
Vítejte na posvícenských zápasech TJ Sokol Blížkovice, ve kterých na našem hřišti
hostíme mužstva TJ Horní Kounice a TJ Sokol Štítary „A“, jejichž hráče, funkcionáře a
fanoušky též srdečně vítáme.

SLOVO ÚVODEM

Dobrý  den  vážení  sportovní  přátelé.  Dovolte  mi,  abych  Vás  všechny  pozdravil
jménem TJ Sokol Blížkovice i jménem svým. 

Než jsme se po skončené sezoně 2014/15 pořádně rozkoukali,  již  se nám rozjel
kolotoč mistrovských utkání nanovo. Do sezony 2015/16 přihlásila naše jednota tato
mužstva: muži „A“ (1. B třída JmkFS), muži „B“ (3. třída OFS Znojmo), starší přípravka
(OFS Znojmo) a mladší přípravka (OFS Znojmo).

Po dlouhé době jsme do soutěže nepřihlásili družstvo dorostu, a to z důvodu nízkého
počtu hráčů. Naší snahou bylo i spojení dorostu s SK Nové Syrovice, kde se též potýkali
s  nedostatkem  hráčů.  K  realizaci  však  nakonec  nedošlo.  Podařilo  se  nám alespoň
domluvit hostování zbylých hráčů do TJ Štítary, aby mohli dále fotbalově růst.

„A“  mužstvo  mužů  skončilo  v  minulé  sezoně  na  vynikajícím  2.  místě,  což  bylo
překvapením i pro mnoho fotbalových odborníků. I proto si mužstvo musí v začínající
sezoně dávat ty nejvyšší cíle. Jenže přístup, osobní morálka a oddanost blížkovským
barvám není u některých hráčů kádru zrovna nejlepší. To mrzí především trenéra týmu
Marka Ludvíka, který týmu věnuje nemálo času, ale také vedení fotbalového oddílu.
Proto  zatím  zůstáváme pokorní  a  půjdeme od  utkání  k  utkání  a  budeme se  snažit
uspokojit svoje příznivce jak výsledkově, tak herně.

Muži  „B“ postoupili  po odřeknutí  vítězného Únanova „B“  do 3. třídy.  Předsezonní
příprava, až na pár čestných výjimek, byla téměř nulová. Začátek sezony však týmu
vyšel dobře a po dvou kolech má plný počet bodů. V týmu, vyjma tří starších hráčů, jsou
hráči mladí a nadějní. Pokud na sobě budou chtít pracovat a jít výkonnostně nahoru,
nemusíme se v budoucnu o kopanou v Blížkovicích obávat. Trenér Martin Janyška st.
nemá žádný stanovený výkonnostní cíl. Spíše od něj očekáváme, že naše mladé hráče
připraví tak, aby hráli fotbal, který je bude bavit a hlavně bude bavit diváky, kteří jim
chodí v hojném počtu fandit.

Naši  nejmladší  plejeři  (přípravka) jsou rozděleni  na mladší  a starší,  oba týmy se
účastní  soutěže  postavené  na  turnajových  kláních.  Chod  přípravky  řídí  šéftrenér
Vladimír Dvořák, trenérka Adéla Dvořáková a asistenti Petr Janyška, René Polášek.

Jako  všechny týmy a oddíly,  i  my máme starosti  se  zajištěním financí  pro  chod



celého fotbalového oddílu a věřte, není to v dnešní době vůbec lehké. Naším největším
podporovatelem  je  tradičně  městys  Blížkovice  v  čele  se  starostkou  Bc.   Šárkou
Ježkovou. Nemalou částkou přispívá i Tělocvičná jednota Sokol Blížkovice a dlouholetý
sponzor firma IMEX, Mgr. Leoše Falce.

Do startující sezony tak musím popřát hráčům, aby měli radost ze hry, dosahovali co
nejlepších  výsledků,  vybudovali  si  v  sobě  odpovědnost  za  tým  i  celou  Tělocvičnou
jednotu. Fanouškům přeji, aby měli radost z předváděné hry a sponzorům ještě jednou
poděkovat.

Miroslav Fouček, starosta TJ Sokol Blížkovice

3. třída OFS Znojmo, TJ Sokol Blížkovice „B“ - TJ Sokol Štítary
sobota – 29. srpen 2015 - 16.30 hodin

hlavní sudí: Peřinka Jiří

Obrovské zavládlo nadšení v kabině Benfiky po postupu do 3. třídy, ještě větší pak
po  rozlosování  soutěže.  Derby  proti  Štítarskému  béčku  bývalo  v  pralese  jedním  z
nejzajímavějších zápasů a ani postup na tom nic nezměnil. Dokonce se se Štítarským
„A“ týmem utkáme na domácí půdě o blížkovském posvícení. 

Náš tým začal  sezonu tak,  jak skončil  tu  loňskou – vítězně. Domácí  zápas proti
Prosiměřicím i návštěvu Slupu jsme proměnili v plný bodový zisk. Zvolená taktika týmu
zásadně nechodit trénovat, opět slaví úspěch a ti odvážnější hráči již střádají plány na
účinkování  v  okresním  přeboru.  Brankář  Toník  Dvořák  zašel  tak  daleko,  že  začal
zjišťovat informace, zda může „A“ i „B“ tým jednoho klubu hrát společně v 1. B třídě. Prý
co kdyby …

Štítarská úspěšnost je zatím padesátiprocentní. Venku podlehly Mramoticím (1:3 a i
gól si musely dát Mramotice samy), doma udolaly Dyjákovice 3:2. 

REPORT VENKOVNÍHO UTKÁNÍ BENFIKY
SFK Slup – TJ Sokol Blížkovice „B“ 1:2 (0:0)

Na první venkovní utkání po jarním postupu ze IV. třídy naše Benfica zavítala na
pažit do vzdálené Čule (Slup). Utkání hrané na zvlněném a vysoko střiženém (spíše
nestřiženém) pažitu sledovala hrstka domácích fans, kterým silně konkurovala početná
enkláva fans z našeho City.  

Posíleni domácím vítězstvím nad Prosimeřicemi v prvním hracím kole a s vědomím,
že v roce 2015 ještě skvostná Benfica neztratila ani bod, vstoupila naše hvězdná



squadra do utkání odhodlaně odvézt alespoň jeden bod. 

Domácí do zápasu vtrhli a začali testovat naši obranu přihrávkami na rychlonohého
útočníka. V koncovce se ale potýkali s nedůrazným či nepřesným zakončením. Naše
mužstvo působilo v první půli odevzdaným dojmem, neběhalo a snadno ztrácelo balony
na polovině hřiště. Pro hostujícího fanouška docela bolestný pohled. Naštěstí pro nás
postupem času i domácí zapadli svým výkonem do šedi průměru. Mužstva tak po první
půli odcházela do kabin za nerozhodného stavu a my si šli spravit chuť na pivo 

Do druhé poloviny nasadil El Commandante Martin Janyška na střed zálohy Milana
Komendu, který nahradil nevýrazného Kamila Eberleho. Současně se ostatní borci hecli
a  začali  konečně  hrát  fotbal  a  běhat.  Domácím  se  plně  vyrovnali  a  v  některých
okamžicích je i přehrávali. 

Dařila se kombinace, bohužel  ale chyběla finální  přihrávka.  Za zlepšený výkon v
druhé půli jsme byli paradoxně potrestáni brankou domácího celku. Po faulu na polovině
hřiště zahrávali  domácí volný kop dlouhým nákopem do velkého vápna, kde chybně
hlavičkoval  El  Capitane  Renda  Polášek  –  balon  pouze  přizvedl  a  ten  zapadl  za
překvapeného Štěpána Dancingera.

Naše  borce  ale  toto  nedostalo  do  kolen  a  pokračovali  ve  zlepšeném  výkonu.
Odměna na sebe naštěstí nenechala dlouho čekat. Přihrávka středem, míč se zamotal
obránci  mezi  nohama.  Mirek  Svoboda  vypíchl  a  už  pelášil  sám  na  gólmana.  Ten
vyběhnuvší jen bezmocně sledoval, jak ho Mirek obstřeluje k tyčce a bylo vyrovnáno 

Postupem  času  se  na  hřiště  dostali  i  Radek  Vybíral,  Ondra  Čermák  a  střelec
historicky první branky Benficy ve třetí třídě, Jan Šulista Šula.

Právě střídající Ondra Čermák centrem/střelou ohrozil domácího brankáře cca 5 min.
před koncem utkání. Brankář s vypětím všech sil vytáhl centr/střelu na břevno. Od něj
se balon odrazil zpátky do hry, odkud se ho snažil vykopnout domácí bek, naštěstí pro
nás ale přitom nakopl Pepu Částka a mohli jsme se jít radovat – 1:2. Super důraz!

Jak  to  umíme  snad  jen  my,  mohli  jsme  hned  minutu  po  vedoucí  brance  ihned
inkasovat – naštěstí domácí střelec minul. Zbytek hrací doby jsme odehráli aktivně a
daleko od naší brány. V utkání, kterému by za předvedené výkony obou mužstev slušela
spíše remíza, jsme byli nakonec šťastnější my a brali jsme všechny tři body.

PŘEDSTAVUJEME HRÁČE „B“ TÝMU: PAVEL HOLUB

Kdo tě k fotbalu přivedl? Chtěl jsem hrát sám.
Fotbalový vzor? Ruud Van Nistelroy
Oblíbený fotbalový klub (domácí a zahraniční)? Viktorie Plzeň, Arsenal Londýn



Tvé fotbalové začátky a za jaké kluby jsi doposud hrál? Začínal jsem ještě v 
Pardubicích v přípravce. Po přestěhování jsem plynule navázal v Blížkovicích, v mužích 
jsem chvíli hostoval v Pavlicích.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? 3. třídu.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys naopak nejraději 
zapomněl? Nejraději vzpomínám na hostování v Pavlicích, tam se mi dařilo střelecky.
Tvůj nejlepší a naopak nejméně povedený zápas dosavadní hráčské kariéry? 
Žádný vyloženě povedený nebo naopak spackaný zápas si nevybavuji.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v blížkovském dresu? Neodvážím se 
odpovědět, to by měli posuzovat jiní.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Předstoper, když jsem byl mladší tak v útoku.
Oblíbené a aktuální číslo dresu? Oblíbené i aktuální 11.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi doposud hrál, se ti nejvíce 
zamlouval? Momentálně domácí stánek.
Uveď jména tří hráčů, se kterými jsi si během své prozatímní hráčské kariéry 
„fotbalově“ nejvíce rozuměl? Pavel „Laca“ Svoboda
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Přináší radost a žízeň, bere čas.
Co vzkážeš fandům a sponzorům? Fanděte a sponzorujte.
Co bys jako první změnil v blížkovském fotbale? Asi nic. Blížkovský fotbal je na 
vzestupu, což dokazují výsledky jak „A“ tak „B“, takže nevidím důvod něco měnit.

Kdo je podle tebe v týmu ...

nejupovídanější: Jan Dancinger
nejtišší: Milan Moravec
nejvíce „brblající“: Lukáš Samek
hlavní bavič: Jan Dancinger
hecíř a bojovník: Antonín Dvořák
největší manekýn: Martin Janyška

sponzoři TJ Sokol Blížkovice
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