
Vítejte na nedělním zápase „A“ týmu TJ Sokol Blížkovice, ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo TJ Tatran Šatov, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky též srdečně
vítáme.

1.B třída JMk, TJ Sokol Blížkovice – TJ Tatran Šatov
neděle – 31. květen 2015 – 16.30 hodin

hlavní sudí: Hudec
asistenti: Pleskač, Laštůvka

V dnešním zápase „A“ týmu mužů přivítáme na blížkovském
pažitu  hráče  TJ  Tatran  Šatov.  Tým  Šatova  se  v  1.B  třídě
pohybuje od sezony 2005/06.     

V tomto roce zaznamenává Tatran historický úspěch a poprvé
postupuje s týmem dospělých do krajské soutěže – I. B třídy. O
tento výsledek se pokoušely celé generace hráčů a funkcionářů .
Pravděpodobně  nejblíže  k  tomu  bylo  v  roce  1963,  kdy  v
posledním rozhodujícím utkání podlehl Tatran Tasovicím. Teprve
po hlubokém propadu v letech 1990 – 1994 se to podařilo po
desetiletém úsilí, a to díky systematičností práce výboru. .

V letošní sezoně Šatov, díky nepovedené podzimní části, bojuje o záchranu. Na 13.
místě  tabulky  ztrácí  dva  body  na  Horní  Kounice.  Jarní  část  je  pro  Tatran  celkem
úspěšná.  Z  devíti  odehraných  zápasů  získali  13  bodů  při  aktivním  skóre  17:15.
Nejlepším střelcem je Jan Harašta (11 tref), a to s náskokem sedmi gólů. 

Právě na půdě Kounic šatovští naposledy naplno bodovali po vítězství 3:2. Minulé
kolo podlehli v domácím prostředí Pohořelicím 0:1.

Náš tým bude ve zbývajících kolech bojovat o historické umístění. V současnosti drží
druhé  místo,  ale  po  nepovedeném utkání  v  Rajhradicích  se  na  rozdíl  bodu  přiblížil
Tatran Kohoutovice a s dalším bodem rozdílu na svoji  šanci číhá dvojice FC Pálava
Mikulov, SK Chvalovice.

Společný podzimní zápas s tímto soupeřem jsme jako hostující tým uhráli remízu
1:1. Gól našich barev si zaznamenal Martin Bauer, za hosty jsme stříleli také my (vlastní
gól).

Střelci Blížkovic: Svoboda Filip 8, Pikolon Martin 7, Velčický Jakub 6

http://tjsokolblizkovice.cz/player/velcicky-jakub/
http://tjsokolblizkovice.cz/player/pikolon-martin/
http://tjsokolblizkovice.cz/player/svoboda-filip/
http://www.tatransatov.cz/index.php?what=22&player=194


Tabulka 1.B třídy JMk

1. Zastávka 22 15 3 4 65: 25 48

2. Blížkovice 22 11 6 5 42: 25 39

3. Kohoutovice 22 10 8 4 38: 26 38

4. Chvalovice 22 11 4 7 44: 28 37

5. Mikulov 22 10 7 5 43: 30 37

6. Pohořelice 22 8 7 7 28: 25 31

7. Újezd 22 8 5 9 31: 36 29

8. Cvrčovice 22 8 5 9 40: 63 29

9. Rajhradice 22 7 6 9 50: 48 27

10. Tuřany 22 6 8 8 29: 25 26

11. Jezeřany-Maršovice 22 7 5 10 25: 32 26

12. Horní Kounice 22 6 6 10 33: 40 24

13. Šatov 22 6 4 12 33: 41 22

14. Zbýšov 22 2 4 16 23: 80 10

  Minulý zápas:

1.B třída JMk, TJ Rajhradice – TJ Sokol Blížkovice
neděle – 24. květen 2015 – 16.30 hodin

    Na venkovní zápas 23. kola proti Rajhradicím se podíváme pohledem soupeře: 

  Nedělní  zápas  byl  plný  očekávání,  ale  naše  vítězná  vlna  pokračuje  hlavně  díky
střelecké  pohotovosti  Lukáše  Králíka.  Zápas  začal  ve  svižném  tempu,  ihned  po
rozehrání se vrhli do útoku hosté a po několika vteřinách mohli jít do vedení, ovšem měli
nepřesnou mušku. My jsme dlouho neváhali a ve 3 minutě se rozběhl po pravé straně
Grmela, poslal centr na Lukáše Králíka a ten hlavou poslal domácí do vedení a otevřel
utkání na 1:0. 

  Ve 27 minutě Kouřil  poslal  míč do uličky na Králíka a ten přízemní střelou kolem
brankáře hostů skóroval podruhé. V dalších okamžicích zápasu byl v hlavní roli hostující
brankář.  Nejprve famózně vytěsnil  trestný kop,  aby o chvíli  později  vychytal  Králíka,
kterého uvolnil jeho dvorní nahrávač Kouřil. V závěru poločasu se přece jen probrali
hosté. My jsme je zatlačili na jejich polovinu, ale víc, jak nastřelenou tyč, jsme nestihli.

  Chtěli jsme se vyvarovat komplikací a tak do druhého poločasu jsme přímo vlétli. Ve
49. minutě předvedl nádherný halvolej Kouřil, ale jen o centimetry minul branku. Skóre



se  ovšem  měnilo  v  54  minutě.  Opět  u  toho  byl  Králík,  který  prostřelil  hostujícího
brankáře a zkompletoval tak hattrick. 
  O  čtyři  minuty  později  Pánek  vysunul  Suchánka,  který  se  řítil  středem  hřiště  na
hostujícího brankáře a přízemní střelou mu nedal šanci. Po necelé hodině hry jsme si
vypracovali velice slušný náskok, to však nebylo z naší strany vše.
   V 72. minutě vymyslel Pánek další skvostnou nahrávku, tentokráte na Grmelu, který
byl na chvíli sám ve vápně a krásně se trefil pod břevno. U poslední branky zápasu bylo
duo Firych, Pánek, které vymyslelo gólovou koncovku pro Suchánka, ten jí nepohrdl a
zakončil utkání s výsledkem 6:0. Všichni hráči předvedli skvělou hru, věříme, že si svou
formu udrží a ve vítězné šňůře budeme pokračovat.

Auto: Jezdím s Hyundaiem a vysněný žádný nemám, hlavně aby jezdilo. 
Blížkovice: Srdeční záležitost. 

Cíl (fotbalový): Hrát co nejdýl, dobře a hlavně ve zdraví. 
Derby: V našem případě pos... Štítary. 

Exotická dovolená: Island. 
Fanoušci: Slušní a hlasití. 

Gymnastika: Tak to vůbec... 
Holky: Jednu skvělou mám, ostatní už mě nezajímají.... 

Chlast: Jedině pivo. 
Idol: Dlouze jsem se zamyslel a vážně nevím. 

Joint: Nikdy. 
Kouč: By měl být autorita, umět poradit a popřípadě něco udělat s vývojem zápasu a ne

jen nadávat. 
Literatura: Čtu ji... nejraději asi dobrodružné nebo naučné knihy. 



Muzika: Rock, punkrock, ale poslouchám všechno, co se poslouchat dá... Green Day
forever! 

Největší sportovní zážitek: Můj osobní - když jsme v 93. minutě dali Štítarům
rozhodující gól a postoupili tím do okresu. 

Ostatní sporty: Sleduju a rád hraju, co se dá. 
Ordinace v růžové zahradě: Hnůj a asi největší ostuda českýho filmovýho a

seriálovýho průmyslu. 
Postup / sestup: Postup brát, sestup ne. 

Rozhodčí: Bez komentáře.. hlavně když píská celej zápas stejně. 
Sparta / Slavie: Vole, to se ptáš? 

Trénink mimo sezónu: Spíš nějakej rekreační sport typu tenis nebo futsal. 
Únava: Velká, a po zápasech čím dál delší. 

Vaření: Vařit umím a vařím rád. 
Willis Bruce: Smrtonosná past... 

Xbox, Play station, …  Ani jedno, hry nehraju. 
Youtube: Tam kouknu rád, především na písně. 

Životní sen: Štěstí, zdraví, pohoda a spokojenost. 

 ZA TÝDEN SE DOMA HRAJE:

1.B třída dorostu JMk, TJ Sokol Blížkovice – SK Únanov
neděle – 7. červen 2015 - 13.30 hodin

4.A okres Znojmo, TJ Sokol Blížkovice – SK Slatina
neděle – 7. červen 2015 - 16.30 hodin

sponzoři TJ Sokol Blížkovice:
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