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

1.B třída JmkFS

TJ Sokol Blížkovice – RAFK Rajhrad
neděle – 11. říjen 2015 - 15.00 hodin

hlavní sudí: Kotala Dominik 
asistenti: Vodák Vladan, Richter Aleš 

RAFK RAJHRAD

Založen: 1919

Jména klubu: RAFK Rajhrad – po celou dobu 
činnosti

Největší úspěch: Vítězství v krajském poháru a 
několikaleté působení v krajském 
přeboru JmkFS.

Změny v kádru: příchody: Pelán Martin, obránce (hostování)
Císař Jiří, obránce (hostování)
Štůrala Ondra, obránce (hostování) 
Klika Michael, záložník (hostování) 
Richtr Jaroslav, záložník (hostování) 

odchody: BUC Marek (ukončeno hostování) 
BURIAN Lubomír (přestup Nosislav) 
VINTRLÍK Jan (přestup Nosislav)
SMEJKAL Adam (přestup Bystrc) 

Cíl pro letošní sezonu: Postup do 1. A třídy.



Výsledky v posledních třech letech: 2014/15 - 1. A třída Jmk, skupina A – 13. místo
2013/14 - krajský přebor JMk – 15. místo
2012/13 - krajský přebor JMk – 14. místo

I přes lepší postavení hostů v tabulce se dle posledních výsledků zdá současná 
forma týmů na naší straně. RAFK jenž v loňské sezoně sestoupil z 1.A třídy vlétl do 
soutěže jako uragán. Postupně porazil Jezeřany, Újezd u Brna i Chvalovice a vyhříval 
se v popředí tabulky.

Zvrat však nastal v derby s Rajhradicemi. Zápas, na který se dostavilo 450 diváků, 
hosté nezvládli a prohráli 1:3. Následovala důraznější facka v podobě porážky na 
domácím hřišti s nováčkem z Horních Heršpic a všechny body nechali i trápícím se 
Horním Kounicím. Sestup v tabulce pak zpomalilo vítězství proti dalšímu nováčku 
soutěže z Moutnic a bod vybojovali v posledním zápase po remíze v Kohoutovicích. 

Náš tým má z posledních čtyř duelů 2 remízy (Moutnice, Jezeřany), nešťastnou 
porážku doma s Kohoutovicemi a vítězství z Újezdu z minulého kola.

Situaci před dnešním utkáním komplikuje i oslabení hráčského kádru, kdy z 
disciplinárních důvodů chybí Martin Hlávka a Radek Hochman – polovina stálého 
obranného bloku. Pracovní povinnosti k zápasu nepustí Kubu Velčického a nejistý je 
start Tomáše Šrámka, jenž v jediném podzimním zápasu do kterého nastoupil (v 
Jezeřanech-Maršovicích) jednoznačně prokázal svoje kvality. Dle fanoušků, kteří onomu
zápasu přihlíželi byl oproti ostatním o třídu výš.

I přes neradostnou situaci v obraně je trenér Ludvík nekompromistí a na nic jiného 
než tři body nemyslí: “Tabulka je velice vyrovnaná a po rozdávání bodů chudým 
potřebujeme sami zabrat. Očekávám, že potvrdíme vítězství z Újezdu. Ze složení 
obraných řad strach nemám, spousta hráčů na pomezí áčka a Benfiky si stěžuje na 
nedostatek příležitostí ukázat se. Nyní ji tedy dostanou v podobě možnosti nastoupit na 
celých 90 minut a čekám, že se předvedou.“

Report venkovního utkání „A“ týmu

1:2 (1:1)
4. říjen 2015, 15.30 – Újezd u Brna

Na výlet k Brnu jsme vyjížděli s tím, že už bychom potřebovali bodovat. Ideálně 
samozřejmě za tři body, ale bod bude taky fajn. Na dalekou cestu k velkoměstu jsme se 
vypravili autobusem v brzkém odpoledním čase v počtu ne příliš velkém. Každopádně 
všem fanouškům, kteří jeli kluky podpořit, patří velký dík.



Pro fanoušky z loňského výjezdu tu mám jednu krátkou zprávu: Letos byl stánek 
otevřený již dlouho před zápasem a bez obtíží obsloužili žížnivé cestující z naší vísky. 
Názor na pivo se však opět znovu rozcházel. Nutno podotknout, že kabiny mají domácí 
hezčí a novější, ale jejich stánek se našemu Domečku nemůže rovnat. Ani vzhledem, 
ani útulností a už vůbec ne nabídkou. Za to cigáry měly větší, ale zase dražší.

Toliko z cestovatelské příručky po hřištích soupeřů. Teď už k samotnému zápasu.
Utkání se hrálo na velmi tvrdém pažitu, na kterém míče odskakovaly a přidělávaly 

vrásky na čele nejednomu kopálistovi. Do utkání jsme nastoupili s mírně pozměněnou 
sestavou, ve které chyběl Martin Hlávka, jenž si odpykává trest z předchozího utkání. 
Na jeho pozici ho nahradil Martin Bauer a nutno říci, že to zvládl celkem v klidu, až na 
89. minutu. Ale k tomu až později.

Posledními aktéry nedělní podívané byla dvojice rozhodčích a slečna pomezní. 
Postupem času se projevoval nedostatek jejich zkušeností, citu pro hru, problémy s 
očima a chaos v pravidlech.

Do utkání jsme vstoupili vcelku nebojácně a byli jsme domácím po celý první poločas
vyrovnaným soupeřem. V počátku utkání jsme se snažili kombinovat po zemi, ale s 
ubíhajícím časem jsme se uchylovali stále častěji k dlouhým nákopům na naše forvardy,
kteří se dlouhý čas na hřišti vzájemně hledali.

Domácí hráli fotbal spíše po křídlech a snažili se centrovanými míči hledat volné 
hráče v pokutovém území. Občas předvedli strašidelné přihrávky (pojem vypůjčen od 
domácího lodivoda), ale jinak pro naši branku příliš nebezpečí neznamenali. Vlivem 
nezkušenosti hlavního sudího se zápas od samotného počátku velmi vyhrotil a sudí tak 
byl nucen rozdat již v první půli rekordní počet žlutých karet. Nutno na jeho obranu 
podotknout, že byly ve většině případů oprávněné a zcela zbytečné. Jedna z nich pak 
měla významný vliv na dění ke konci utkání.

Zhruba v polovině prvního poločasu, po nákupu za naši obranu došlo k 
nedorozumění mezi Martinem Bauerem a naším brankářem. Dávali si navzájem 
přednost, nikdo z nich nechtěl balón hrát. Ten propadl k útočníkovi, který bez problémů 
vstřelil balón do prázdné branky.

Na branku domácích se nám podařilo reagovat ve 43. minutě, kdy po vybojovaném 
míči u pravé lajny ho dostal do nohy Milan Popelka, který si to natáhl směrem na střed 
hřiště a z hranice velkého vápna poslal míč levou nohou za vzdálenější tyčku – 1:1.

Ve druhém poločase se hra přelévala ze strany na stranu bez vážnějšího ohrožení 
jedné či druhé svatyně. Měli jsme několik pokusů ze střední vzdálenosti, ale vytouženou
branku to nepřineslo. Štěstí se na nás usmálo v 68. minutě, kdy jsme strhli vedení na 
naši stranu po rohovém kopu. Míč se někomu odrazil od hlavy a poskakoval po 
brankové čáře. Honzovi Šípovi sice trvalo asi 30 minut, než na to adekvátně zareagoval,
ale podařilo se mu nakonec míč za brankovou čáru dopravit. O chvilku později odmítl 
potvrdit naše vedení Martin Pikolon, který nastřelil míč do vyběhnuvšího gólmana.



Domácím se dlouho nedařilo zatlačit naše mužstvo před velké vápno. Situace se pro 
nás začala komplikovat cca v 75. minutě, kdy evidentně začaly docházet síly. O to horší 
to bylo v 80. minutě, kdy sudí po druhé žluté kartě vyloučil Radka Hochmana po faulu na
polovině hřiště.

I přesto jsme mohli v závěru utkání znovu skórovat. Nejprve se po pravé straně hnal 
na branku domácích Honza Dancinger. Místo střely na branku nebo i klidně daleko za 
branku se rozhodl pro kličku, čímž celou šanci zabil. Po zápase se přiznal, že měl na 
zápas vsazeno 2:1 pro nás a nechtěl přijít o body do Tipovačky.

O chvilku později jsme si to mazali v brejku 3 na 1. Martin Janyška se ale místo běhu
na branku rozhodl simulovat vážné zranění na půlce a nejal se zvedat, ani když už 
domácí zase bušili do naší obrany. Asi měl vsazeno na plichtu 2:2.

V závěrečném náporu domácích Štěpán Dancinger zneškodnil asi 3 tutovky a svoji 
porci štěstí si vybral v 89. minutě, kdy jedinkrát za celý zápas chyboval Martin Bauer, 
který netrefil skákající míč. Domácí hráč míč z jedničky napral levou šajtlí, míč 
zakymácel brankovou konstrukcí a na štěstí pro nás se odrazil zpět do hřiště.

Infarktový závěr utkání, který odmítal z lavičky sledovat Milan Popelka (vážně se 
otočil a čuměl do plechového obložení), jsme nakonec zvládli a odvážíme z Újezdu tři 
body.

Tabulka 1. B třídy JmkFS, skupina B

1. Přímětice 8 6 2 0 20:8 20
2. Pohořelice 8 6 0 2 16:6 18
3. Chvalovice 8 4 2 2 9:6 14
4. RAFK 8 4 1 3 17:12 13
5. Tuřany 8 4 1 3 10:9 13
6. Rajhradice 8 4 0 4 20:15 12
7. Blížkovice 8 3 3 2 19:15 12
8. Kohoutovice 8 2 4 2 15:13 10
9. Újezd u Brna 8 3 1 4 11:13 10

10. Horní Kounice 8 3 1 4 11:15 10
11. Šatov 8 3 1 4 9:14 10
12. Moutnice 8 3 1 4 11:17 10
13. Horní Heršpice 8 1 1 6 8:21 4
14. Jezeřany - Maršovice 8 0 2 6 6:18 2



Představujeme hráče „A“ týmu: 
JAN ŠÍP, obránce

Kdo tě k fotbalu přivedl? Kamarádí

Oblíbený fotbalový klub (domácí a zahraniční)? Po sobotním utkání Baníku se Slávii 
jsem na nejvyšší domácí soutěž navždy zanevřel, zahraniční - Chelsea

Tvé fotbalové začátky a za jaké kluby jsi doposud hrál? 
V roce 2003 jsem se připojil k týmu přípravky pod vedením p. Šrámka. Postupně jsem v 
dresu Blížkovic prošel všemi mládežnickými kategoriemi a letos hraji již svoji 13. 
sezonu.

Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? 
1.B třídu JmkFS.

Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys naopak nejraději 
zapomněl?
Nejraději vzpomínám na vítěznou sezonu 08/09 s dorostem v 1.třídě, kdy jsme za sebou
nechali i takové týmy jako Ivančice a Tasovice. 

Tvůj nejlepší a naopak nejméně povedený zápas dosavadní hráčské kariéry? 
Nejlepší zápas jsem odehrál proti Přiměticím za dorost právě v sezoně 08/09. Soupeře 
jsme na posvícení porazili poměrem 3:1 a oslavy pak stály za to. Nejhorší zápas jsem 
odehrál vloni v Šatově, kdy mě trenér po půlce radši vystřídal.

Na jakém postu nejraději nastupuješ?
Levý kraj zálohy.

Oblíbené a aktuální číslo dresu? Aktuální – 5 ; Oblíbené - 7

Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi doposud hrál, se ti nejvíce 
zamlouval?
Tasovice.

Uveď jména tří hráčů, se kterými jsi si během své prozatimní hráčské kariéry 
„fotbalově“ nejvíce rozuměl?



Momentálně v áčku hraje pár kluků, se kterými jsem se potkal už v přípravce, ať už to je 
Tomáš Prokeš nebo Láďa Vybíral. S těmito kluky hraji prakticky po celou kariéru. Jako 
posledního bych uvedl Tomáše Řeřuchu, se kterým hraju často na lajně a skvěle se 
doplňujeme.

Co vzkážeš fandům a sponzorům? Jsme jeden tým.

Kdo je podle tebe v týmu ...
nejupovídanější: Štěpán Dancinger
nejtišší: Kuba Janík
nejvíce „brblající“: Lukáš Kavan
hlavní bavič: Štěpán Dancinger
hecíř a bojovník: Jan Holík
největší manekýn : Tomáš „Rytmus“ Prokeš

Report domácího utkání „B“ týmu

4:3 (0:1)
3. říjen 2015, 15.30 – Blížkovice

Po vítězném utkání v Křepicích, kdy Benfica zaznamenala vítězství 4:0 a překvapila 
snad celý okres, přivítala v sobotním utkání na domácí půdě mužstvo FK Hatě „A“. Tedy 
mužstvo, s jehož rezervou sváděla ještě minulou sezonu boje v pralesní lize. Při 
pohledu na tabulku před samotným utkáním zápas sliboval velice vyrovnaný boj, což se 
ostatně také potvrdilo na place.

Budu se zde již po několikáté opakovat, ale opět nám nevyšla první půle a Benfica 
boys byli nuceni vše zachraňovat až v poločase druhém. Nic naplat, že jsme první půli 
hráli „na barák“. Během prvních 45 minut toho nebylo na hřišti příliš k vidění. Obě 
mužstva si navzájem vyměňovala míče, sem tam zahrozila a hosté vstřelili jeden gól. 
Jakoby pověstné ticho před bouří, která se měla strhnout v druhém poločase.

Přestávkový program tak vyplnila diskuze nad inkasovaným gólem a nedělní výjezd 
A mužstva do Újezdu u Brna.

Druhý poločas jsme začali o poznání aktivněji. Ve 49. minutě byl ze hřiště stažen 
Pepa Dancinger (nechal se vystřídat), kterého sužovaly jisté neduhy, jež mu bránily 
podat na hřišti 100% výkon. Reportérovi utkání se podařila zjistit přesná příčina, 
nicméně vzhledem k citlivosti tématu si je nechám pro sebe.

Za zlepšenou hru ve druhém poločase jsme byli po zásluze odměněni 
vyrovnávajícím gólem, který asi vstřelil Lukáš Samek (z protějšího rohu je na druhou 



branku opravdu špatně vidět). Benfica chvílemi předváděla hru, jako by to ani Benfica 
nebyla. Důkazem budiž akce před naším druhým gólem, kdy to kluci rozehráli po pravé 
straně, strčili si míč do středu, zpátky na křídlo, centr do vápna a Martin Janyška uklidil 
balon nekompromisně pod břevno.

Nic naplat, vedení jsme si neužili moc dlouho. Prakticky za několik málo minut 
přesným nákopem za obranu hosté uvolnili svého útočníka, který střelou po zemi kolem 
vyběhnuvšího Tondy Dvořáka opětovně srovnal skóre.

Zřejmě v této fázi utkání se odehrály dva velmi důležité okamžiky, které ovlivnily jeho 
zbytek. Po faulu na Martina Janyšku byl vyloučen hostující hráč a Hatím tak nezbylo nic 
jiného než dohrávat utkání pouze v deseti. Navíc po následném faulu ve velkém vápně 
čelili penaltě. Tu s přehledem kopnul Milan Komenda a hosté tak opět tahali za kratší 
provaz – 3:2.

Za několik minut na to, po centrovaném míči, navýšil naše vedení druhou brankou v 
zápase Milan Komenda a vypadalo to na klidný průběh zbytku utkání s pocitem, že jsme
odpor soupeře definitivně zlomili. Soupeř ale bojoval až do samotného konce a byl za 
svoji snahu odměněn brankou na 4:3 z pohledu domácích. „Holt to budou zase nervy až
do konce“, povzdechl si nejeden domácí fanda.

Nebyly. Kluci to celkem profesorsky dohráli a mohli se tak radovat ze své celkově 
čtvrté výhry ve „trojce“. Bujaré oslavy se v pozdních večerních hodinách 
přenesly/převezly do nedaleké sousední vsi.

Tabulka 3. třídy OFS Znojmo, skupina A

1. Suchohrdly A 8 6 2 0 24:9 20
2. Starý Petřín 8 6 1 1 15:10 19
3. Jevišovice B 7 5 2 0 26:11 17
4. Prosiměřice 8 4 2 2 28:12 14
5. Blížkovice B 8 4 1 3 17:14 13
6. Micmanice 8 4 0 4 16:32 12
7. Přímětice B 8 3 1 4 29:21 10
8. Hatě A 7 3 1 3 21:15 10
9. Štítary A 8 3 1 4 12:15 10
10. Slup A 8 3 0 5 23:13 9
11. Mramotice 8 2 2 4 17:21 8
12. Dyjákovice 8 2 1 5 17:25 7
13. Křepice 8 2 1 5 8:16 7
14. Hluboké Mašůvky 8 0 1 7 7:46 1



Legionáři

V sobotu nastoupili v Pavlicích v dalším kole 4. třídy David Coufal, Adam Čech a 
Lukáš Němec. Zabránit prohře 1:2 proti Štítarům se jim nepodařilo.

Štítarský dorost se po pondělní dohrávce proti IE Znojmo „B“ (1:5) postavil dalšímu z 
favoritů soutěže, týmu Rakšic. Za domácí nastoupili Dan Křesťan, Dalibor Peřinka a 
Radim Hochman, ani to však nestačilo a Štítary podruhé v sezoně prohrály (1:6). 

sponzoři TJ Sokol Blížkovice

Přes abnormálně úspěšné kolo si zaslouží vyzdvihnout výkon pánů Oldřicha Vorla a 
Jana Dancingera, jež získali 8, reps. 7 bodů.

1. Marek Bloudíček (29 bodů), 2. Jan Dancinger (28), 3. Ondřej Čermák (23), 4. 
Ludmila Hochmanová (22), 5. Alena Dvořáková (18), 6-7. Oldřich Vorel a Radek Strnad 
(16). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jméno, příjmení: ….............................................................................................................

17.10.2015, 15.00 hodin – SK Chvalovice …..... : …..... TJ Sokol Blížkovice „A“

18.10.2015, 15.00 hodin – TJ Sokol Blížkovice „B“ …..... : …..... Micmanice

Své tipy odevzdávejte v občerstvení Domeček.
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