
Vítejte na nedělním dvojzápase dorostu a „B“ týmu TJ Sokol Blížkovice, ve kterém
na  našem  hřišti  hostíme  mužstva  Sokola  Pohořelice  a  SK  Únanov,  jejichž  hráče,
funkcionáře a fanoušky též srdečně vítáme.

1. třída dorostu JMk, TJ Sokol Blížkovice – TJ Sokol Pohořelice
neděle – 10. květen 2015 – 13.30 hodin

hlavní sudí: Černý D.

V  dnešním  zápase  dorostu  přivítáme  na  blížkovském  pažitu  hráče  TJ  Sokol
Pohořelice.

Podzimní zápas s tímto soupeřem jsme prohráli těsně 1:0, a to můžeme hovořit o
skvělém výsledku.  Pohořelice  se  po  celou  dobu soutěže  drží  těsně  za  nedostižnou
dvojicí Tasovice, IE Znojmo a s týmem Mikulova bojují o třetí příčku.

I náš tým se poslední zápasy potkal s formou. Ostudná porážka právě s Mikulovem
(0:7) ho nakopla ke skvělým výkonům v zápasech s týmy Dobšic (4:2) a Horních Kounic
(6:2).  Proti  Kounicím jsme celý  zápas odehrály  jen  v  deseti,  ale  i  díky  hvězdnému
výkonu Vladimíra Vybírala jsme jim nedali sebemenší šanci. 

Do dnešního zápasu už trenér počítá i s Radkem Vybíralem, který se kvůli školním
povinnostem posledního duelu nezůčastnil a s Ondřejem Zejdou, který běžel Pražský
maratón.
     

Trenér  Částek  Josef  st.  před  zápasem:  Dnešní utkání  máme  doma  čtvrté
Pohořelice. Důležité pro zápas a možné body bude, kolik se na zápas sejde hráčů.
Když se dostaví  všichni,  věřím že zabodujem a divákům předvedeme pěkný fotbal.
Největší obavy mám o lehce zraněného Láďu Vybírala, jenž navíc bude mít v nohách
sobotní utkání áčka v Kohoutovicích

3. Mikulov 19 12 3 4 60: 29 39
4. Pohořelice 19 11 4 4 44: 30 37
5. Višňové 19 8 4 7 40: 32 28
9. Prosiměřice 19 7 3 9 47: 55 24
10. Blížkovice 19 6 1 12 47: 66 19
11. Miroslav 19 5 4 10 26: 58 19



4.A okres Znojmo, TJ Sokol Blížkovice – SK Únanov „B“
neděle – 10. květen 2015 – 16.30 hodin

hlavní sudí: Černý D.

Dnes nás čeká souboj nejlepších týmů 4.A třídy okresu Znojmo. Hosté z Únanova
jedou celoroční spanilou jízdu, když v dosavadních 19ti  zápasech nepoznali  hořkost
porážky. Před naším „B“ týmem vedou tabulku o celých 10 bodů, mají však odehráno o
zápas více. Pokud by naši hráči zvítězili, dá se říct, že by soupeřův náskok v tabulce
stáhli na pouhé 4 body.

Podzimní  zápas na půdě Únanova ovládli  domácí  po výsledku 2:0, k  němuž jim
pomohlo vyloučení našeho hráče.

V jarní  části  byly oba dnešní soupeři  až do posledního kola stoprocentní.  Minulý
týden,  kdy  měla  Benfika  zápasové  volno,  ztratil  Únanov  „B“  první  body  po  domácí
remíze s týmem Hatí 

Z naší kabiny je cítit odhodlání Únanovu ukázat jak hořce porážka chutná. Hráči jsou
zdravě natěšení a trenéru by měl být k dispozici celý kádr s výjímkou Reného Poláčka
jenž je zraněný. 

Gólman týmu Antonín Dvořák vidí situaci následovně:  „René je zkušený hráč, ale
vzhledem ke kvalitě naší soupisky by jeho neúčast neměla být závažnějším problémem
v porážce, kterou pro únanovské chystáme.“ 

Trenér Janyška Martin st.  před zápasem: Utkání  jara, které chceme z důvodů
prestiže vybojovat. I  přes případnou porážku zůstane Únanovu dostatečný 4 bodový
náskok a  nevidím tým,  který by  byl  do  konce  jarní  sezony schopný je  o  tyto  body
připravit, čímž by nám dopomohl ke kýženému postupu o třídu výše.

Do utkání se nechystáme stavět žádné posily z „A“ týmu. Kluci z našeho kádru si
celou sezonu odmakali a zaslouží si, aby byli na hřišti v zápase, kdy lídr tabulky poprvé
v sezoně prohraje.

1. Únanov B 19 17 2 0 110: 29 53
2. Blížkovice B 18 14 1 3 90: 21 43
3. Hluboké Mašůvky 18 12 0 6 66: 41 36
4. Štítary B 19 11 3 5 67: 60 36
5. Hatě B 18 10 1 7 63: 44 31
6. Konice 18 10 1 7 56: 48 31
7. IE Znojmo C 19 8 2 9 62: 69 26



Auto: baworák
Blížkovice: fotbal

Cíl (fotbalový): dát se zase dohromady a začít něco hrát :D
Derby: za Benficu je derby skoro každej špíl :D klasika..Grešlo, Štítary, Pavlice

Exotická dovolená: Tanzánie nebo potápění..Bali apod.
Fanoušci: fanoušci Komety :p

Gymnastika:  čtvrtí v celorepublikovém mistrovství týmu, když jsme byli na základce.
Děkujeme :D

Holky: myslel jsem si, že jen brunetky, ale nakonec ...
Chlast: dám si, díky

Idol: jméno nevím, ale pravidelně ho potkávám v tom okýnku v koupelně
Joint: ne, raději knihu

Kouč: Pavel Vrba
Literatura: něco mi to říká

Muzika: všechno na co mám zrovna náladu
Největší sportovní zážitek: asi když jsme byli na skupinový zápasy LM Plzňe. Barca,

AC Milan a Šachtar  
Ostatní sporty: v zimě prkno, v létě kolo

Ordinace v růžové zahradě: ee, chodím v Blížkovicích do střediska k Děckovi :D
Postup / sestup: hraju čtyřku tak co myslíš :D

Rozhodčí: ti z Blížkovic <3
Sparta / Slavie: baví mě druhá liga takže Slávie :D

Trénink mimo sezónu: snažím se ve fitku, když nezakopnu o postel a dokopu se 
Únava: tak na mě přichází při prvním zívnutí, většinou mezi 21 – 22 hodinou :D 

Vaření: zatím kuchtím pomazánky, ale chystám se na vyšší level :D
Willis Bruce: může bejt



Xbox, Play station, … na xboxu jsem nehrál takže nemůžu porovnat :D
Youtube: hm….Youporn

Životní sen: žádnej konkrétní nemám :D být šťastnej….

VČEREJŠÍ UTKÁNÍ:

1.B třída JMk, TJ Tatran Kohoutovice – TJ Sokol Blížkovice
sobota – 9. květen 2015 – 10.30 hodin

K utkání 21. kola vyrazily naši hráči v doprovodu cca 20ti fanoušků autobusem do
Kohoutovic v nezvyklém termínu – v sobotu na půl jedenáctou dopoledne.

Jako  by  se  na  našich  hráčích  tento  termín  podepsal.  Na  světelné  tabuli  ještě
nenaskočila 1. minuta od úvodního hvizdu sudího a Tatran už mohl vést 2:0. První šanci
zastavila tyč, při druhé se vytáhl gólman Štěpán Dancinger. I zbytek první půle byl v režii
domácích, kteří byli rychleji u balónů, bojovnější a celkově značně lepší. Naštěstí se
gólově neprosadili.

Zvrat přinesla až druhá půle. Naši hráči do ní nastoupili jak se patří, vyrovnali hru a
začali  se  dostávat  k  zakončení.  V  62.  minutě  jsme se konečně mohli  radovat.  Filip
Svoboda zatáhl balón, Láďa Vybíral jej minul, ale míč propadl k Martinu Bauerovi, který
se z úrovně penalty placírkou k tyči nemýlil.

Už, už jsme se těšili na 3 body, když domácí Kohoutovice v 86. minutě po faulu na
našeho gólmana vyrovnali  na 1:1. Radost nám to nepřineslo, ale objektivně musíme
přiznat že dělba bodů byla spravedlivá.

ZA TÝDEN SE DOMA HRAJE:

1.B třída JMk, TJ Sokol Blížkovice – Dynamo Cvrčovice
neděle – 17. květen 2015 - 16.30 hodin

sponzoři TJ Sokol Blížkovice:
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