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

Hlavní utkání
3. třída okr. Znojmo, skupina A

TJ Sokol Blížkovice „B“ – TJ Micmanice
sobota - 26. srpen 2017 - 16.30 hodin

hlavní sudí: Nikolai Petr

Výsledky TJ Micmanice v posledních třech letech:

2016/17 – 3. třída okr. Znojmo, skupina A – 8. místo 
2015/16 – 3. třída okr. Znojmo, skupina A – 9. místo 
2014/15 – 3. třída okr. Znojmo, skupina A – 8. místo 

Micmanice vstoupily do soutěže na hřišti Přímětic. Již ve třetí minutě 
se ujaly vedení, které v 17. navýšily na 2:0. To však bylo z jejich strany 
vše. „B“ tým Přímětic převzal otěže utkání a v 33. minutě již vedl 3:2. 
Hra Micmanic se v druhé půli úplně rozsypala a zápas skončil 8:2.

V domácím prostředí, minulý týden proti Mramoticím, si spravily chuť. 
Poločasové vedení 4:0 nedávalo hostům pražádnou naději. Micmanice 
přidaly ještě dvě branky. Zápas tak skončil 6:0.

Naše Benfika uspěla v prvním kole proti záloze Šatova, ale i díky 
střelecké impotenci a úzkému kádru si dovezla půltucet z Vrbovce.

Posvícení však znamená dostatečně široký kádr a touhu všech se 
ukázat. Trenér týmu Martin Hlávka tak v zápase počítá s plným 
bodovým ziskem. Tomu napovídají i předchozí výsledky se stejným 
soupeřem. Čtyři odehraná utkání, tři vítězství a skóre 20:14 
předznamenává optimální sváteční podívanou – tři body a kopec branek
na obou stranách.



Do týmu se po uplynutí trestu vrací gólman Antonín Dvořák a 
očekávaná je i jedna či dvě posily z áčka.  

Předzápas „Legendy Blížkovic“ 2017

40/49 – 50/nekonečno
sobota - 26. srpen 2017 - 15.00 hodin

Druhý ročník zápasu legend se uskuteční jako předzápas utkání 
Benfiky proti TJ Micmanice. Hraje se na 2 x 25 minut s pětiminutovou 
pauzou.

Soupiska mladších: Blahoudek Ladislav, Čech František, Dvořák 
Vladimír, Heimlich Karel, Hobza Milan, Janyška Petr, Jenerál Jaroslav, 
Kavan Marek, Makovička Vladislav, Mrvka Luděk, Nevoral Petr, Polášek 
René, Řiháček Pavel, Strnad Radek,Veleba Josef, Volf Miroslav, Holík 
Jiří, Nesiba Vladimír, Samek Pavel, Dvořák Leoš, Russwurm Josef, 
Janyška Martin, Petrucha Martin

Soupiska pokročilých: Hochman Jiří, Tihlařík Milan, Řeřucha 
František, Fouček Miroslav, Svoboda Jaroslav, Svoboda Milan, Bílý Jiří, 
Pustina Petr, Svoboda Jiří, Šrámek Antonín, Holík Jaroslav, Palát 
Bohumil, Horváth Viktor, Pigl Karel, Pigl Pavel, Zvěřina Zbyněk, Švarc 
Josef, Hájek Roman, Konvalina Zdeněk, Nevoral Jindřich, Šula Pavel, 
Jenerál Bohumil, Pigl Karel st., Taflíř Jaroslav, Dubec Luboš, Slabý Ivan,
Slabý Milan, Kapinus Jaromír, Říha Karel, Samek Karel, Matějka 
Jaroslav, Lajtkep Pavel, Fiala Karel, Vydra Jiří, Vydra Jan, Vybíral 
Vladimír

Report venkovního utkání
Vrbovec/Dyjákovičky – TJ Sokol Blížkovice „B“

6:0 (2:0)

Report  je díky neúčasti našeho dopisovatele psán tzv. z
doslechu. I vzhledem k výsledku samotného utkání
nepředpokládáme, že by se vyprávění hráčů příliš lišilo od
skutečnosti. 



K utkání s jedním z favoritů soutěže jsme odjížděli bez výraznějších 
ambicí na bodový zisk. Vrbovec sestoupil v sezoně 2009/10 z okresního
přeboru a od té doby neskončil hůř než šestý, v posledních sezonách 
má bilanci dvou třetích a jednoho druhého místa.

Náš tým díky souběžně hranému zápasu áčka opět trápila úzká 
soupiska. Tondovi Dvořákovi ještě dobíhal trest z loňské sezony, ale jak 
ukázal jeho náhradník Sláva Pospíchal v minulém utkání, tento post 
nebyl výraznou slabinou.

Poprvé se představily obě staronové posily. Jak tradice velí, každým 
rokem se nechá k návratu na zelený pažit zlákat některý bývalý hráč 
Blížkovic. Letos je to Roman Komenda. Pavel Picmous se pak vrátil z 
hostování v dorostu Štítar.

Dle výsledku zápasu se může zdát, že nás přejel parní válec, ale zas 
tak jednoduché to domácí neměli.

Bez náhradníka, jen s Radkem Strnadem na čáře (od kterého se, 
díky jeho férovosti, žádná podpora čekat nedala), jsme na domácí vlétli. 
Až nás zaskočilo, že skoro celý první poločas se odehrával na půli 
domácích. Nejvíc z toho byli vyjevení naši forvardi, kteří dali slovům 
„koncový hráč“ úplně nový význam. Naše šance na jejich kopačkách 
jedna za druhou končily.

Naopak čeho se dotkli domácí, to skončilo tam, kde mělo, za zády 
Slávi v brance. Rozhodně to však nebyla jeho chyba. Opět podal dobrý 
výkon, jen ho nedokázal podržet zbytek mančaftu.

Ještě o přestávce, za stavu 2:0 pro domácí, jsme byli přesvědčeni, že
stačí prolomit střeleckou impotenci a se zápasem můžeme něco udělat. 
Toto přesvědčení dostalo povážlivou trhlinu v 61′ kdy Vrbovec zvyšoval 
na 3:0. Nám nezbylo než ještě víc otevřít hru, jednu chvíli dokonce 
trenér přemýšlel, že zkusíme hrát na 4 útočníky.

Otevřená hra Benfiky byla vodou na mlýn domácím, jenž skvěle 
využívala oken v naší obraně k rychlým brejkům. Sláva se snažil 
vzdorovat, ale sám proti útočníkům soupeře neměl šanci.



Zítřejší fotbalový program

neděle, 27.8.2017:

10.00 hodin: mladší přípravka – 1.SC Znojmo

11.00 hodin: mladší přípravka – FC Moravský Krumlov

13.30 hodin: mladší žáci - TJ Sokol Dobšice

16.30 hodin: TJ Sokol Blížkovice „A“ - TJ Mikulovice

Partneři TJ Sokol Blížkovice

------------------------------------------------------------------------------------------------

Příští týden se žádný z týmu mužů nepředstaví na domácím pažitu, 
proto se tipuje na dvě kola dopředu.

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

2.9.2017, TJ Sokol Pohořelice - „A“ tým ………. : ……….

3.9.2017, Mramotice – Benfika ………. : ……….

10.9.2017, TJ Sokol Přímětice „B“ - Benfika

10.9.2017, „A“ tým – TJ Horní Kounice ………. : ……….
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