê zkušených a
pþedevším mladých hráçek, nêkteré hrály svûj první turnaj v životê.
Obças byla vidêt nevyhranost i urçitá bezradnost, ale dêvçata bojovalaObças byla vidêt nevyhranost i urçitá bezradnost, ale dêvçata bojovalaObças byla vidêt nevyhranost i urçitá bezradnost, ale dêvçata bojovalaObças byla vidêt nevyhranost i urçitá bezradnost, ale dêvçata bojovalaObças byla vidêt nevyhranost i urçitá bezradnost, ale dêvçata bojovala
seç mohla.seç mohla.seç mohla.seç mohla.seç mohla. Bohužel jenom to nêkdy nestaçí a tudíž tþi zápasy náš tým
prohrál, i když výsledky nebyly tak špatné.i když výsledky nebyly tak špatné.i když výsledky nebyly tak špatné.i když výsledky nebyly tak špatné.i když výsledky nebyly tak špatné. Naštêstí se podaþilo jednou
remizovat, z çehož mêly obrovskou radost jak dêvçata, tak i jejich rodiçe.
Starší a o poznání zkušenêjší hráçky sehrály svûj turnaj v Brnê aStarší a o poznání zkušenêjší hráçky sehrály svûj turnaj v Brnê aStarší a o poznání zkušenêjší hráçky sehrály svûj turnaj v Brnê aStarší a o poznání zkušenêjší hráçky sehrály svûj turnaj v Brnê aStarší a o poznání zkušenêjší hráçky sehrály svûj turnaj v Brnê a
zaçaly ho výteçnê, když se jim podaþilo dvakrát zvítêzit nad Aligatorszaçaly ho výteçnê, když se jim podaþilo dvakrát zvítêzit nad Aligatorszaçaly ho výteçnê, když se jim podaþilo dvakrát zvítêzit nad Aligatorszaçaly ho výteçnê, když se jim podaþilo dvakrát zvítêzit nad Aligatorszaçaly ho výteçnê, když se jim podaþilo dvakrát zvítêzit nad Aligators
Pozoþice a Slaviçínem.Pozoþice a Slaviçínem.Pozoþice a Slaviçínem.Pozoþice a Slaviçínem.Pozoþice a Slaviçínem. Poté se pþestalo daþit a se Židenicemi se naše
dêvçata pþizpûsobila hþe soupeþek a ty nás nakonec udolaly a o dva góly
vyhrály. Poslední zápas proti Pohoþelicím byl tradiçnê hodnê emotivníPoslední zápas proti Pohoþelicím byl tradiçnê hodnê emotivníPoslední zápas proti Pohoþelicím byl tradiçnê hodnê emotivníPoslední zápas proti Pohoþelicím byl tradiçnê hodnê emotivníPoslední zápas proti Pohoþelicím byl tradiçnê hodnê emotivní
a vyhecovaný. a vyhecovaný. a vyhecovaný. a vyhecovaný. a vyhecovaný. Naše dêvçata dlouho vedla, ale dvêma slepenými góly o
vítêzství pþišla, což je všechny hodnê mrzelo. Zdenêk Frank - DDM Zn.Zdenêk Frank - DDM Zn.Zdenêk Frank - DDM Zn.Zdenêk Frank - DDM Zn.Zdenêk Frank - DDM Zn.

První þada zleva N. Krulová, P. Zelinková, druhá þada zleva L. Šedová,První þada zleva N. Krulová, P. Zelinková, druhá þada zleva L. Šedová,První þada zleva N. Krulová, P. Zelinková, druhá þada zleva L. Šedová,První þada zleva N. Krulová, P. Zelinková, druhá þada zleva L. Šedová,První þada zleva N. Krulová, P. Zelinková, druhá þada zleva L. Šedová,
T. Pokorná, V. Skþivanová, E. Neçasová, D. Komendová, tþetí þadaT. Pokorná, V. Skþivanová, E. Neçasová, D. Komendová, tþetí þadaT. Pokorná, V. Skþivanová, E. Neçasová, D. Komendová, tþetí þadaT. Pokorná, V. Skþivanová, E. Neçasová, D. Komendová, tþetí þadaT. Pokorná, V. Skþivanová, E. Neçasová, D. Komendová, tþetí þada
zleva N. Vodiçková, L. Ryšavá, K. Böhmová, N. Pþibilová, trenér Z.zleva N. Vodiçková, L. Ryšavá, K. Böhmová, N. Pþibilová, trenér Z.zleva N. Vodiçková, L. Ryšavá, K. Böhmová, N. Pþibilová, trenér Z.zleva N. Vodiçková, L. Ryšavá, K. Böhmová, N. Pþibilová, trenér Z.zleva N. Vodiçková, L. Ryšavá, K. Böhmová, N. Pþibilová, trenér Z.
Frank, K. Dvoþáková.Frank, K. Dvoþáková.Frank, K. Dvoþáková.Frank, K. Dvoþáková.Frank, K. Dvoþáková.

Florbal - žákyně

Tþi sta dvacet plavcû nejmladší žákovské kategorie startovalo naTþi sta dvacet plavcû nejmladší žákovské kategorie startovalo naTþi sta dvacet plavcû nejmladší žákovské kategorie startovalo naTþi sta dvacet plavcû nejmladší žákovské kategorie startovalo naTþi sta dvacet plavcû nejmladší žákovské kategorie startovalo na
dvoudenním mítinku v bazénu sportovního areálu v Brnê - Lesné. Tentodvoudenním mítinku v bazénu sportovního areálu v Brnê - Lesné. Tentodvoudenním mítinku v bazénu sportovního areálu v Brnê - Lesné. Tentodvoudenním mítinku v bazénu sportovního areálu v Brnê - Lesné. Tentodvoudenním mítinku v bazénu sportovního areálu v Brnê - Lesné. Tento
tradiçní Brnênský tuçñáçek se stal dostaveníçkem plaveckého mládí zetradiçní Brnênský tuçñáçek se stal dostaveníçkem plaveckého mládí zetradiçní Brnênský tuçñáçek se stal dostaveníçkem plaveckého mládí zetradiçní Brnênský tuçñáçek se stal dostaveníçkem plaveckého mládí zetradiçní Brnênský tuçñáçek se stal dostaveníçkem plaveckého mládí ze
tþiceti oddílû. Mezinárodní úçast tvoþily výpravy Slovenska, Rakouska atþiceti oddílû. Mezinárodní úçast tvoþily výpravy Slovenska, Rakouska atþiceti oddílû. Mezinárodní úçast tvoþily výpravy Slovenska, Rakouska atþiceti oddílû. Mezinárodní úçast tvoþily výpravy Slovenska, Rakouska atþiceti oddílû. Mezinárodní úçast tvoþily výpravy Slovenska, Rakouska a
Maðarska. Úçastníci závodû dvou vêkových kategorií mêli na programuMaðarska. Úçastníci závodû dvou vêkových kategorií mêli na programuMaðarska. Úçastníci závodû dvou vêkových kategorií mêli na programuMaðarska. Úçastníci závodû dvou vêkových kategorií mêli na programuMaðarska. Úçastníci závodû dvou vêkových kategorií mêli na programu
všechny plavecké zpûsoby na tratích dvacet pêt a padesát metrû. V tétovšechny plavecké zpûsoby na tratích dvacet pêt a padesát metrû. V tétovšechny plavecké zpûsoby na tratích dvacet pêt a padesát metrû. V tétovšechny plavecké zpûsoby na tratích dvacet pêt a padesát metrû. V tétovšechny plavecké zpûsoby na tratích dvacet pêt a padesát metrû. V této
velké konkurenci startovala rovnêž patnáctiçlenná výprava znojemskýchvelké konkurenci startovala rovnêž patnáctiçlenná výprava znojemskýchvelké konkurenci startovala rovnêž patnáctiçlenná výprava znojemskýchvelké konkurenci startovala rovnêž patnáctiçlenná výprava znojemskýchvelké konkurenci startovala rovnêž patnáctiçlenná výprava znojemských
závodníkû.závodníkû.závodníkû.závodníkû.závodníkû. Znojmáci si doplavali pro osm medailových umístêní vçetnê çtyþ
vítêzství. Také získali tþi çtvrtá místa a další bodované pozice. Výbornê seVýbornê seVýbornê seVýbornê seVýbornê se
uvedl Filip Çajka, který zaplaval nejlepší výkon mítinku a získal pohár. Ouvedl Filip Çajka, který zaplaval nejlepší výkon mítinku a získal pohár. Ouvedl Filip Çajka, který zaplaval nejlepší výkon mítinku a získal pohár. Ouvedl Filip Çajka, který zaplaval nejlepší výkon mítinku a získal pohár. Ouvedl Filip Çajka, který zaplaval nejlepší výkon mítinku a získal pohár. O
další medailová umístêní se podêlily Terezka Klajmonová, Barboradalší medailová umístêní se podêlily Terezka Klajmonová, Barboradalší medailová umístêní se podêlily Terezka Klajmonová, Barboradalší medailová umístêní se podêlily Terezka Klajmonová, Barboradalší medailová umístêní se podêlily Terezka Klajmonová, Barbora
Hrdinová a štafeta žaçek. Nejlepší výkony znojemských závodníkû:Hrdinová a štafeta žaçek. Nejlepší výkony znojemských závodníkû:Hrdinová a štafeta žaçek. Nejlepší výkony znojemských závodníkû:Hrdinová a štafeta žaçek. Nejlepší výkony znojemských závodníkû:Hrdinová a štafeta žaçek. Nejlepší výkony znojemských závodníkû:
Desetiletí - Desetiletí - Desetiletí - Desetiletí - Desetiletí - Filip Çajka 1. 50 m znak, 1. 50 m vol. zpûsob a 3. 50 m prsa,
Barbora Hrdinová 1. 50 m vol. zpûsob, 4. 50 m prsa a 7. 50 m znak, Tomáš
Kašpar 4. 50 m vol. zpûsob, Karina Lazárková 7. 50 m motýlek.
Devítiletí a mladší - Devítiletí a mladší - Devítiletí a mladší - Devítiletí a mladší - Devítiletí a mladší - Terezka Klajmonová 2. 25 m motýlek, 3. 25 m znak, 4.
25 m vol. zpûsob a 5. 25 m prsa, Jan Mátl 6. 25 m znak. Štafety - 2. na 4 x
50 m vol. zpûsob žaçky (Hrdinová, Navrkalová, Janušová, Lazárková), 4.
na 25 m vol. zpûsob žáci, 5. na 4 x 50 m polohovê žáci a 6. na 4 x 50 m vol.
zpûsob žáci.                                                                                                                                     -aluš- -aluš- -aluš- -aluš- -aluš-

Brněnský tučňáček
plaveckých nadějí

TJ Nový Jiçín-VK Pegas Znojmo-Pþímêtice 3:1, 2:3TJ Nový Jiçín-VK Pegas Znojmo-Pþímêtice 3:1, 2:3TJ Nový Jiçín-VK Pegas Znojmo-Pþímêtice 3:1, 2:3TJ Nový Jiçín-VK Pegas Znojmo-Pþímêtice 3:1, 2:3TJ Nový Jiçín-VK Pegas Znojmo-Pþímêtice 3:1, 2:3
V sobotu zavítaly znojemské juniorky na palubovku do Nového Jiçína.
I když jsme vêdêly, že N. Jiçín je každopádnê hratelným soupeþem, v
dopoledním zápase nic nenasvêdçovalo tomu, že bychom jim nêjakým
zpûsobem chtêly vzdorovat. Naše hra byla nekoncentrovaná a žádná z
našich hráçek na sebe nevzala roli bodující volejbalistky. A tak celkemA tak celkemA tak celkemA tak celkemA tak celkem
snadno a ostudnê pþenecháváme vítêzství našim soupeþkám.snadno a ostudnê pþenecháváme vítêzství našim soupeþkám.snadno a ostudnê pþenecháváme vítêzství našim soupeþkám.snadno a ostudnê pþenecháváme vítêzství našim soupeþkám.snadno a ostudnê pþenecháváme vítêzství našim soupeþkám.
Po rázné diskuzi v šatnê nastupujeme k odpolednímu zápasu s jiným
pþístupem. Soupeþky však neslevily ze své výborné hry v poli, zato my
jim konkurujeme rozmanitou hrou na síti. Zápas ve svûj prospêch obra-
címe až ve çtvrtém setu, soupeþky od druhého technického timu už naší
hþe fyzicky nestaçí, set tedy vyhráváme 25:19. Rozhodující tie-break je
již naší snadnou záležitostí, kdy pþi stþídání stran vedeme 8:1 a set
získáváme hladce 15:5.                                                                     -DJ-                                                                    -DJ-                                                                    -DJ-                                                                    -DJ-                                                                    -DJ-

Volejbal - juniorky

Po dva víkendy trval v Praze semináþ Moderního sportovního karate,Po dva víkendy trval v Praze semináþ Moderního sportovního karate,Po dva víkendy trval v Praze semináþ Moderního sportovního karate,Po dva víkendy trval v Praze semináþ Moderního sportovního karate,Po dva víkendy trval v Praze semináþ Moderního sportovního karate,
kterého se zúçastnili i zástupci oddílu MSK Znojmo. První celý víkend akterého se zúçastnili i zástupci oddílu MSK Znojmo. První celý víkend akterého se zúçastnili i zástupci oddílu MSK Znojmo. První celý víkend akterého se zúçastnili i zástupci oddílu MSK Znojmo. První celý víkend akterého se zúçastnili i zástupci oddílu MSK Znojmo. První celý víkend a
çást druhého byl zamêþen na pilování již známých technik a nácvik nových.çást druhého byl zamêþen na pilování již známých technik a nácvik nových.çást druhého byl zamêþen na pilování již známých technik a nácvik nových.çást druhého byl zamêþen na pilování již známých technik a nácvik nových.çást druhého byl zamêþen na pilování již známých technik a nácvik nových.
Probíhaly i demonstrace a ukázky technik a formy v praxi. Na konci semináþe
probíhal turnaj (pro žluté pasy ze Znojma to byl první turnaj v kariéþe).
Nejprve probêhla soutêž ve formách a potom turnaj ve sparingu a sportov-
ním boji. Každý z našich bojovníkû pþivezl cenné body do hodnoceníKaždý z našich bojovníkû pþivezl cenné body do hodnoceníKaždý z našich bojovníkû pþivezl cenné body do hodnoceníKaždý z našich bojovníkû pþivezl cenné body do hodnoceníKaždý z našich bojovníkû pþivezl cenné body do hodnocení
oddílû.oddílû.oddílû.oddílû.oddílû.     Vilma Jeþábková10.kyu: 10. místo forma Prima, 2. místo sparing
ženy žluté, Milada Morávková10.kyu: 11. místo forma Prima, 4. místo sparing
ženy žluté. Jan Radil 2.kyu: 4. místo forma SET.                                -RZ-                               -RZ-                               -RZ-                               -RZ-                               -RZ-

MSK Znojmo na
semináři v Praze

MSK Znojmo na
semináři v Praze

Oddíl Moderního sportovního karate Znojmo poþádá nábor nových çlenû.Oddíl Moderního sportovního karate Znojmo poþádá nábor nových çlenû.Oddíl Moderního sportovního karate Znojmo poþádá nábor nových çlenû.Oddíl Moderního sportovního karate Znojmo poþádá nábor nových çlenû.Oddíl Moderního sportovního karate Znojmo poþádá nábor nových çlenû.
Probêhne ve dnech 26.Probêhne ve dnech 26.Probêhne ve dnech 26.Probêhne ve dnech 26.Probêhne ve dnech 26.     2.2.2.2.2.     a 1.a 1.a 1.a 1.a 1.     3.3.3.3.3.     od 15.30 do 16.00 v hale Sokola Znojod 15.30 do 16.00 v hale Sokola Znojod 15.30 do 16.00 v hale Sokola Znojod 15.30 do 16.00 v hale Sokola Znojod 15.30 do 16.00 v hale Sokola Znoj-----
mo na Sokolské ulici. Pþivítáme zájemce ve vêku od 13 let. Informacemo na Sokolské ulici. Pþivítáme zájemce ve vêku od 13 let. Informacemo na Sokolské ulici. Pþivítáme zájemce ve vêku od 13 let. Informacemo na Sokolské ulici. Pþivítáme zájemce ve vêku od 13 let. Informacemo na Sokolské ulici. Pþivítáme zájemce ve vêku od 13 let. Informace
také na http://www.mskaznojmo.estranky.cz/také na http://www.mskaznojmo.estranky.cz/také na http://www.mskaznojmo.estranky.cz/také na http://www.mskaznojmo.estranky.cz/také na http://www.mskaznojmo.estranky.cz/                                                            Jan Radil, 2. kyuJan Radil, 2. kyuJan Radil, 2. kyuJan Radil, 2. kyuJan Radil, 2. kyu

Pþijmête pozvání na maškarní karneval – tradiçní sokolské šibþinky proPþijmête pozvání na maškarní karneval – tradiçní sokolské šibþinky proPþijmête pozvání na maškarní karneval – tradiçní sokolské šibþinky proPþijmête pozvání na maškarní karneval – tradiçní sokolské šibþinky proPþijmête pozvání na maškarní karneval – tradiçní sokolské šibþinky pro
dêtidêtidêtidêtidêti! ! ! ! ! Ve znojemské sokolovnê se letos ocitnete TENKRÁT NA ZÁPADÊ,Ve znojemské sokolovnê se letos ocitnete TENKRÁT NA ZÁPADÊ,Ve znojemské sokolovnê se letos ocitnete TENKRÁT NA ZÁPADÊ,Ve znojemské sokolovnê se letos ocitnete TENKRÁT NA ZÁPADÊ,Ve znojemské sokolovnê se letos ocitnete TENKRÁT NA ZÁPADÊ,
a to ve çtvrtek 13. února od 16 hodin. a to ve çtvrtek 13. února od 16 hodin. a to ve çtvrtek 13. února od 16 hodin. a to ve çtvrtek 13. února od 16 hodin. a to ve çtvrtek 13. února od 16 hodin.  Do správné nálady nás vpraví hudba
country skupiny SAMCI a pþedtançení slavné country skupiny DDM –
Masánçata. Kdo se chce dobþe bavit, vezme dêti s libovolnou maskou,Kdo se chce dobþe bavit, vezme dêti s libovolnou maskou,Kdo se chce dobþe bavit, vezme dêti s libovolnou maskou,Kdo se chce dobþe bavit, vezme dêti s libovolnou maskou,Kdo se chce dobþe bavit, vezme dêti s libovolnou maskou,
sobê kovbojský šátek kolem krku (není podmínkou) a pþezûvky,  a pþijdesobê kovbojský šátek kolem krku (není podmínkou) a pþezûvky,  a pþijdesobê kovbojský šátek kolem krku (není podmínkou) a pþezûvky,  a pþijdesobê kovbojský šátek kolem krku (není podmínkou) a pþezûvky,  a pþijdesobê kovbojský šátek kolem krku (není podmínkou) a pþezûvky,  a pþijde
za námi. Têšíme se. za námi. Têšíme se. za námi. Têšíme se. za námi. Têšíme se. za námi. Têšíme se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -VM--VM--VM--VM--VM-

Tradiční sokolské
šibřinky pro děti

Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky - - - - - 12. kolo12. kolo12. kolo12. kolo12. kolo: : : : : VaS - STS Chvojkovice   12:0   1512:1265VaS - STS Chvojkovice   12:0   1512:1265VaS - STS Chvojkovice   12:0   1512:1265VaS - STS Chvojkovice   12:0   1512:1265VaS - STS Chvojkovice   12:0   1512:1265
(Lušovský 400, Juhañák 384, Beinhauer 379, Mikulenka 349) - (Nevrkla
312, Kalmus 325, Drozd 311, Lustig 317)
Lesñáci - Bubáci A   2:12   1397:1440Lesñáci - Bubáci A   2:12   1397:1440Lesñáci - Bubáci A   2:12   1397:1440Lesñáci - Bubáci A   2:12   1397:1440Lesñáci - Bubáci A   2:12   1397:1440     (Svozil 352, Vacík 329, Železný 352,
Zona 364) - (Šolc 373, Faltus 267, Çíhal 377, Hubatka 423)
Ardagh Group - Modþí sloni 10:2 1365:1151 Ardagh Group - Modþí sloni 10:2 1365:1151 Ardagh Group - Modþí sloni 10:2 1365:1151 Ardagh Group - Modþí sloni 10:2 1365:1151 Ardagh Group - Modþí sloni 10:2 1365:1151 (Hrûza 346, Velich 344, Fila 313,
Toufar 362) - (Pavlíçková 283, Toufarová 328, Danço 316, Çejková 224)
Bubáci B - Esa z Esa   6:6   1529:1542Bubáci B - Esa z Esa   6:6   1529:1542Bubáci B - Esa z Esa   6:6   1529:1542Bubáci B - Esa z Esa   6:6   1529:1542Bubáci B - Esa z Esa   6:6   1529:1542     (Kasal 375, Kseniç 419, Starý 378,
Lapeš 357) - (Bobek 373, Vojtêch 397, Landa 371, Konvalina 401)
Elektro Švéda - Vinaþství Koþínek   6:6   1438:1451Elektro Švéda - Vinaþství Koþínek   6:6   1438:1451Elektro Švéda - Vinaþství Koþínek   6:6   1438:1451Elektro Švéda - Vinaþství Koþínek   6:6   1438:1451Elektro Švéda - Vinaþství Koþínek   6:6   1438:1451(Švéda 374, Karlinger
366, Dañhel 386, Petrášek 312) - (Barák 354, Koþínek 359, Balík 381)
GoGo Kulálos - VaS  2:10GoGo Kulálos - VaS  2:10GoGo Kulálos - VaS  2:10GoGo Kulálos - VaS  2:10GoGo Kulálos - VaS  2:10     1346:1468 1346:1468 1346:1468 1346:1468 1346:1468 (Ganzwohl 425, Danda 280, Liška 357,
Lišková 284) - (Lušovský 404, Juhañák 348, Stanislav 368, Beinhauer 348)
Posledním 12. kolem byla dohrána základní çást soutêže. V nadstavbê,Posledním 12. kolem byla dohrána základní çást soutêže. V nadstavbê,Posledním 12. kolem byla dohrána základní çást soutêže. V nadstavbê,Posledním 12. kolem byla dohrána základní çást soutêže. V nadstavbê,Posledním 12. kolem byla dohrána základní çást soutêže. V nadstavbê,
ve které se dosavadní výsledky nezapoçítavají,ve které se dosavadní výsledky nezapoçítavají,ve které se dosavadní výsledky nezapoçítavají,ve které se dosavadní výsledky nezapoçítavají,ve které se dosavadní výsledky nezapoçítavají,     se utkají mužstva 1.-7. ose utkají mužstva 1.-7. ose utkají mužstva 1.-7. ose utkají mužstva 1.-7. ose utkají mužstva 1.-7. o
medaile a  8.-13. o koneçné umístêní.medaile a  8.-13. o koneçné umístêní.medaile a  8.-13. o koneçné umístêní.medaile a  8.-13. o koneçné umístêní.medaile a  8.-13. o koneçné umístêní.
Poþadí po 12.Poþadí po 12.Poþadí po 12.Poþadí po 12.Poþadí po 12.     kole: kole: kole: kole: kole: 1. Esa z Esa 21 b, 2. Bubáci A 20, 3. Elektro Švéda 17,
4. GoGo Kulálos 17, 5. VaS 16, 6.Bubáci B 16, 7. Vinaþství Koþínek 15
8. Argagh Group 12, 9. Kuželna Louka 6, 10. STS Chvojkovice 5, 11.
Lesñáci 4, 12. Kuželna Hnanice 3, 13. Modþí sloni 0.                                                                                                                                      -jk--jk--jk--jk--jk-

Městská liga kuželek

Pokud se v Šumné a jejím širokémPokud se v Šumné a jejím širokémPokud se v Šumné a jejím širokémPokud se v Šumné a jejím širokémPokud se v Šumné a jejím širokém
okolí okolí hovoþilo a  hovoþí o sporokolí okolí hovoþilo a  hovoþí o sporokolí okolí hovoþilo a  hovoþí o sporokolí okolí hovoþilo a  hovoþí o sporokolí okolí hovoþilo a  hovoþí o spor-----
tovní stþelbê, pak se všem okamžitêtovní stþelbê, pak se všem okamžitêtovní stþelbê, pak se všem okamžitêtovní stþelbê, pak se všem okamžitêtovní stþelbê, pak se všem okamžitê
vybaví jméno dlouholetého obêtavévybaví jméno dlouholetého obêtavévybaví jméno dlouholetého obêtavévybaví jméno dlouholetého obêtavévybaví jméno dlouholetého obêtavé-----
ho a nezištného trenéra, vedoucíhoho a nezištného trenéra, vedoucíhoho a nezištného trenéra, vedoucíhoho a nezištného trenéra, vedoucíhoho a nezištného trenéra, vedoucího
a rozhodçího sportovní stþelby panaa rozhodçího sportovní stþelby panaa rozhodçího sportovní stþelby panaa rozhodçího sportovní stþelby panaa rozhodçího sportovní stþelby pana
Karla Rivoly.Karla Rivoly.Karla Rivoly.Karla Rivoly.Karla Rivoly.
Stejnê tak tomu bylo a je v celémStejnê tak tomu bylo a je v celémStejnê tak tomu bylo a je v celémStejnê tak tomu bylo a je v celémStejnê tak tomu bylo a je v celém
širokém znojemském a jihomoravširokém znojemském a jihomoravširokém znojemském a jihomoravširokém znojemském a jihomoravširokém znojemském a jihomorav-----
ském regionu a mezi stþeleckouském regionu a mezi stþeleckouském regionu a mezi stþeleckouském regionu a mezi stþeleckouském regionu a mezi stþeleckou
veþejností ÇR.veþejností ÇR.veþejností ÇR.veþejností ÇR.veþejností ÇR.
Pan Karel Rivola stál pþed çtyþicetiPan Karel Rivola stál pþed çtyþicetiPan Karel Rivola stál pþed çtyþicetiPan Karel Rivola stál pþed çtyþicetiPan Karel Rivola stál pþed çtyþiceti
lety u poçátku rozvoje sportovnílety u poçátku rozvoje sportovnílety u poçátku rozvoje sportovnílety u poçátku rozvoje sportovnílety u poçátku rozvoje sportovní
stþelby v Šumné,stþelby v Šumné,stþelby v Šumné,stþelby v Šumné,stþelby v Šumné,     stál u zrodu þadystál u zrodu þadystál u zrodu þadystál u zrodu þadystál u zrodu þady
soutêží pro dêti,soutêží pro dêti,soutêží pro dêti,soutêží pro dêti,soutêží pro dêti,     mládež i dospêlé,mládež i dospêlé,mládež i dospêlé,mládež i dospêlé,mládež i dospêlé,
vênoval se rozvoji þady stþeleckýchvênoval se rozvoji þady stþeleckýchvênoval se rozvoji þady stþeleckýchvênoval se rozvoji þady stþeleckýchvênoval se rozvoji þady stþeleckých
disciplín vçetnê letního a zimníhodisciplín vçetnê letního a zimníhodisciplín vçetnê letního a zimníhodisciplín vçetnê letního a zimníhodisciplín vçetnê letního a zimního
biatlonu a v posledních letech sebiatlonu a v posledních letech sebiatlonu a v posledních letech sebiatlonu a v posledních letech sebiatlonu a v posledních letech se
pþedevším vênoval  výchovê a pþípþedevším vênoval  výchovê a pþípþedevším vênoval  výchovê a pþípþedevším vênoval  výchovê a pþípþedevším vênoval  výchovê a pþí-----
pravê nejmladší stþelecké generacepravê nejmladší stþelecké generacepravê nejmladší stþelecké generacepravê nejmladší stþelecké generacepravê nejmladší stþelecké generace
v kroužcích sportovní stþelby místv kroužcích sportovní stþelby místv kroužcích sportovní stþelby místv kroužcích sportovní stþelby místv kroužcích sportovní stþelby míst-----
ního domu dêtí a školy.ního domu dêtí a školy.ního domu dêtí a školy.ního domu dêtí a školy.ního domu dêtí a školy.
Za dobu své práce se mu podaþiloZa dobu své práce se mu podaþiloZa dobu své práce se mu podaþiloZa dobu své práce se mu podaþiloZa dobu své práce se mu podaþilo
vštípit spoustê dêtí a mladých lidívštípit spoustê dêtí a mladých lidívštípit spoustê dêtí a mladých lidívštípit spoustê dêtí a mladých lidívštípit spoustê dêtí a mladých lidí
nejen vztah k tomuto sportu, ale díkynejen vztah k tomuto sportu, ale díkynejen vztah k tomuto sportu, ale díkynejen vztah k tomuto sportu, ale díkynejen vztah k tomuto sportu, ale díky
nêmu vyšla z jejich þad i þada stþelcû,nêmu vyšla z jejich þad i þada stþelcû,nêmu vyšla z jejich þad i þada stþelcû,nêmu vyšla z jejich þad i þada stþelcû,nêmu vyšla z jejich þad i þada stþelcû,
kteþí úspêšnê reprezentovali nejenkteþí úspêšnê reprezentovali nejenkteþí úspêšnê reprezentovali nejenkteþí úspêšnê reprezentovali nejenkteþí úspêšnê reprezentovali nejen
Šumnou, ale i znojemský region,Šumnou, ale i znojemský region,Šumnou, ale i znojemský region,Šumnou, ale i znojemský region,Šumnou, ale i znojemský region,
kraj i celou republiku.kraj i celou republiku.kraj i celou republiku.kraj i celou republiku.kraj i celou republiku.
Velkou oporou pþi realizaci jeho koVelkou oporou pþi realizaci jeho koVelkou oporou pþi realizaci jeho koVelkou oporou pþi realizaci jeho koVelkou oporou pþi realizaci jeho ko-----
níçku,níçku,níçku,níçku,níçku,     který se stal náplní jeho žikterý se stal náplní jeho žikterý se stal náplní jeho žikterý se stal náplní jeho žikterý se stal náplní jeho ži-----
vota a kterému vždy vênoval  maxivota a kterému vždy vênoval  maxivota a kterému vždy vênoval  maxivota a kterému vždy vênoval  maxivota a kterému vždy vênoval  maxi-----
mum, mu byla  jeho manželka panímum, mu byla  jeho manželka panímum, mu byla  jeho manželka panímum, mu byla  jeho manželka panímum, mu byla  jeho manželka paní
Marie Rivolová a celá jeho rodina.Marie Rivolová a celá jeho rodina.Marie Rivolová a celá jeho rodina.Marie Rivolová a celá jeho rodina.Marie Rivolová a celá jeho rodina.
Pan Karel Rivola  odešel neçekanêPan Karel Rivola  odešel neçekanêPan Karel Rivola  odešel neçekanêPan Karel Rivola  odešel neçekanêPan Karel Rivola  odešel neçekanê
pþed nêkolika dny ve vêku nedopþed nêkolika dny ve vêku nedopþed nêkolika dny ve vêku nedopþed nêkolika dny ve vêku nedopþed nêkolika dny ve vêku nedo-----
žitýchžitýchžitýchžitýchžitých     82 let82 let82 let82 let82 let.....
ÇEST JEHO PAMÁTCE.ÇEST JEHO PAMÁTCE.ÇEST JEHO PAMÁTCE.ÇEST JEHO PAMÁTCE.ÇEST JEHO PAMÁTCE.
                                                                                                                                                                                         M.M.M.M.M.     ŠnajdarŠnajdarŠnajdarŠnajdarŠnajdar

Děkujeme, pane Rivolo

OS Znojemští plavci /amatérské sdružení pþíznivcû plavání/ nabízí OS Znojemští plavci /amatérské sdružení pþíznivcû plavání/ nabízí OS Znojemští plavci /amatérské sdružení pþíznivcû plavání/ nabízí OS Znojemští plavci /amatérské sdružení pþíznivcû plavání/ nabízí OS Znojemští plavci /amatérské sdružení pþíznivcû plavání/ nabízí pêtpêtpêtpêtpêt
posledních míst na pravidelné zimní plaváníposledních míst na pravidelné zimní plaváníposledních míst na pravidelné zimní plaváníposledních míst na pravidelné zimní plaváníposledních míst na pravidelné zimní plavání k k k k každou stþedu aždou stþedu aždou stþedu aždou stþedu aždou stþedu v v v v v 17-1817-1817-1817-1817-18
hodhodhodhodhod..... v mêstských lázních v mêstských lázních v mêstských lázních v mêstských lázních v mêstských lázních. . . . . Permanentní vstupenka je pþenosná a lze jiPermanentní vstupenka je pþenosná a lze jiPermanentní vstupenka je pþenosná a lze jiPermanentní vstupenka je pþenosná a lze jiPermanentní vstupenka je pþenosná a lze ji
v pþípadê potþeby využít i pro jinou osobu.v pþípadê potþeby využít i pro jinou osobu.v pþípadê potþeby využít i pro jinou osobu.v pþípadê potþeby využít i pro jinou osobu.v pþípadê potþeby využít i pro jinou osobu. Více -  Více -  Více -  Více -  Více -  608/768168 608/768168 608/768168 608/768168 608/768168.   -BM-.   -BM-.   -BM-.   -BM-.   -BM-

FK DÞEVÊNÉ LIŠTY - VÝBÊR LIGY 6:8 (1:6)FK DÞEVÊNÉ LIŠTY - VÝBÊR LIGY 6:8 (1:6)FK DÞEVÊNÉ LIŠTY - VÝBÊR LIGY 6:8 (1:6)FK DÞEVÊNÉ LIŠTY - VÝBÊR LIGY 6:8 (1:6)FK DÞEVÊNÉ LIŠTY - VÝBÊR LIGY 6:8 (1:6)
Sestavy a góly:Sestavy a góly:Sestavy a góly:Sestavy a góly:Sestavy a góly:     FK Lišty: Vanêk - Çermák 3, Stehlík Aleš, Stehlík Petr,FK Lišty: Vanêk - Çermák 3, Stehlík Aleš, Stehlík Petr,FK Lišty: Vanêk - Çermák 3, Stehlík Aleš, Stehlík Petr,FK Lišty: Vanêk - Çermák 3, Stehlík Aleš, Stehlík Petr,FK Lišty: Vanêk - Çermák 3, Stehlík Aleš, Stehlík Petr,
Sláma 1, Procházka 1, Veselý 1Sláma 1, Procházka 1, Veselý 1Sláma 1, Procházka 1, Veselý 1Sláma 1, Procházka 1, Veselý 1Sláma 1, Procházka 1, Veselý 1. . . . . Výbêr: Stejskal (Gábor) - Šuba, Dvoþák
1, Železný 2, Ostrý T. 2, Miçka, Hort 2, Švarc, Kropáçek 1.               -Hu-              -Hu-              -Hu-              -Hu-              -Hu-

Futsal - exhibice

Ano, i takto by se dalo nazvat nedêlní utkáníAno, i takto by se dalo nazvat nedêlní utkáníAno, i takto by se dalo nazvat nedêlní utkáníAno, i takto by se dalo nazvat nedêlní utkáníAno, i takto by se dalo nazvat nedêlní utkání (26.1.) (26.1.) (26.1.) (26.1.) (26.1.) mezi hráçi TJ Znojmo mezi hráçi TJ Znojmo mezi hráçi TJ Znojmo mezi hráçi TJ Znojmo mezi hráçi TJ Znojmo
MS YMCA a KCC Sokol Çeské Budêjovice. MS YMCA a KCC Sokol Çeské Budêjovice. MS YMCA a KCC Sokol Çeské Budêjovice. MS YMCA a KCC Sokol Çeské Budêjovice. MS YMCA a KCC Sokol Çeské Budêjovice. Nêkolik prvních minut bylo
pro domácí tým kritických, když Budêjoviçtí zaçali skóre dorovnávat. Domácí
tým se ale dokázal v ças probudit a své útoky víc pþipravil, nakonec šlo už
jen o to koš trefit! Po probuzení Znojemských se strhla zase stþeleckáPo probuzení Znojemských se strhla zase stþeleckáPo probuzení Znojemských se strhla zase stþeleckáPo probuzení Znojemských se strhla zase stþeleckáPo probuzení Znojemských se strhla zase stþelecká
šñûra, kterou mêli v režii právê hráçi Znojma. Poloçasové skóre 15:5 prošñûra, kterou mêli v režii právê hráçi Znojma. Poloçasové skóre 15:5 prošñûra, kterou mêli v režii právê hráçi Znojma. Poloçasové skóre 15:5 prošñûra, kterou mêli v režii právê hráçi Znojma. Poloçasové skóre 15:5 prošñûra, kterou mêli v režii právê hráçi Znojma. Poloçasové skóre 15:5 pro
domácí. domácí. domácí. domácí. domácí. Pokyny, které si Znojemští zadali pro lepší útoky a koncentrovanêjší
obranu do dalšího poloçasu, mêly pomoci k lepším výkonûm a výsledku. V
druhé polovinê si domácí v obranê nedrželi tak velký odstup od svého
soupeþe a snažili se brát bêhem budêjovických útokû co nejvíce míçû, díky
svêtlým momentûm, kdy se na tréninku nauçili hrát otevþenou obranu nebo
hru v pþed obranê, která napomohla k lepším obranným çástím.
První zápas skonçil vítêzstvím domácích (29:7).První zápas skonçil vítêzstvím domácích (29:7).První zápas skonçil vítêzstvím domácích (29:7).První zápas skonçil vítêzstvím domácích (29:7).První zápas skonçil vítêzstvím domácích (29:7).
Druhý zápas probíhal v podobném stylu jako ten pþedcházející. Úkolem
bylo vytvoþit si dobrou stþeleckou pozici a vstþelit koš. Druhé utkání skonçilo Druhé utkání skonçilo Druhé utkání skonçilo Druhé utkání skonçilo Druhé utkání skonçilo
33:7(18:3) pro Znojmo.33:7(18:3) pro Znojmo.33:7(18:3) pro Znojmo.33:7(18:3) pro Znojmo.33:7(18:3) pro Znojmo.     Budêjovický tým tedy odjel opêt bez jediného bodu
a zûstává na poslední pþíçce tabulky s nulou, za to Znojemští si drží první
pþíçku s 26 body. Stþelci: Nguyen 18, Veselý 14, Ferkoviçová 9, FilipovszkáStþelci: Nguyen 18, Veselý 14, Ferkoviçová 9, FilipovszkáStþelci: Nguyen 18, Veselý 14, Ferkoviçová 9, FilipovszkáStþelci: Nguyen 18, Veselý 14, Ferkoviçová 9, FilipovszkáStþelci: Nguyen 18, Veselý 14, Ferkoviçová 9, Filipovszká
5, Žák 5, Mostbeková 3, Klinerová 3, Fialová 2, Hon 2 a Holík 1.  5, Žák 5, Mostbeková 3, Klinerová 3, Fialová 2, Hon 2 a Holík 1.  5, Žák 5, Mostbeková 3, Klinerová 3, Fialová 2, Hon 2 a Holík 1.  5, Žák 5, Mostbeková 3, Klinerová 3, Fialová 2, Hon 2 a Holík 1.  5, Žák 5, Mostbeková 3, Klinerová 3, Fialová 2, Hon 2 a Holík 1.                      -FiG--FiG--FiG--FiG--FiG-

První x poslední?
Znojmo – Hattrick Brno Blue 8:3, Znojmo – Troopers Moravany 4:5, ZnojmoZnojmo – Hattrick Brno Blue 8:3, Znojmo – Troopers Moravany 4:5, ZnojmoZnojmo – Hattrick Brno Blue 8:3, Znojmo – Troopers Moravany 4:5, ZnojmoZnojmo – Hattrick Brno Blue 8:3, Znojmo – Troopers Moravany 4:5, ZnojmoZnojmo – Hattrick Brno Blue 8:3, Znojmo – Troopers Moravany 4:5, Znojmo
– Bulldogs Brno Black 15:4, Znojmo – FBC  Hornets ZŠ Horní Brno 7:2.– Bulldogs Brno Black 15:4, Znojmo – FBC  Hornets ZŠ Horní Brno 7:2.– Bulldogs Brno Black 15:4, Znojmo – FBC  Hornets ZŠ Horní Brno 7:2.– Bulldogs Brno Black 15:4, Znojmo – FBC  Hornets ZŠ Horní Brno 7:2.– Bulldogs Brno Black 15:4, Znojmo – FBC  Hornets ZŠ Horní Brno 7:2.
Trenér Šabatka:     KKKKKaždý den není posvícení, a tak jsem byl nucen klukyaždý den není posvícení, a tak jsem byl nucen klukyaždý den není posvícení, a tak jsem byl nucen klukyaždý den není posvícení, a tak jsem byl nucen klukyaždý den není posvícení, a tak jsem byl nucen kluky
trochu hernê umravnit a vysvêtlit, že se musí zápasy hrát až do konce,trochu hernê umravnit a vysvêtlit, že se musí zápasy hrát až do konce,trochu hernê umravnit a vysvêtlit, že se musí zápasy hrát až do konce,trochu hernê umravnit a vysvêtlit, že se musí zápasy hrát až do konce,trochu hernê umravnit a vysvêtlit, že se musí zápasy hrát až do konce,
çímž jsem vzpomnêl druhý duel proti domácím, kde jsme vedli 2:0, açímž jsem vzpomnêl druhý duel proti domácím, kde jsme vedli 2:0, açímž jsem vzpomnêl druhý duel proti domácím, kde jsme vedli 2:0, açímž jsem vzpomnêl druhý duel proti domácím, kde jsme vedli 2:0, açímž jsem vzpomnêl druhý duel proti domácím, kde jsme vedli 2:0, a
nakonec jsme odešli po zásluze poraženi 4:5. Jinak nemám, co bychnakonec jsme odešli po zásluze poraženi 4:5. Jinak nemám, co bychnakonec jsme odešli po zásluze poraženi 4:5. Jinak nemám, co bychnakonec jsme odešli po zásluze poraženi 4:5. Jinak nemám, co bychnakonec jsme odešli po zásluze poraženi 4:5. Jinak nemám, co bych
klukûm vytkl, je vidêt, že je to dobrá parta, která se dokáže vyhecovat kklukûm vytkl, je vidêt, že je to dobrá parta, která se dokáže vyhecovat kklukûm vytkl, je vidêt, že je to dobrá parta, která se dokáže vyhecovat kklukûm vytkl, je vidêt, že je to dobrá parta, která se dokáže vyhecovat kklukûm vytkl, je vidêt, že je to dobrá parta, která se dokáže vyhecovat k
dobrým výsledkûmdobrým výsledkûmdobrým výsledkûmdobrým výsledkûmdobrým výsledkûm!                                                                     DDM Zn.!                                                                     DDM Zn.!                                                                     DDM Zn.!                                                                     DDM Zn.!                                                                     DDM Zn.

Florbal - elévové

Znojmo – Židenice 7:2, Znojmo – Oçov Hodonín 2:4, Znojmo – Líšeñ 3:2,Znojmo – Židenice 7:2, Znojmo – Oçov Hodonín 2:4, Znojmo – Líšeñ 3:2,Znojmo – Židenice 7:2, Znojmo – Oçov Hodonín 2:4, Znojmo – Líšeñ 3:2,Znojmo – Židenice 7:2, Znojmo – Oçov Hodonín 2:4, Znojmo – Líšeñ 3:2,Znojmo – Židenice 7:2, Znojmo – Oçov Hodonín 2:4, Znojmo – Líšeñ 3:2,
Znojmo – Blansko 5:4.Znojmo – Blansko 5:4.Znojmo – Blansko 5:4.Znojmo – Blansko 5:4.Znojmo – Blansko 5:4.

Trenér Šabatka: Kluci mê svým výkonem hodnê zklamali a nenapravily toKluci mê svým výkonem hodnê zklamali a nenapravily toKluci mê svým výkonem hodnê zklamali a nenapravily toKluci mê svým výkonem hodnê zklamali a nenapravily toKluci mê svým výkonem hodnê zklamali a nenapravily to
ani tþi výhry, které byly až na tu první hodnê vydþené. Pþedevším chybíani tþi výhry, které byly až na tu první hodnê vydþené. Pþedevším chybíani tþi výhry, které byly až na tu první hodnê vydþené. Pþedevším chybíani tþi výhry, které byly až na tu první hodnê vydþené. Pþedevším chybíani tþi výhry, které byly až na tu první hodnê vydþené. Pþedevším chybí
dûraz v osobních soubojích a chuï po gólu. Pþesto doufám, a na trénincíchdûraz v osobních soubojích a chuï po gólu. Pþesto doufám, a na trénincíchdûraz v osobních soubojích a chuï po gólu. Pþesto doufám, a na trénincíchdûraz v osobních soubojích a chuï po gólu. Pþesto doufám, a na trénincíchdûraz v osobních soubojích a chuï po gólu. Pþesto doufám, a na trénincích
to propíráme poþád dokola, že se vše zlepší a kluci se ještê dokáží zvednoutto propíráme poþád dokola, že se vše zlepší a kluci se ještê dokáží zvednoutto propíráme poþád dokola, že se vše zlepší a kluci se ještê dokáží zvednoutto propíráme poþád dokola, že se vše zlepší a kluci se ještê dokáží zvednoutto propíráme poþád dokola, že se vše zlepší a kluci se ještê dokáží zvednout
a uhrát kvalitní turnaj.a uhrát kvalitní turnaj.a uhrát kvalitní turnaj.a uhrát kvalitní turnaj.a uhrát kvalitní turnaj.                                                                  DDM Zn.                                                                  DDM Zn.                                                                  DDM Zn.                                                                  DDM Zn.                                                                  DDM Zn.

Florbal - mladší žáci

ZnojmoZnojmoZnojmoZnojmoZnojmo-----Telnice 1:8,Telnice 1:8,Telnice 1:8,Telnice 1:8,Telnice 1:8, - - - - -Mikulov 0:10,Mikulov 0:10,Mikulov 0:10,Mikulov 0:10,Mikulov 0:10, - - - - -Gullivers Brno 0:4, Gullivers Brno 0:4, Gullivers Brno 0:4, Gullivers Brno 0:4, Gullivers Brno 0:4, -----Šitboþice 2:2.Šitboþice 2:2.Šitboþice 2:2.Šitboþice 2:2.Šitboþice 2:2.
Trenér Šabatka:  Musím se pþiznat, že jsem opravdu hodnê experimentovalMusím se pþiznat, že jsem opravdu hodnê experimentovalMusím se pþiznat, že jsem opravdu hodnê experimentovalMusím se pþiznat, že jsem opravdu hodnê experimentovalMusím se pþiznat, že jsem opravdu hodnê experimentoval
se sestavou, když jsem se rozhodoval, koho vzít, ale þekl jsem si, že jese sestavou, když jsem se rozhodoval, koho vzít, ale þekl jsem si, že jese sestavou, když jsem se rozhodoval, koho vzít, ale þekl jsem si, že jese sestavou, když jsem se rozhodoval, koho vzít, ale þekl jsem si, že jese sestavou, když jsem se rozhodoval, koho vzít, ale þekl jsem si, že je
tþeba vyzkoušet i úplnê nové hráçe, aby okusili, jak chutná turnajovátþeba vyzkoušet i úplnê nové hráçe, aby okusili, jak chutná turnajovátþeba vyzkoušet i úplnê nové hráçe, aby okusili, jak chutná turnajovátþeba vyzkoušet i úplnê nové hráçe, aby okusili, jak chutná turnajovátþeba vyzkoušet i úplnê nové hráçe, aby okusili, jak chutná turnajová
atmosféra, a vidêli, že florbal mûže být i trochu krutý, což se v našematmosféra, a vidêli, že florbal mûže být i trochu krutý, což se v našematmosféra, a vidêli, že florbal mûže být i trochu krutý, což se v našematmosféra, a vidêli, že florbal mûže být i trochu krutý, což se v našematmosféra, a vidêli, že florbal mûže být i trochu krutý, což se v našem
pþípadê bohužel potvrdilo. Pþesto jsem mohl být s výkonem a nadšenímpþípadê bohužel potvrdilo. Pþesto jsem mohl být s výkonem a nadšenímpþípadê bohužel potvrdilo. Pþesto jsem mohl být s výkonem a nadšenímpþípadê bohužel potvrdilo. Pþesto jsem mohl být s výkonem a nadšenímpþípadê bohužel potvrdilo. Pþesto jsem mohl být s výkonem a nadšením
hráçû spokojený, a pþedevším musím pochválit nejmladšího hráçe Lukáškahráçû spokojený, a pþedevším musím pochválit nejmladšího hráçe Lukáškahráçû spokojený, a pþedevším musím pochválit nejmladšího hráçe Lukáškahráçû spokojený, a pþedevším musím pochválit nejmladšího hráçe Lukáškahráçû spokojený, a pþedevším musím pochválit nejmladšího hráçe Lukáška
Poláška, který ještê nechodí ani do školy a vycestoval takovou dálku, abyPoláška, který ještê nechodí ani do školy a vycestoval takovou dálku, abyPoláška, který ještê nechodí ani do školy a vycestoval takovou dálku, abyPoláška, který ještê nechodí ani do školy a vycestoval takovou dálku, abyPoláška, který ještê nechodí ani do školy a vycestoval takovou dálku, aby
odehrál svûj veliký turnaj, dále pak brankáþku Kaçku Holou, která se místyodehrál svûj veliký turnaj, dále pak brankáþku Kaçku Holou, která se místyodehrál svûj veliký turnaj, dále pak brankáþku Kaçku Holou, která se místyodehrál svûj veliký turnaj, dále pak brankáþku Kaçku Holou, která se místyodehrál svûj veliký turnaj, dále pak brankáþku Kaçku Holou, která se místy
opravdu pþekonávalaopravdu pþekonávalaopravdu pþekonávalaopravdu pþekonávalaopravdu pþekonávala!                                                                  DDM Zn.!                                                                  DDM Zn.!                                                                  DDM Zn.!                                                                  DDM Zn.!                                                                  DDM Zn.

Florbal - přípravka

Dalším turnajem pokraçovala Florbalová liga nadêjí poþádanáDalším turnajem pokraçovala Florbalová liga nadêjí poþádanáDalším turnajem pokraçovala Florbalová liga nadêjí poþádanáDalším turnajem pokraçovala Florbalová liga nadêjí poþádanáDalším turnajem pokraçovala Florbalová liga nadêjí poþádaná
Stþediskem volného çasu Miroslav. Stþediskem volného çasu Miroslav. Stþediskem volného çasu Miroslav. Stþediskem volného çasu Miroslav. Stþediskem volného çasu Miroslav. Mladší žáci: Býci Prosimêþice- Çerní
j. Miroslav 1:1, Bþežanští havrani-Panthers Božice 1:3, Çerní jestþábi
Miroslav-Bþežanští h. 2:1, Býci Prosimêþice-Panthers Božice 3:1,
Bþežanští h.-Býci Prosimêþice 2:6, Çerní j. Miroslav-P. Božice 2:1.
Starší žáci: Starší žáci: Starší žáci: Starší žáci: Starší žáci: Býci Prosimêþice-Çerní j. Miroslav 10:0, Bþežanští h.-
Panthers Božice 1:0, Panthers Božice-Býci Prosimêþice 0:3, Çerní j.
Miroslav-Bþežanští h.1:5, Býci Prosimêþice-Bþežanští h. 2:3, Panthers
Božice-Çerní jestþábi Miroslav 3:2.                                  Jakub Martinek                                Jakub Martinek                                Jakub Martinek                                Jakub Martinek                                Jakub Martinek

Liga nadějí je ve své polovině

VK Pegas Znojmo – TJ Sokol Çeská Tþebová 2:1 /8,- 23, 12/
VK Pegas Znojmo – SK Volejbal Ústí nad Labem 2:0 /28, 17/
VK Pegas Znojmo – VO Pþíbram 1:2 /23,-20,-8/
VK Pegas Znojmo – VK Ostrava 2:1 /13,-24,11/
VK Pegas Znojmo – ŠSK Beskydy – Frýdek Místek 0:2 /-19,-19/
VK Pegas Znojmo – SK Prosek Praha 2:0 /13, 16/
VK Pegas Znojmo – ÇZU Praha 2:0 /15, 18/.
Znojmáci obsadili druhé místo! Znojmáci obsadili druhé místo! Znojmáci obsadili druhé místo! Znojmáci obsadili druhé místo! Znojmáci obsadili druhé místo! Fantastický úspêch party klukû, kteþíFantastický úspêch party klukû, kteþíFantastický úspêch party klukû, kteþíFantastický úspêch party klukû, kteþíFantastický úspêch party klukû, kteþí
milují volejbal… Nêco se nauçili a teð to zaçínají prodávat. Skvêlý pocitmilují volejbal… Nêco se nauçili a teð to zaçínají prodávat. Skvêlý pocitmilují volejbal… Nêco se nauçili a teð to zaçínají prodávat. Skvêlý pocitmilují volejbal… Nêco se nauçili a teð to zaçínají prodávat. Skvêlý pocitmilují volejbal… Nêco se nauçili a teð to zaçínají prodávat. Skvêlý pocit
pro trenéra i hráçe, když vidí, že to tzv.pro trenéra i hráçe, když vidí, že to tzv.pro trenéra i hráçe, když vidí, že to tzv.pro trenéra i hráçe, když vidí, že to tzv.pro trenéra i hráçe, když vidí, že to tzv.     funguje…funguje…funguje…funguje…funguje…                              -DK-                            -DK-                            -DK-                            -DK-                            -DK-

Volejbal: Český pohár žáků

VK Pegas Znojmo - DDM Vyškov 2:0 /11,9/VK Pegas Znojmo - DDM Vyškov 2:0 /11,9/VK Pegas Znojmo - DDM Vyškov 2:0 /11,9/VK Pegas Znojmo - DDM Vyškov 2:0 /11,9/VK Pegas Znojmo - DDM Vyškov 2:0 /11,9/
- jasná záležitost pro náš tým - dobþe podáváme a útoçíme... Jsme jasnê
lepší tým - hrají všichni hráçi.
VK Pegas Znojmo - Vejrostova Brno A 2:0 /20,14/VK Pegas Znojmo - Vejrostova Brno A 2:0 /20,14/VK Pegas Znojmo - Vejrostova Brno A 2:0 /20,14/VK Pegas Znojmo - Vejrostova Brno A 2:0 /20,14/VK Pegas Znojmo - Vejrostova Brno A 2:0 /20,14/
VK Pegas Znojmo - Šlapanice 2:0 /19,24/VK Pegas Znojmo - Šlapanice 2:0 /19,24/VK Pegas Znojmo - Šlapanice 2:0 /19,24/VK Pegas Znojmo - Šlapanice 2:0 /19,24/VK Pegas Znojmo - Šlapanice 2:0 /19,24/
- bojovný soupeþ a pþíliš našich nevynucených chyb upravuje výsledek
posledního utkání. Cíl splnên, jistý postup mezi nejlepší Cíl splnên, jistý postup mezi nejlepší Cíl splnên, jistý postup mezi nejlepší Cíl splnên, jistý postup mezi nejlepší Cíl splnên, jistý postup mezi nejlepší çtyþiçtyþiçtyþiçtyþiçtyþi týmy v kraji... týmy v kraji... týmy v kraji... týmy v kraji... týmy v kraji...
Opouštíme "pral...ligu" a pþíštê jdeme bojovat o nejvyšší mety...Opouštíme "pral...ligu" a pþíštê jdeme bojovat o nejvyšší mety...Opouštíme "pral...ligu" a pþíštê jdeme bojovat o nejvyšší mety...Opouštíme "pral...ligu" a pþíštê jdeme bojovat o nejvyšší mety...Opouštíme "pral...ligu" a pþíštê jdeme bojovat o nejvyšší mety...
Pochvalu za nelehké splnêní postupového cíle si zaslouží celý týmPochvalu za nelehké splnêní postupového cíle si zaslouží celý týmPochvalu za nelehké splnêní postupového cíle si zaslouží celý týmPochvalu za nelehké splnêní postupového cíle si zaslouží celý týmPochvalu za nelehké splnêní postupového cíle si zaslouží celý tým. -DK-. -DK-. -DK-. -DK-. -DK-

Volejbal: KP žáci A


