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

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

hlavní sudí: Černý D.

Dorost TJ Sokol Blížkovice čeká po pátečním přípravném utkání s
týmem Moravských Budějovic (0:4) mistrovské utkání se soupeřem z
Únanova.

Únanovští  jsou  pravidelným  účastníkem  1.B  třídy  dorostu
Jihomoravského  kraje.  V  letošní  sezoně  se  pohybují  na  středu
tabulky a tři kola před koncem relativně nemají o co hrát. Na stoupání
tabulkou to není a strach ze sestupu už je několik kol netrápí.

Naopak Blížkovice teoreticky ještě sestoupit mohou. Jejich náskok
na 13. místo je osmidobový, k jistotě tak potřebují uhrát v posledních zápasech 2 body,
či jakékoliv zaváhání týmu Dobšic.

Vzhledem k následujícím soupeřům z Tasovic a IE Znojmo, jež s přehledem vedou
tabulku, se jako nejschůdnější varianta pro zisk bodů jeví právě Únanov.

Podzimní zápas na hřišti  soupeře jsme prohráli  1:3. Za naše barvy skóroval Dan
Křesťan, za soupeře Fiala, Machal, Novák. 

Kapitán Jakub Janík k zápasu: Proti Únanovu se hraje vždy hodně špatně. Pokud
si vzpomínám, nikdy, ani v loňské veleúspěšné sezoně, jsme je neporazili jednoznačně.

K záchraně nám chybí 2 body a rozhodně nechceme spoléhat na klopýtnutí Dobšic,
chceme si ji uhrát sami na hřišti a k tomu je momentálně Únanov nejpřijatelnější volbou.
V zápase odevzdáme maximum.

Střelci Blížkovic: Hochman Radim 14, Vybíral Radek 9, Vybíral Vladimír 9 



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

hlavní sudí: Černý D.

V dnešním zápase „B“ týmu mužů přivítáme na blížkovském pažitu hráče TJ Slatina,
tradičního účastníka 4.A třídy okresu Znojmo. 

Při krátkém pohledu do tabulky soutěže se tento zápas pravděpodobně ponese v
přátelském duchu. Dvě kola před koncem, i přes zápas vedoucího Únanova „B“ navíc, je
pro naše barvy jejich současný sedmibodový náskok nedostižný. 

Stejně tak Slatina o nic nehraje. Sice figuruje na předposledním dvanáctém místě, 9
bodů před tragickým Grešlem, ale jelikož se jedná o nejnižší fotbalovou soutěž, nemusí
mít strach ze sestupu.

Podzimní zápas ve Slatině skončil naším vítězstvím 5:0. Proto, při vší úctě k hráčům
hostů, se shodli jak hráči, tak diváci, že se bude jednat jen o výši skóre a našim zůstane
jarní stoprocentní úspěšnost i do posledního kola na půdě TJ Družstevníka Konice.

 
Záložník Lukáš Samek k zápasu:  Poslední domácí zápas sezony.  I  když o nic

nejde, chceme se s fanoušky rozloučit, jak se patří. A jelikož se v kuloárech proslýchá,
že Únanov nechce postupovat, čímž bychom do 3. třídy postoupili  my, musíme se s
pořádným dárkem, nejlépe desítkou, rozloučit i se Slatinou. 

Střelci Blížkovic: Čermák Ondřej 28, Pospíchal Jakub 15, Samek Lukáš 9

finálový turnaj mladších přípravek
sobota – 6. červen 2015

V sobotu 6. 6. 2015 jsme se zúčastnili finálového turnaje mladších přípravek. Turnaje
se účastnily 4 nejlepší týmy ze skupiny A a 4 týmy ze skupiny B, jež byly rozděleny do
dvou skupin po čtyřech týmech. Roztřídění mužstev do skupin bylo dáno losem trenérů.
V základní skupině se hrálo formou každý s každým a podle pozice v tabulce se dále
hrálo o umístění. Délka utkání byla vymezena na jednou 12 minut.

První skupinu si vylosovaly týmy IE Znojmo ‚‚žlutí‘‘, Prosiměřice, Hrušovany a 1. SC
Znojmo. Do druhé skupiny patřili IE Znojmo ‚‚červení‘‘, Polánka, Dobšice a naši kluci z
Blížkovic. 

První nás čekal soupeř z Dobšic. Oba týmy nastoupily do zápasu aktivně a už od
začátku se tvořily gólové šance na obou stranách. Ondra Kučera otevřel skóre jako
první. Po faulu Matěje Řiháčka se kopal pokutový kop, z nějž soupeř srovnal na 1:1. My



jsme však byli plní elánu a chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Po dvou gólech se pak
trefil Pavel Kolman a další branku dával Michal Burian. Konečný stav utkání tak byl 4:1. 

Druhý zápas jsme odehráli  s  týmem IE Znojmo ‚‚červení‘‘.  Zápas se po většinou
odehrával  v  naší  režii.  Někdy  soupeř  zahrozil,  ale  naše  obrana  fungovala
bezproblémově a v bráně se Vláďa Dvořák také nemýlil. Střelci utkání: po gólu Pavel
Kolman a Ondřej Kučera, dva góly vstřelil Šimon Janyška. Soupeř už jen snižoval na
4:1. 

Poslední zápas, pro nás nejtěžší, byl proti klukům z Polánky, rivalům ze základních
kol. Krásné slunné počasí si vybíralo svoji daň a na klucích byla znát únava. Zápas se
odehrával v mírnějším tempu než předchozí a nejvíc rozhodovala bojovnost a touha
vyhrát.  První branku vstřelil  Adam Kolman, hosté však rychle odpověděli  na 1:1. Na
pravé straně skvěle pracoval Ondra Kučera, který zvyšoval na 2:1. Soupeř se nechtěl
vzdát a po naší chybě v obraně bylo srovnáno. Zápas tak skončil 2:2.

Základní skupinu jsme vyhráli a čekal nás boj o první a druhé místo s týmem 1. SC
Znojmo,  kteří  vyhráli  svoji  skupinu.  Naši  kluci  už  byli  velmi  unaveni  a  zápas se od
počátku vyvíjel  ve prospěch soupeře. Ten lépe kombinoval a tvořily si gólové šance.
Brankář Vláďa Dvořák předvedl výborné zákroky a tým hodně podržel, ale soupeř tlačil
čím dál tím víc a během zápasu nám vstřelili tři góly. I my jsme si vytvořili nějaké šance,
bohužel jsme je nedokázali proměnit. Čestný úspěch jsme však díky Adamu Kolmanovi
zaznamenali – 1:3. 

Klukům patří zasloužené druhé místo. 

Finálový  turnaj  jsme  odehráli  v  sestavě:  Vláďa  Dvořák,  Šimon  Janyška,  Matěj
Řiháček, Adam Kolman, Pavel Kolman, Michal Burian, Matyáš Krejčí, Ondřej Kučera a
na lavičce povzbuzoval zraněný V. Polášek.

  Sobotní zápas „A“ týmu:

1.B třída JMk, FC Pálava Mikulov – TJ Sokol Blížkovice 6:2
sobota – 6. červen 2015 – 16.30 hodin

Sobotní zápas Blížkovic s 3. celkem tabulky rozhodně neměl být procházkou 
růžovým sadem, ale to co se odehrálo na krásném stadioně v Mikulově, by ani Alfréd 
Hitchcock nevymyslel.

Poslední letošní výjezd autobusem na hřiště soupeře přes důležitost souboje v 
honbě za celkovým druhým místem a krásné počasí mnoho fanoušků nenalákal. 
Možnou příčinou byl i minulý zájezd do Rajhradic, který si díky výsledku (0:6) fanoušci 
příliš neužili.

První komplikací na cestě za důležitými body byla nekompletní soupiska. Martin 



Bauer měl pracovní povinnosti, Ondra Čermák a Filip Svoboda se účastnili atletických 
závodů v Třebíči a na stadion se dostali až těsně před koncem poločasu. 

Do zápasu jsme tak nastupovali s jedním útočníkem (Martin Pikolon) a pětičlennou 
zálohou. Před prvním výkopem se pak fanoušci naposledy pousmáli, když místní 
hlasatel přivítal hosty z Tělocvičné jednoty Sokola Blížkovice. Chvíli nato jim úsměv z 
tváří zmizel. Odehrávala se čtvrtá minuta utkání, když domácí prošli naší obranou jako 
nůž máslem a jejich střelec Šťastný zahájil svoje galapředstavení. Do cca 30té minuty 
nám domácí nedělili ještě tři kusy. 

Trenér Ludvík se snažil kanonádu domácích zastavit přesuny v sestavě (v jednu 
chvíli hrál útočníka i Radek Hochman) a střídáním, když na hrací plochu nastoupil 
Radek Vybíral. Ten po samostatné akci, kdy utekl domácí obraně, korigoval na 1:4. 
Tímto výsledkem skončil i první poločas.

Do toho druhého už byli nachystáni i atleti Čermák se Svobodou, za to hodně našim 
fanouškům se zpět do hlediště příliš nechtělo a tak sledovali boj Šafářové ve finále 
Roland Garros. 

Po pátém gólu budoucího hráče kola Šťastného přestal jeho koncert bavit i 
domácího trenéra a tak ho vystřídal. Naše barvy se ukázaly ještě jednou, když centr 
Honzy Šípa proskákal přes pokutové území až k Radku Hochmanovi, který 
nekompromisně zakončil. 

Hlavní sudí pak raději ukončil zápas již v 89. minutě, hned poté co jsme inkasovali 
šestý gól.

 ZA TÝDEN SE DOMA HRAJE:

1.B třída JMk, TJ Sokol Blížkovice – SK Újezd u Brna
neděle – 14. červen 2015 - 16.30 hodin
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