
Vítejte na posvícenském zápase TJ Sokol  Blížkovice,  ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo TJ Horní Kounice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky též srdečně
vítáme.

1. B třída JmkFS, TJ Sokol Blížkovice „A“ - TJ Horní Kounice
neděle – 30. srpen 2015 - 16.30 hodin

hlavní sudí: Rodinger Hynek
asistenti: Laštůvka Dušan, Hrůza Jiří

Hlavní zápas posvícenských fotbalových žní v Blížkovicích obstará nedělní duel „A“ 
týmu se soupeřem z Horních Kounic. Oba týmy mají těsně po začátku soutěže stejnou 
padesátiprocentní úspěšnost a oba schodně bodovaly proti nováčku soutěže z Horních 
Heršpic. 

V loňských vzájemných zápasech dominovali domácí. V úvodním kole ročníku jsme 
zvítězili 3:1, naopak doma Kounice využily naší neschopnosti v posledních třech 
venkovních zápasech a nasázely nám nejvyšší počet branek v celém ročníku při 
závěrečném skóre 3:7.

Nejsledovanějšímu zápasu podzimu přidávají na pikantnosti nepodložené zprávy o 
konci trenéra Marka Ludvíka na střídačce domácích, jež se začali šířit jako lavina dnes 
ráno.

VIZITKA SOUPEŘE

TJ Horní Kounice 

Klub založen: 1973
Jména klubu: 1973 - 1991 TJ Družstevník Horní 

Kounice 
1992 - současnost TJ Horní 
Kounice

Největší úspěch: 1.B třída JmkFS, dorost se stal v sezoně 2011/12
přeborníkem 1.B třídy JmkFS



Změny v kádru: ?
Cíl pro letošní sezonu: ?
Výsledky v posledních třech letech: 2014/15 - 1. B třída Jmk, skupina B – 13. místo

2013/14 - 1. B třída Jmk, skupina B – 6. místo
2012/13 - 1. B třída Jmk, skupina B – 6. místo

REPORT VENKOVNÍHO ZÁPASU „A“ TÝMU
TJ Sokol Pohořelice – TJ Sokol Blížkovice 2:1 (0:0)

Do Pohořelic jsme odjížděli s vidinou, že už by jsme je mohli konečně poprvé za 
čtyřleté působení v 1.B třídě porazit (sedmý vzájemný zápas).

Začátek utkání tomu napovídal. Do 20. minuty hřiště patřilo nám, byli jsme lepší v 
kombinaci i v pohybu.

Za zmínku stojí, že ve 12. minutě jsme se prosadili i gólově. Po Radkem 
Hochmanem zahrané standardní situaci prodloužil na předním rohu malého vápna Jan 
Holík na zadní tyč, kam výborně naběhl přibližně z penalty Tomáš Prokeš a hlavou 
rozvlnil síť. K údivu všech přítomných, včetně domácích fanoušků, nebyl gól uznán, 
pomezní rozhodčí totiž zvedl praporek nad hlavu. Od té doby se hra vyrovnala a 
odehrávala se od šestnáctky k šestnáctce s minimem šancí na obou stranách.

Podobně začal i druhý poločas. Soupeř nakonec dokázal v 65. a 70. minutě potrestat
dvě hrubé chyby našeho týmu.

První vytvořil Tomáš Prokeš, když místo kolmice volil přihrávku do středu hřiště a 
záložník Pohořelic tuto přihrávku přečetl. V té chvíli se na našeho gólmana řítilo 
přečíslení 5 na 3, které s dávkou štěstí domácí využili. Pohořelický útočník se krásnou 
patou uvolnil za naši obranu a brankáři nedal šanci.

Chvíli nato bylo ještě hůř. Jediný hráč soupeře na sebe u postranní čáry strhl 
pozornost pěti našich. Po nedůrazu a vypuštění běžeckého souboje Pepíkem Částkem 
soupeř procpal balón na střed hřiště – domácí se opět řítili sami na gólmana. Ten ještě 
mohl situaci zachránit, ale špatně přečetl hru a nevyběhl proti příliš předkopnutému 
balónu – 0:2.

Poté domácí vyklidili hřiště a začali jen bránit. Náš závěrečný nápor přesto vedl jen 
ke snížení skóre. V 81. minutě střídající Martin Janyška dorážel míč odražený od tyče, 
kterou trefil hlavou Milan Popelka. Zbylých deset minut Pohořelice zvládli takticky, 
odehrály se jen přibližně tři minuty. Zbytkem se domácí za přispění paní rozhodčí 
prozdržovali.



PŘEDSTAVUJEME HRÁČE „A“ TÝMU: JAN HOLÍK
obránce, kapitán týmu

Kdo tě k fotbalu přivedl? Táta.
Fotbalový vzor? Frank Lampard.
Oblíbený fotbalový klub (domácí a zahraniční)? AC Sparta Praha, Chelsea FC.
Tvé fotbalové začátky a za jaké kluby jsi doposud hrál? Začínal jsem v Blížkovicích, 
2005-06 Jevišovice, 2006-08 1.SC Znojmo a poté zpět doma.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? V dorostu 2. ligu, 1.B třídu JMk v 
dospělých.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys naopak nejraději 
zapomněl? Vzpomínám na oba postupy. S dorostem i muži do kraje.
Tvůj nejlepší a naopak nejméně povedený zápas dosavadní hráčské kariéry? 
Uvedu utkání z poslední sezon. Jezeřany, kdy jsem rozhodl jak sami hosté napsali 
„gólem roku“ a nepovedené utkání bylo v Mikulově, tam jsme vybouchli všichni.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v blížkovském dresu? Od toho jsou tu 
jiní.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Jakýkoli defenzivní post.
Oblíbené a aktuální číslo dresu? 15
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi doposud hrál, se ti nejvíce 
zamlouval? Stadion ve Zlíně.
Uveď jména tří hráčů, se kterými jsi si během své prozatimní hráčské kariéry 
„fotbalově“ nejvíce rozuměl? Tomáš Prokeš, Radek Hochman a Jan Dancinger.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost ze hry, jinak bych tomu nevěnoval tolik 
času, o který přicházím. 
Co vzkážeš fandům a sponzorům? Fanouškům určitě musím poděkovat za to že v tak
hojném počtu chodí a povzbuzují, sponzorům za prostředky jež klubu umožňují chod.
Co bys jako první změnil v blížkovském fotbale? Spíš než změny ve fotbale bych si 
přál zbudování víceúčelového hřiště v Blížkovicích.

Kdo je podle tebe v týmu …

nejupovídanější: Štěpán Dancinger
nejtišší: Jakub Janík
nejvíce „brblající“: Štěpán Dancinger
hlavní bavič: Štěpán Dancinger
hecíř a bojovník: Tomáš Prokeš
největší manekýn: Tomáš Prokeš



LEGIONÁŘI

První nulu v kariéře po vítězství Pavlic v sobotním zápase s Vranovem nad Dyjí uhájil
gólman David Coufal.

Šestičlená ekipa dorostenců hostujících ve Štítarech sehrála letošní první mistrovský
zápas. Soupeře z Mramotic (přijel jen s 9ti hráči) přehráli domácí 6:2. Z našich borců se 
jednou prosadil Pavel Hochman a hned třikrát Dan Křesťan.

sponzoři TJ Sokol Blížkovice:

TIPOVAČKA

Průběžné pořadí Tipovačky po včerejším zápase Benfiky: 1. Ondřej Čermák (10 
bodů), 2. Marek Bloudíček (9 bodů), Ludmila Hochmanová (7 bodů), 4. Radek Strnad (5 
bodů), následují 4 čtyřbodový hráči.

5.9.2015, 16.30 …............ TJ Tatran Šatov - „A“ tým …...................

13.9.2015, 16.00 ….......................... „A“ tým - SK Moutnice …..........

6.9.2015, 16.30 …....... SK Ajax Dyjákovice - Benfika …..................

13.9.2015, 16.00    …............... FC Mramotice – Benfika …..................

Své tipy odevzdávejte v občerstvení Domeček.


