2012 - IX. ZDRAVOTNICTVÍ - SPORT

A. ZDRAVOTNICTVÍ
1. Problémy zdravotnictví
Naše zdravotnictví se stále potýká s problémy, které by měly řešit různé reformy. Mezi
ně paří např- zavedení nadstandardů, které schválilo ministerstvo zdravotnictví. Byly vybrány
výkony, za něž si mohou pacienti připlatit. Např. na lepší a lehčí sádru si zájemce připlatí 200
až 560 Kč, na nitrooční čočku asferickou 1 750 Kč, na hydrofobní multifokální čočku 14 000
Kč. V seznamu znojemské nemocnice je celkem 28 položek nadstandardní péče. Připlatit si
může pacient také v případě, kdy si vyžádá ošetření nebo operaci vybraným lékařem.
Pro pacienty na lůžkovém oddělení má nemocnice osm nadstardardních pokojů na
traumatologii, chirurgii a na ženském oddělení. Každý je vybaven sociálním zařízením
(sprchový kout, toaleta, umývadlo), barevným televizorem, ledničkou, dorozumívacím
zařízením s telefonem, topný tělesem na přitápění, ventilátorem, křeslem a záclonami se
závěsy. Pacient za pokoj zaplatí denně 400 Kč a stokorunový poplatek za pobyt. Pro zajímavost:
nadstandardní pokoj v Brně stojí denně 1 000 Kč.
Zdravotní pojišťovny zveřejnily koncem měsíce října plány na nové smlouvy se
zdravotnickými zařízeními. Počítaly na jižní Moravě se zrušením asi lůžek, mělo dojít ke
zrušení menších nemocnic a k redukci akutních lůžek. Opatření se týkala také znojemské
nemocnice, s níž pojišťovny uzavřely pouze tříletý kontrakt namísto pětiletého.
V požadovaných opatřeních byl ve znojemské nemocnici snížen počet akutních lůžek o 99 na
nynějších 486. Nemocnice zřídila i takzvaný společný lůžkový fond, kde společně pracují lékaři
několika odborností. Vedení Jihomoravského kraje trvalo na tom, aby klíčové nemocnice, mezi
patří i znojemská, měly dlouhodobé smlouvy na svoji činnost.
Podle dalších opatření se mění čekací a dojezdové doby. Např. dojezdová doba
k praktickému lékaři, zubnímu lékaři, do lékárny, na gynekologii a porodnictví má být do 35
minut. Na diabetologii, chirurgii, neurologii, oční, ortopedii, urologii, ultrazvuk, rentgen,
rehabilitaci - do 45 minut. Obdobně jsou stanoveny dojezdové doby do nemocnic, a to
v rozmezí od 60 do 180 minut.
Maximální čekací doby na zákrok byly stanoveny např. mamografické vyšetření - 6
týdnů, magnetická rezonance - 5 týdnů, vyšetření ultrazvukem, rentgenem - 2 týdny,
artroskopie kloubu - 8 týdnů, operace šedého zákalu 30 týdnů, náhrada kolenního nebo
kyčelního kloubu - 52 týdnů.
2. Regulační poplatky
Za lékařskou prohlídku nebo ošetření platí pacient 30 Kč, za návštěvu na pohotovosti
90 Kč, za den pobytu v nemocnici 100 Kč. Za každý lékařský recept 30 Kč.
Pokud celková částka uhrazená pojištěncem za započitatelné regulační poplatky a
doplatky na léčivé přípravky překročí v kalendářním roce stanovený limit (5 000 Kč, u
pojištěnců do 18 let a nad 65 let 2 500 Kč), je zdravotní pojišťovna povinna vrátit pojištěnci
částku, o kterou je limit překročen.
3. Oprava znojemské nemocnice
Také v letošním roce pokračovaly stavební úpravy znojemské "Nové nemocnice", aby
sem mohla být přestěhována rehabilitace, psychiatrie a infekční oddělení z areálu "staré"
nemocnice na Vídeňské ulici, kde zůstane pouze léčebna pro dlouhodobě nemocné. Ostatní
budovy budou prodány.
Řešeny by měly být také problémy s parkováním u Nové nemocnice, kde by mělo dojít
k navýšení parkovací plochy o 45 parkovacích míst
Rozpočtované částky mají činit 750 milionů korun.

4. Nemocnice má recepci
1. listopadu byla ve znojemské nemocnici zahájen provoz recepce pro pacienty. Na
recepci je v pracovní dni přítomna od 7,00 do 12,00 hodin spojovatelka a do 15,30 hodin
všeobecná zdravotní sestra.
Hlavní činností recepce je podávání informací o regulačních poplatcích, poskytování
informací o umístění a o pracovní době odborných informací, přepojování telefonů, informace
o odjezdech autobusů a podávání dalších informací, které pacienti nebo návštěvníci nemocnice
požadují.
5. Otravy metylalkoholem
Koncem měsíce srpna se na severní Moravě objevily u některých lidí vážné zdravotní
problémy po požití alkoholu. Zjistilo se, že byli otráveni metylalkoholem. Dne 3. září byl hlášen
první případ úmrtí – v Havířově podlehl této otravě dvaašedesátiletý muž. V dalších dnech
otrávených lidí přibývalo, a to především na severu Moravy. 11. září bylo hlášeno první úmrtí
také na jihu Moravy, ve znojemské nemocnici zemřel na otravu metanolem dvaačtyřicetiletý
muž. Podle vyšetřování a kontrol provedených Českou obchodní inspekcí mohla být zdrojem
otrav především konzumace alkoholu zakoupeného v prodejních stáncích.
Protože počet hospitalizovaných osob s příznaky otravy narůstal a do 12. září podlehlo
otravě již třináct osob, vyhlásilo toho dne ministerstvo zdravotnictví okamžitý zákaz rozlévání
a prodeje alkoholu s více než 20% - především destilátů a rumu, a to až do odvolání. Současně
byli občané vyzváni, aby se vyvarovali konzumace podezřelého alkoholu, protože pokud by
obsahoval metylalkohol, byl by jeho konzument ohrožen trvalými následky (slepotou,
postižením jater) nebo smrtí. Protože přibývaly další případy otrav metylalkoholem, vyhlásilo
ministerstvo zdravotnictví úplný zákaz prodeje alkoholu s více než 20%. Z obchodů, restaurací,
prodejních stánků musel být odstraněn veškerý takový alkohol a uložen do skladů. V důsledku
prohibice omezily likérky výrobu. Televize i rozhlas stále upozorňovaly, aby lidé
nekonzumovali podezřelý alkohol. Přesto i nadále přibývalo otrav metanolem, i když ne již
takovým nárůstem jako počátkem září.
Do terénu vyrazilo asi 200 hygieniků a 215 inspektorů Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, aby prováděli kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholu.
Do konce měsíce prosince bylo zaznamenáno celkem 38 úmrtí v důsledku požití
metylalkoholu a další desítky byly hospitalizovány. Díky léku, který byl do republiky dovezen
ze zahraničí, podařilo se některé pacienty vyléčit, i když s trvalými následky.
4. října povolilo ministerstvo zdravotnictví opětný prodej alkoholu, ale pouze toho,
který byl vyroben po tomto dni, ale s podmínkou, že bude označen novým kolkem a bude mít
tzv. "rodný list" - to je doklad o původu a složení alkoholu. Pokud se podaří prodejcům doložit
"rodný list" alkoholu vyrobeného před 1. lednem 2012, bude označen rovněž novým kolkem a
bude jej možno prodávat. Alkohol, vyrobený v roce 2012, pokud nebude mít patřičně doložen
svůj původ, bude zlikvidován.
Občané některých měst (např. Zlína) měli po tři dni možnost dát si jednu láhev alkoholu
zdarma otestovat, zda neobsahuje metylalkohol, další láhev za poplatek 30 Kč.
Dne 4. října zlikvidovala likérka DRAK značné množství alkoholu, který vypustilo do
kanalizace a tím způsobila problémy v čistírně odpadních vod.
Z obavy před nebezpečným metanolem vyhlásilo Slovensko a Rusko zákaz dovozu
veškerého alkoholu z České republiky. Slovensko dokonce požadovalo, aby veškerý český
alkohol, který je na území Slovenska, byl vrácen do České republiky.
Aby se zabránilo daňovým únikům, musí být každá láhev alkoholu opatřena kolkem
s číselnými údaji. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že láhve byly opatřovány i
falšovanými kolky. Jednalo se o alkohol pančovaný, dodávaný do oběhu podvodnými výrobci,

čímž stát přicházel ročně o stamilionové částky na daních. Navíc se letos ukázalo, že v honbě
za zisky neváhali podvodní obchodníci dávat do prodeje i alkohol, do něhož přidávali levný
metylalkohol, i když věděli, že je pro konzumenty nebezpečný. Při vyšetřování letošní aféry se
podařilo zajistit některé prodejce i výrobce tohoto alkoholu, kteří byli vzati do vazby a čeká je
soud. Část takového alkoholu byla zjištěna, ale další značné množství již bylo prodáno a zůstalo
mezi spotřebiteli. Také to byl důvod, proč byli občané vyzváni, aby podezřelý alkohol
zlikvidovali a vyhnuli se tak velkým zdravotním problémům s trvalými následky nebo dokonce
i úmrtí.
Protože docházelo během dalších měsíců opět k úmrtím, počátkem prosince bylo přijato
rozhodnutí, že občané mají možnost dát si bezplatně otestovat alkohol, který měli doma.
Rozbory na přítomnost metylalkoholu prováděla hygienická služba. Podle odhadů mohlo být
mezi obyvateli asi 7 000 litrů závadného alkoholu.
V souvislosti s „metylalkoholovou“ aférou bylo obviněno asi sedmdesát osob, několik
z nich bylo stíháno vazebně. Soud s nimi se bude konat pravděpodobně v polovině roku 2013.
Do konce roku 2012 zemřelo na otravu metylalkoholem celkem 38 lidí.
6. Dárci krve
Podle evidence transfúzního oddělení Nemocnice Znojmo je z naší obce evidováno
celkem 29 bezpříspěvkových dárců krve.

B. SPORT
1. Fotbalisté Hlubokých Mašůvek
Družstvo Sokola Hluboké Mašůvky setrvává již řadu roků v okresním přeboru ve IV.A
třídě, kde je zařazeno celkem 14 družstev. Naši fotbalisté si vedli proti minulému ročníku, kdy
obsadili konečné 11. místo, podstatně lépe. Již v podzimním kole ročníku 2011/2012 se
umístnili na 5. místě a tento post obhájili i po absolvování jarního kola, takže v konečném
pořadí obsadili 5. místo.
V ročníku 2008/2009 skončili na 8. místě, v ročníku 2009/10 na 6. místě.
2. Utkání jarního kola 2001/2012
31.3. Přímětice B - Hluboké Mašůvky
7.4. Hluboké Mašůvky - Blížkovice B

3:1 (1:0)
6:0 (1:0)

14.4.
21.4.
29.4.
6.5.

Štítary B - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Únanov B
Šatov B - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Grešlové Mýto

2:0 (1:0)
3:3 (0:3)
4:1 (2:0)
4:0 (2:0)

12.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
16.6.

Chvalovice B - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky – Konice
Slatina - Hluboké Mašůvky
Hlub. Mašůvky – Starý Petřín
IE Znojmo C – Hluboké Mašůvky
Vranov – Hluboké Mašůvky

0:2 (0:0)
2:0 (2:0)
0:1 (0:0)
1:4 (1:2)
6:0 (2:0)
2:5 (0:3)

Žák 1
Sabol 1, Hricák 1, Meluš Št. 1,
Tisoň 1, Petrželka 1, vlastní 1
Meluš Št. 2, Vodák 1
Meluš 1
Pisařovic 1, Meluš Št. 1,
Petrželka 1, Tisoň 1
Dobrovolný 1, Hricák 1
Žák 1, Petrželka 1
Petrželka 1
Žák 1
Kotz 1, Sabol 2, Petrželka 1,
vlastní 1

V jarním kole vstřelili hráči Hlubokých Mašůvek celkem 24 branek a dvě branky si dali soupeři
jako vlastní. Střelci branek mužstva Hluboké Mašůvky: Petrželka - 5, Meluš Št. - 5, Sabol - 3,
Žák - 3, Hricák - 2, Tisoň - 2, po jedné brance vstřelili: Dobrovolný, Kotz, Pisařovic a Vodák.

3. Závěrečná tabulka jarního kola 2011/2012
1. Starý Petřín
26
22
2
2
2. Šatov B
26
20
3
3
3. Unanov B
26
18
3
5
4. Blížkovice B
26
16
2
8
5. Hluboké Mašůvky 26 15
1
10
6. Přímětice B
26
14
4
8
7. Konice
26
12
3
11
8. IE Znojmo C
26
11
3
12
9. Štítary B
26
10
4
12
10. Chvalovice B
26
9
1
16
11. Olbramkostel
26
5
6
15
12. Slatina
26
5
3
18
13. Vranov n. Dyjí 26
3
7
16
14. Grešlové Mýto 26
0
2
24

142:21
115:44
131:51
88:54
81:57
63:51
61:66
85:80
77:78
53:77
61:108
43:99
46:109
22:141

68
63
57
50
46
46
39
36
34
28
21
18
16
2

Nejlepší útok mělo družstvo Starého Petřína, které vstřelilo 142 branek, na 2. místě mužstvo
Únanova B, které vstřelilo 131 branek.
Nejhorší obranu mělo mužstvo Grešlového Mýta, které obdrželo 141 branek a ani v jediném
utkání nezvítězilo.
Aktivní skóre mělo sedm mužstev: Starý Petřín, Šatov B, Únanov B, Blížkovice B, Hluboké
Mašůvky, Přímětice B a IE Znojmo C.
4. Soutěžní ročník 2012/2013 - podzimní část
12.8. Hluboké Mašůvky – Konice
2:2 (0:1)
Meluš Št. 1, Dohnal 1
Výsledek zápasu byl dodatečně upraven na kontumační výsledek 3:0
19.8. Křepice – Hluboké Mašůvky
3:1 (1:0)
Pisařovic 1
26.8. Hluboké Mašůvky – Vranov
7:1 (4:0)
Dohnal 2, Meluš Št.1, Sabol 1,
Dobrovolný 1, Tisoň 1, Pisařovic 1
2.9. Olbramkostel - Hlub. Mašůvky
3:1 (1:1)
Dohnal 1
9.9. Hluboké Mašůvky - Únanov B
5:1 (2:0)
Přibyl 1, Žák 1, Petrželka 1,
Meluš Šimon 1, Dobrovolný 1
16.9.Grešlové Mýto - Hluboké Mašůvky 0:1 (0:1)
Horký 1
23.9.Hluboké Mašůvky - Blížkovice
2:1 (1:0)
Meluš Št. 1, Žák 1
30.9. Přímětice B – Hluboké Mašůvky
0:2 (0:0)
Oliva 2
7.10. Hluboké Mašůvky - Slatina
2:0 (0:0)
Oliva 1, Salát 1
14.10. Chvalovice B - Hluboké Mašůvky 3:0 (1:0)
21.10. Hluboké Mašůvky – IE Znojmo
3:6 (1:2)
Klouda 1, Salát 1, Buršovský 1
28.10. Hluboké Mašůvky – Šatov
2:4 (0:2)
Jelínek 1, Salát 1
4.11. Pavlice - Hluboké Mašůvky
3:0 (0:0)
11.11. Konice – Hluboké Mašůvky
1:0 (0:0)
5. Závěrečná tabulka podzimní části IV.A třídy
1. Šatov B
2. Přímětice B
3. Pavlice
4. Křepice
5. Únanov B

14
14
14
14
14

13
10
10
9
7

0
2
0
2
3

1
2
4
3
4

80:27
39:23
42:24
45:27
45:37

39
32
30
29
24

6. Konice
14
7. Hluboké Mašůvky 14
8. Blížkovice B
14
9.IE Znojmo C
14
10. Chvalovice B
14
11. Vranov n. D.
14
12. Olbramkostel
14
13. Slatina
14
14. Grešlové Mýto 14

7
7
7
6
5
4
3
3
1

1
0
0
1
1
0
1
1
0

6
7
7
7
8
10
10
10
13

33:24
29:26
36:34
43:37
32:37
22:42
28:44
19:51
9:69

22
21
21
19
16
12
10
10
3

V počtu vstřelených branek se umístnila mužstva: 1. Šatov - 80 branek, s velkým odstupem na
2.- 3. místě: Křepice a Únanov B - 45 branek. Nejméně branek vstřelila mužstva Gr. Mýta,
Slatiny a Vranova.
Nejvíce branek obdržela družstva Gr. Mýta - 69, Slatiny a Olbramkostela, nejméně družstva
Přímětice B - 23, Pavlic a Konic - shodně 24.
Aktivní skóre v počtu vstřelených a inkasovaných branek mělo 9 prvních družstev.
Družstvo Sokola Hluboké Mašůvky přezimovalo na konci první poloviny tabulky, což je dobré
umístění.
Střelci branek byli:
3 branky: Dohnal, Oliva, Salát
2 branky: Dobrovolný, Meluš Št., Pisařovic, Žák
1 branka: Buršovský, Horký, Jelínek, Klouda, Meluš Šimon, Přibyl, Petrželka, Sabol, Tisoň,
6. Cvičení zumby
Od měsíce října minulého roku do konce dubna letošního roku se každý týden scházelo
v sále kulturního domu 15 až 20 žen k cvičení zumby. Lekce, která zahrnuje tanec a fitness
s doprovodem latinsko-americké a mezinárodní hudby, vedla instruktorka Dana Šalamonová
z Mramotic. Za každou lekci platily účastnice částku 50 Kč.
V podzimním období bylo cvičení obnoveno, ale aby se nemusel vytápět sál kulturního
domu, umožnilo vedení školy scházet se v prostorách školní budovy. Účast na lekcích postupně
klesal, proto se od prosince již cvičení nekonalo.
7. Naši občané - úspěšní sportovci
30. září se konal v Linci 9. ročník Otevřeného mistrovství sportovních svazů Rakouska.
Čestným hostem byl již po několikáté znojemský SK AEROBIC PROFESSIONAL. Mezi
úspěšnými účastnicemi ve skupině AEROBIC DANCE YOUTH byla také naše občanka
Michaela Fruhwirtová.
Přeborů České republiky v lukostřelbě se zúčastnilo také družstvo mladších žáků
Lukostřeleckého klubu Znojmo, v jehož čtyřčlenném družstvu závodil také Ondřej Němeček.
Družstvo obsadilo 1. místo a získalo zlaté medaile.
Na předních místech turnajů ve stolním tenisu pořádaných ve Znojmě se umísťuje náš
občan Oldřich Dohnal.
Plážový volejbal - Švarcová Sabina.
Náš dřívější občan Zdeněk Hnilo žije nyní v Pardubicích, ale patří stále mezi úspěšné
běžce na závodech, kterých se již řadu roků zúčastňuje ve Znojmě. Bylo tomu tak i v letošním
roce, kdy 2. prosince přesvědčivě zvítězil v Adventním běhu. Dominoval také 32. ročníku
Vánočnímu běhu Elektrokovu, který se konal ve Znojmě 25. prosince. Zvítězil na trati dlouhé
10,5 km časem 35:48 min. s náskokem 1:04 min.
8. Provoz koupaliště

Pro provoz koupališť platí přísné hygienické předpisy. Na koupání v místním koupališti,
které bylo vybudováno před více než sedmdesáti lety, pamatuje už jen starší generace. Tehdy
bylo koupaliště zásobováno jen vodou z Plenkovického potoka a mírným přítokem pramenité
vody z Vlčího žlíbku. O kvalitu vody se nikdo nezajímal, ačkoliv se v koupališti denně
vystřídaly spousty lidí.
V současnosti je koupaliště napouštěno "znojemskou" vodou a jen částečně doplňováno
vodou z přilehlé studny. Předpisy pro provoz koupališť jsou velmi přísné. Hygienici sledují
nejen kvalitu vody, ale i technické vybavení plováren. Bazén musí mít nahoře u okraje žlábky
pro odtékající vodu a u vstupu nesmí chybět brodítka. Provozovatelé koupališť musí denně
sledovat ukazatele kvality vody v bazénu, především hodnoty chlóru,a to před otevírací dobou
a pak každou čtvrtou hodinu.
V místním koupališti zanechala letošní zima svoje následky především na bazénu. Proto
bylo v jarních měsících provedeno vystěrkování dna a stěny i dno byly natřeny. Bazén byl
napuštěn vodou, doplněnou patřičnými chemikáliemi, byly odebrány vzorky hygienickou
stanicí a při oslavách Dne dětí bylo 24. června koupaliště otevřeno pro veřejnost.
Návštěvníků je k dispozici bufet s nabídkou nápojů, cukrovinek, párků a dalšího
sortimentu. Službu zajišťovaly: Aneta Adamcová, Michaela Schwendtová a Gabriela Malcová.
Vstupné zůstalo ve stejné výši jako v uplynulém roce, to je:
Děti do 6 let
zdarma
Děti od 6 do 15 let
15 Kč
Ostatní
30 Kč
Vstupné po 17.00 hodině:
Děti od 6 do 15 let
10 Kč
Ostatní
20 Kč
Na ostatních koupalištích bylo např. vstupné: Plovárna Znojmo - Louka - dospělí 90 Kč, děti
70 Kč, Pohoda Únanov - dospělí 70 Kč, děti 50 Kč, Olbramovice - dospělí 50 Kč, děti 30 Kč,
Trstěnice - dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.
Na nejbližším koupališti - v Únanově - provedli před letošní sezónou další zlepšení: bazény
vybavili účinnějšími výměníky tepla (voda v menším bazénu má až 30°C), areál byl vybaven
tenisovými kurty, hřištěm a autokempem. Při příhodném počasí vyhledalo únanovské
koupaliště až tisícovka návštěvníků.
Na Znojemsku jsou ke koupání využívány vodní nádrže ve Vranově nad Dyjí a ve
Výrovicích (přehrada v Jevišovicích byla v zimním období vypuštěna, odtěženy nánosy a
provedeny potřebné opravy, v letním období byla z větší části napuštěna, ale kvalita vody
nebyla pro koupání vhodná), hojně je navštěvováno také biokoupaliště v Banticích. V pořádku
byla i koupaliště v Mramoticích, v Trstěnicích a v Želeticích.
Podle informací Krajské hygienické stanice se každoročně kvalita vody většiny
přírodních koupališť s narůstající teplotou zhoršuje. Nepříznivě ji ovlivňují především sinice a
zelené řasy. Kvůli nim byla letos např. voda na vranovské přehradě u Bítova označena za
nebezpečnou ke koupání.
Návštěvníci koupaliště
Červen
1.
2.
3.
4.

Červenec:
265 osob
131
95
71

Srpen:
75 osob
121
48

5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Celkem:

21 osob
24
5
12
7
93
162

+

238
356
188
69
108
13
51
14
28
61
2
140
1 996

+

143
85
50
5
34
2
45
1
54
43
130
147
36
18
34
35
2
13
24
-__________________
1 207 = 3 365 osob

Během letošní sezóny, která trvala od 20. června do 31. srpna 2012, navštívilo koupaliště
3 365 platících návštěvníků, kteří zaplatili vstupné ve výši 76 350 Kč.
Diagram návštěvnosti koupaliště v Hlubokých Mašůvkách za uplynulých deset roků:
Rok 2003
9 400 osob
vstupné 29 729 Kč
Rok 2004
6 800
75 100 Kč
Rok 2005
4 025
39 995 Kč
Rok 2006
5 805
67 130 Kč
Rok 2007
3 285
55 934 Kč
Rok 2008
2 277
48 000 Kč
Rok 2009
2 716
62 501 Kč
Rok 2010
2 475
55 620 Kč
Rok 2011
2 060
41 356 Kč
Rok 2012
3 365
76 350 Kč
9. Návštěvnost kempů
V měsíci červenci hodnotili majitelé kempů návštěvnost jako průměrnou, druhý
prázdninový měsíc jako lepší.
Cyklisté i běžní turisté využívali také služby menšího kempu nedaleko Znojma
v Hlubokých Mašůvkách. V tisku (27.7.2012) majitelka Camping Country Jiřina Hesová
Němečková uvedla: „K nám jezdí spíše aktivnější turisté. Letos máme méně stálých hostů, náš

kemp objevují ti noví. Plno sice nemáme, ale na to, jaké bylo v posledních dnech počasí, je to
celkem solidní.“
10. Evropský šampionát ve Znojmě
Znojmo zažilo v měsíci dubnu velký hokejový svátek, protože se zde konalo mistrovství
světa hráčů do 18 let, které současně probíhalo v Brně a v Břeclavi. Hokejovým fanouškům se
představili hráči České republiky, Dánska, Lotyšska, Německa, Švédska, Švýcarska a Ruska.
Sehraná utkání:
Česká republika - Dánsko
8:4
Česká republika - Švýcarsko
2:4
Česká republika - Lotyšsko
7:4
Závěrečná utkání o medaile byla sehrána v Brně. Hokejisté USA získali zlaté medaile, když
rozdrtili celek Švédska 70, který obsadil stříbrné příčky. Bronzové medaile získalo Finsko,
které zvítězili nad hokejisty Kanady.
Z deseti zúčastněných družstev obsadili hokejisté České republiky až 8. místo.
11. Mistrovství světa v ledním hokeji
Mnoho našich občanů se zájmem sledovalo utkání zvláště českých hokejistů na
Mistrovství světa, které se konalo od 4. do 20. května. Po čtrnácti letech došlo v pořádání tohoto
šampionátu k významné změně. Kromě toho, že 76. mistrovství světa poprvé pořádaly dvě
země, poprvé od roku 1998 se změnil i herní systém a přibylo zápasů.
Šestnáct účastníků bylo rozděleno do dvou skupin po osmi týmech. V rámci skupiny se
utkal každý s každým. Ze skupiny postoupila nejlepší čtveřice týmů do čtvrtfinále, které se
hrálo opět uvnitř každé skupiny. Od semifinále se hrálo obvyklým systémem "křížem".
Počet zápasů na turnaji se zvýšil z 56 na 64, finalisté sehráli místo devíti zápasů deset.
Zápasy základních skupin a čtvrtfinálové boje se hrály ve Švédsku ve Stockholmu a ve
Finsku v Helsinkách. Semifinálová a finálová utkání se hrála v Helsinkách.
Základní utkání českých hokejistů ve Stockholmu:
4. května:
Česko - Dánsko
2:0
4. května:
Česko – Švédsko
1:4
7. května:
Česko – Norsko
4:3
10. května: Česko - Lotyšsko
3:1
11. května: Česko - Itálie
6:0
13. května: Česko – Rusko
0:2
15. května: Česko – Německo
8:1
Čtvrtfinále:
17. května: Česko – Švédsko
1:4
Semifinále:
19. května: Česko – Slovensko
1:3
Finále:
Utkání o bronzovou medaili:
20. května: Česko – Finsko
3:2
Utkání o zlatou medaili:
20. května: Rusko – Slovensko
6:2
Mistry světa pro rok 2012 se stali hokejisté Ruska, stříbrnou medaili získala Slovenská
republika, bronzovou medaili Česká republika.
12. Mistrovství Evropy v kopané
V pátek 8. června bylo zahájeno mistrovství Evropy v kopané „EURO 2012“, kterého
se zúčastnila mužstva šestnácti států, rozdělených do čtyř skupin. Zajímavostí šampionátu bylo,
že se konal ve dvou evropských zemích – v Polsku a v Bělorusku.

Družstvo České republiky sehrálo ve skupině A v době od 8. do 16. června tato utkání:
Rusko – Česko 4:1, Řecko – Česko 1:2, Polsko – Česko 0:1
Z každé skupiny postoupila dvě družstva, z 1. místa: Česko, Německo, Španělsko, Anglie, z 2.
místa: Řecko, Portugalsko, Itálie, Francie.
Ve čvrtfinále byla sehrána tato utkání:
21. červa – Varšava: Česko – Portugalsko
0:1 (0:0)
22. června – Gdaňsk: Německo – Řecko
4:4 (1:0)
23. června – Doněck: Španělsko – Francie
2:0 (1:0)
24. června – Kyjev: Anglie – Itálie
0:0 – na penalty: 2:4
Semifinále:
27. června – Doněck: Portugalsko – Španělsko
0:0 – na penalty 2:4
28. června – Varšava: Německo – Itálie
1:2 (0:2)
Finále:
1. července – Kyjev: Španělsko – Itálie
4:0 (2:0)
Španělsko získalo již potřetí titul mistra Evropy.
Všechna sehraná utkání byla vysílána televizí.
13. Mistrovství Evropy v atletice
Na mistrovství Evropy, které se konalo v Helsinkách, byli atleti České republiky
úspěšní, ziskem medailí obsadili 7. místo. Získali tři zlaté medaile (oštěp muži, běh 400 m
muži, skok o tyči ženy), jednu stříbrnou (400 m překážek ženy) a jednu bronzovou (štafeta 4 x
400 m ženy).
14. XXX. letní olympijské hry
Dne 27. července byly v Londýně velkolepou slavností zahájeny XXX. letní olympijské
hry, kterých se zúčastnilo také 133 českých sportovců, z nichž bylo 20 z Jihomoravského kraje.
Mezi nimi byl také znojemský rodák Jiří Orság (*1989), držitel zlaté medaile z mistrovství
Evropy 2011 ve vzpírání.
Na předchozích hrách v r. 2008 v Pekingu získali čeští olympionici šest medailí, z toho
tři zlaté.
Na letošních olympijských hrách dosáhli čeští sportovci nejlepších výsledků za
posledních šestnáct let. Vybojovali celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté, tři stříbrné a tři
bronzové.
Zlaté medaile získali: Špotáková Barbora - oštěp
Knapková Miroslava - skif
Svoboda David
- moderní pětiboj
Kulhavý Jaroslav
- cyklistika – horská kola
Stříbrné medaile:
Synek Ondřej
- veslování (skif)
Hradilek Vavřinec - kajak
Hlaváčková Andrea + Hradecká Lucie – tenis - čtyřhra
Bronzové medaile: Hejnová Zuzana
- běh na 400 m překážek
Dostál Josef, Havel Daniel, Štěrba Jan, Trefil Lukáš – rychlostní
kanoistika - čtyřkajak
Sýkororová Adéla
- střelba – sportovní malorážka
Za zlatou medaili obdrželi atleti 1 500 000 Kč, za stříbrnou 1 000 000 Kč a za bronzovou 500
000 Kč.
15. Velkou pardubickou vyhrál kůň nejbohatšího muže Znojemska

V nejslavnějším sportovním podniku - Velké pardubické - zvítězila 13. října letošního
roku hnědá klisna Orphee de Blins z Dostihové stáje Pegas, patřící Jiřímu Trávníčkovi, který
chová dostihové koně také v Kravsku. Podle časopisu Týden patří Trávníček mezi sto
nejbohatších mužů České republiky. Vítěznou hnědku trénoval v jeho stájích ve Zhoři u Jihlavy
polský trenér.
16. Úspěch tenistů
Nebývalého úspěchu dosáhl v letošním roce český tenis. Nejdříve české tenistky
obhájily loňské prvenství ve Fed Cupu (přehrály Srbsko 3:1) a posléze čeští tenisté porazili
Španělsko 3:2 a stali se držiteli poháru Davis Cupu.

