
1.B třída JMk, TJ Sokol Blížkovice – TJ Jezeřany-Maršovice
neděle – 19. dubna 2015 – 16.00 hodin

hlavní sudí: Procházka T., asistenti: Vařacha, Černý D., delegát: Slabý

  V jarní části sezony se prozatím celek Jezeřan – Maršovic střetl v domácích utkáních s
týmy Újezdu a Pohořelic. Oba tyto zápasy přetavil v plný bodový zisk, výsledky 1:0 a 
3:0. Jediné venkovní utkání odehrál na půdě Horních Kounic, kterým podleho těsně 0:1. 
 
  V dosavadních třech jarních kolech tak získal slušných
šest bodů. Díky celkovým 19ti bodům a při skóre 17:22
okupuje průběžné 9. místo tabulky I.B. Třídy.

  Naše mužstvo ve třech jarních zápasech vybojovalo
čtyři body (všechny ve venkovním prostředí). První kolo
na domácím hřišti náš tým nedokázal po šesté v řadě
bodovat s týmem Pohořelic, kterým po boji těsně podlehl
0:1. Následovala vyjížďka do Tuřan, kde po výsledku 1:1
získal bod a konečně s plným ziskem tří bodů se vrátil
ze středeční dohrávky v Zastávce u Brna (vítězství 1:0). Tím se náš tým zařadil s 28 
body (skore 24:16) na 3. místo celkové tabulky.

  Podzimní zápas v Jezeřanech skončil naší výhrou 1:0. První půle se hrála za mírné 
převahy domácích Jezeřan, šancí na gól bylo na obou stranách pramálo. Asi největší 
šanci stál v cestě náš bek, jemuž se podařilo zastavit míč na brankové čáře. Druhý 
poločas patřil našim barvám, v soubojích byli rychlejší a důraznější. Zápas rozhodl gól 
Martina Pikolona. Naše výhra byla zasloužená, zápas jsme chtěli získat více než 
Jezeřanští.

  Trenér Marek Ludvík před zápasem: Čeká nás velice vysoký tým, takže budu na 
kluky apelovat aby hráli po zemy. Soupeř hraje podobným stylem jako náš mančaft, 
nakopávají dlouhé balony. Přesto, že jdeme do zápasu v roli favorita což nám moc 
nesvědčí, doufám že potvrdíme 3 body ze zápasu s Čechií.



předpokládaná sestava:

Dancinger Štěpán

Janík Jakub – Hlávka Martin – Holík Jan – Hochman Radek

Svoboda Miroslav - Prokeš Tomáš - Vybíral Vladimír -Částek Josef ml.

Bauer Martin – Pikolon Martin

REPORT DOHRÁVKY 16. KOLA 1.B třídy JMk

TJ Čechie Zastávka – TJ Sokol Blížkovice 0:1 (0:1)
středa – 15.4.2015 – 17.00 hodin

  K dohrávce odloženého utkání vyrazilo naše A mužstvo na hřiště suveréna letošního 
ročníku, do Zastávky u Brna. Předzápasový pohled na tabulku a počet vstřelených 
branek domácího týmu nevěstil pro naše mužstvo nic dobrého. Nicméně na druhou 
stranu Zastávka u nás na podzim vyhrála „jen“ 1:0.

  Krásné středeční slunečné odpoledne přilákalo do tamního sportovního komplexu 
slušnou návštěvnost. Na zápas si našlo cestu cca 70 diváků. Podpořit naše kluky 
alespoň hlasivkami v nelehké bitvě přijelo i několik našich věrných fans, za což jim patří 
dík.

  Byl to zápas plný očekávání a vzájemného čekání. Nejprve se čekalo na Vláďu 
Dvořáka, až doveze balony. Pak se čekalo na rozhodčí, než vylezou z kabiny. Nikdo ale 
v ten okamžik nemohl tušit, čeho budeme v následujících zhruba 2 hodinách svědky. Na
hřišti se rozehrálo fotbalové absurdní drama se vším všudy.

  Z našeho pohledu začalo vše jako z říše snů. Nenechali jsme je ani rozhořet a hned v 
první minutě jsme je sfoukli jako svíčku. To si našel po rohovém kopu míč v malém 
vápně Honza Holík a poslal hosty do vedení 0:1.

  A co se potom dělo? To oko leckterého fotbalového fandy nevidělo. Domácí roztočili 
kolotoč. Šance střídala šanci. Nejdříve za Štěpánem zvonila levá tyč, když nebyl domácí
borec schopen z půlmetrové vzdálenosti trefit odkrytou branku. O pár minut později pro 
změnu zvonily tyče obě dvě po střele zpoza vápna.
  Fotbalové drama pokračovalo, když o další chvilku později vykopával míč z brankové 



čáry skluzem Honza Holík. Jak to stihl doběhnout? To dodnes domácí borci neví a 
nevěřícně kroutí hlavami.
  Po tomhle všem už to jinak nešlo a museli jsme tam prostě vyhrát. Ještě v první půlce 
si naskočil na centrovaný míč Prokeš a nebezpečně hlavičkoval těsně nad branku. 

  Naši borci makali celý zápas naplno, zaskakovali jeden za druhého. Jeden jako druhý 
ze sebe na hřišti vydali úplně vše. Domácí územní i herní převaha se postupem času 
měnila na fotbalovou křeč. Paradoxně jsme to byli my, kdo měl ve druhé půlce více 
brankových příležitostí. Dokonce jsme vstřelili i branku, která ale nebyla kvůli 
ofsajdovému postavení uznána.

  Po vydřených míčích se nám podařilo celkem třikrát vlétnout do rozhozené domácí 
obrany. Bohužel vlivem slabého zakončení se nám skóre nepodařilo navýšit. Nejprve 
slabě zakončoval Vybíral, po něm vystřídavší Čermák levou nohou a jako poslední v 89.
minutě zakončil sprint přes celé hřiště odkopem na bránu Hlávka.  

  Rozhodčí, který v zápase rozdal snad 30 žlutých karet, ukončil zápas po 91 minutách 
hry a mohlo se jít slavit.

  Bilance utkání: jeden gól; jedno přeskočené zábradlí u hřiště; píchlé kolo u auta; 
hádka s divákem, z kterého se vyklubal delegát utkání; hodně piv; několikeré vyřvané 
hlasivky; tři pokusy o infarkt a tři body v ceně zlata.

  Všem 13 klukům, kteří zasáhli do zápasu, patří uznání za předvedený výkon. Herně a 
fotbalově kvalitnějšího soupeře zdolali týmovým výkonem, obětavostí a neskutečnou 
dřinou. 

  Teď to chce ještě potvrdit v dnešním domácím zápase, kdy přijede celek Jezeřan-
Maršovic.

Dancinger Štěpán

Janík Jakub - Hlávka Martin - Holík Jan - Hochman Radek

Částek Josef ml. - Vybíral Vladimír - Prokeš Tomáš - Šíp Jan

Bauer Martin - Pikolon Martin

střídající: Dancinger Josef, Čermák Ondřej



pořadí tým Záp. + 0 - skóre body

1. Zastávka 16 12 2 2 47: 16 38

2. Chvalovice 16 9 1 6 31: 22 28

3. Blížkovice 16 8 4 4 24: 16 28

4. Kohoutovice 16 8 4 4 31: 24 28

5. Mikulov 16 6 7 3 28: 20 25

6. Pohořelice 16 6 5 5 23: 19 23

7. Újezd 16 6 3 7 25: 28 21

8. Tuřany 16 4 7 5 18: 16 19

9. Jezeřany-Maršovice 16 5 4 7 17: 22 19

10. Horní Kounice 16 5 4 7 25: 31 19

11. Cvrčovice 16 5 4 7 31: 43 19

12. Rajhradice 16 4 6 6 38: 40 18

13. Šatov 16 3 3 10 23: 34 12

14. Zbýšov 16 2 4 10 19: 49 10

ZA TÝDEN SE DOMA HRAJE:

1. třída JMk dorostu, TJ Sokol Blížkovice – Sokol Dobšice
neděle - 26.4.2015 - 13.00 hodin

4.A okres Znojmo, TJ Sokol Blížkovice – SK Vranov nad Dyjí
neděle – 26.4.2015 – 16.00 hodin

sponzoři TJ Sokol Blížkovice:


