
Vítejte  na 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, sk. B 

TJ Sokol Blížkovice – TJ Horní Kounice
neděle – 25. září 2016 - 15.30 hodin

hlavní sudí: Kudělka Jaromír
asistenti: Vodák Vladan, Svoboda Pavel

TJ Horní Kounice

Založení klubu: 1973

Výsledky v posledních třech letech:

2015/16 – 1. B třída Jmk, skupina B – 8. místo
2014/15 – 1. B třída Jmk, skupina B – 13. místo
2013/14 – 1. B třída Jmk, skupina B – 6. místo 

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

30.8.2015 Blížkovice – H. Kounice 6:2 (Prokeš, 2x Vybíral Vl., 
2x Popelka, Bauer)

9.4.2016 H. Kounice – Blížkovice 0:0

Horní Kounice nezačaly sezonu nejlépe. Po vítězství na hřišti 
nováčka soutěže z Medlánek (2:0) a domácí remíze s Pohořelicemi 
(1:1) přišla série porážek od Šatova (0:1), Hevlína (1:3) a Újezdu (0:1), 
kterou narušil jen plný bodový zisk s dalším nováčkem z Křenovic (3:0). 



S pasivní bilancí 2-1-3 se tak Kounice nachází na 9. místě tabulky. 
Nejlepším střelcem je autor 4 branek Michal Sobotka. 

Podařenější vstup do soutěže mají domácí borci. První tři utkání 
proměnili v plný bodový zisk, poté remizovali s týmem Tuřan (0:0) a 
body odevzdali na hřišti posledního týmu soutěže, v Tasovicích (0:2). 
Nejlepším střelcem Blížkovic je záložník Tomáš Prokeš (5 branek).

Trenér Mára Ludvík k utkání říká: “Souboje s týmem Horních Kounic 
jsou vždy velice těžké. I přes jeho nepřesvědčivé výkony z kraje sezony 
si na jejich bojovné pojetí, které nám příliš nesedí, musíme dát obrovský
pozor. S kompletní soupiskou a podporou fanoušků v zádech se 
pokusíme odčinit zaváhání na půdě Tasovic.“

Report venkovního utkání „A“ týmu

Tasovice „B“ - Blížkovice 2:0 (1:0)
autor: David Hájek

Sobotní odpoledne jsem se rozhodl strávit místo na kolotočích ve 
Znojmě na Vinobraní společně s početnou skupinkou našich fans na 
utkání v Tasovicích, kde se naše mužstvo střetlo s loňským účastníkem 
1. A třídy.

Před samotným utkáním byli domácí na samém chvostu tabulky bez 
jediného bodu a se skórem 2:16. Z logiky této věci jsme domů v báglu 
měli odvézt všechny tři body. Jak ale prohlásil jeden náš fanoušek před 
začátkem utkání ve frontě na pivo: „Prohrávat nebudou donekonečna“. 
Bohužel se jeho slova naplnila jako proroctví a jeli jsme domů s 
prázdnou.

Domácí se všem očekáváním vzepřeli a kvalitním výkonem šli 
štěstíčku naproti. Nutno na úvod podotknout, že jim k tomu svým 
výkonem (špatným, hrozným, až skandálním) dopomohl hlavní 
rozhodčí. Ne ani tak tím, že by pískal jen na jednu stranu. On totiž, 
chudák, pískal špatně na obě strany.

V prvních minutách hry nás domácí přehrávali účelnou kombinační 
hrou s rychlými a nebezpečnými kolmicemi za naši obranu. Těmito 
přihrávkami především zásobovali domácího forvarda Tondu Horvátha, 
který nejednou otestoval rychlostní dovednosti Kuby Janíka. Jak se říká 
v otřepaném přísloví o džbánu a vodě, tak dlouho jsme to zkoušeli ustát 
a nijak na to nereagovat, až se ve 22. minutě ucho utrhlo a míč se třepal



v naší síti. Domácí útočník nechal Kubu za sebou a prostřelil 
vyběhnuvšího Štěpána Dancingera.

Po inkasovaném gólu jsme hru vyrovnali a sem tam jsme i trochu 
zahrozili. Občas z rohu, občas ze standardní situace. Bohužel ne však s
gólovým výsledkem. Již v průběhu prvního poločasu docházelo 
nepřesnými verdikty hlavního rozhodčího ke zbytečnému vyhrocení 
utkání, kdy obě mužstva pociťovala křivdu. Výsledkem byly dohrávané 
situace plné rozjitřených emocí a vzteky zarudlých obličejů.

Do druhého poločasu již nenastoupil rychlonohý domácí útočník a my
jsme tak měli více klidu na útočnou fázi. Nelze tentokrát říci, že by šance
střídala šanci, ale více ze hry jsme určitě měli. Vždy jsme ale narazili na 
dobře zformovanou domácí obranu. S postupujícím časem a stále větší 
snahou o vstřelení branky jsme pootevírali zadní vrátka.

Až domácí v 78. minutě udeřili podruhé. Zhruba někdy v této době, 
ale spíše dříve, došlo k zásadnímu přehmatu hlavního rozhodčího. Po 
údajně likvidačním zákroku domácího hráče (říkali mi to ostatní fans, já 
koukal zrovna do telefonu) sudí už už sahal pro druhou žlutou kartu. 
Jenže ho následná strkanice mezi hráči od tohoto kroku rozptýlila. A 
když se situace uklidnila, už do kapsičky zapomněl sáhnout a kartu 
vytáhnout. Hříšník ze situace vyvázl jen s domluvou. (Že by se rozhodčí 
ze situace rozklepal?). Domluvu následně absolvoval i hlavní rozhodčí. 
Slova, která lítala na jeho adaresu z diváckého sektoru hostí jsou ale 
nepublikovatelná .

Po druhém inkasovaném gólu se utkání vesměs přes nějakou malou 
šanci naši borců dohrálo. Když se nám nepodařilo domácí obrat o body 
ve hře, obrali jsme je alespoň v přestávkovém programu o jednu z cen v
tombole. Tak dlouho jeden náš fanoušek křičel svoje číslo vstupenky, až 
ho nakonec domácí podavač míčů vylosoval z osudí.

1. Rajhradice 5 5 0 0 31:5 15
2. Hevlín 6 5 0 1 19:7 15
3. Sokol Blížkovice 5 3 1 1 12:6 10
4. Kohoutovice 6 3 1 2 13:10 10
5. Pohořelice 6 2 3 1 8:6 9
6. Šatov 6 3 0 3 9:11 9
7. Medlánky 6 3 0 3 7:11 9
8. Jevišovice 6 2 2 2 16:15 8
9. Horní Kounice 6 2 1 3 7:6 7



Autobusem za fotbalem
28.9.2016  ve 12.45 - TJ Rajhradice

Na dohrávku pátého kola 1.B třídy proti TJ Rajhradice je vypraven 
autobus pro fanoušky. Odjezd od fotbalových kabin ve 12.45 hodin. 
Cena zájezdu 50,- Kč.

Sponzoři TJ Sokol Blížkovice

Tipovačka

Top5: 1. M. Bloudíček (14 bodů), 2-3. A. Dvořáková, L. Hochmanová 
(12 bodů), 4-5. R. Strnad, V. Dvořák (11 bodů)

…................................................................................................................

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

28.9.2016 Rajhradice …....... - …....... TJ Sokol Blížkovice

1.10.2016 Fotbal Jevišovice …....... - …....... TJ Sokol Blížkovice

2.10.2016 Blížkovice „B“ …....... - …....... SK Bayern Křepice

ročník 3│číslo 6│redaktor: Bloudíček Marek│redakční uzávěrka 22.9.2016
www.tjsokolblizkovice.cz


