Vítejte na zápase TJ Sokol Blížkovice, ve kterém na našem hřišti
hostíme mužstvo TJ Mikulovice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky
též srdečně vítáme.
1.B třída JmkFS, skupina B

TJ Sokol Blížkovice – TJ Mikulovice
neděle - 27. srpen 2017 - 16.30 hodin
hlavní sudí: Richter Aleš
asistenti: Laštůvka Dušan, Vodák Vladan
Výsledky TJ Mikulovice v posledních třech letech:
2016/17 – OP Znojmo – 1. místo (postup)
2015/16 – OP Znojmo – 12. místo
2014/15 – OP Znojmo – 7. místo
TJ Mikulovice bojovaly dlouhá léta ve 3. třídě okresu Znojmo. Po
sezoně 2009/10, která se příliš nepovedla, obsadily dvakrát druhé místo
(za Příměticemi a Chvalovicemi). Až třetí pokus proměnily v 1. příčku a
postup do okresního přeboru.
V něm se zdržely jen čtyři roky. Po loňském vítězství postoupily do
1.B třídy JmkFS.
V přípravě na novou sezonu dvakrát uspěly (s Višňovým 2:1, proti
Božicím 2:0), nutno však podotknout, že se jednalo o soupeře ze 4.třídy.
Začátek soutěže si mikulovičtí určitě představovali jinak. V prvním
kole zajížděli na hřiště Šatova. Ten se ujal vedení již v šesté minutě, aby
do poločasu zvýšil na 2:0 z penalty. To, co následovalo po pauze, byla
opravdová ledová sprcha. V rozmezí 31 minut lovil gólman Mikulovic
míč ze sítě ještě 8x, když 4 góly zařídil střelec domácích Czucz.
Reputaci si TJ Mikulovice částečně napravily doma s dalším
nováčkem FK Jundrov. Tentokrát byly v obraně stoprocentně úspěšní,
na první gól v síti soupeře však stále čekají.

Domácí borci zvítězili v prvním kole na hřišti nováčka FK Jundrov po
dvou přesných trefách Martina Pikolona 2:1.
Minulý týden po zajímavé partii s Tatranem Kohoutovice získali doma
bod za remízu 2:2. Start do soutěže se jim tak povedl, což budou chtít
proti Mikulovicím potvrdit.
Stinnou stránkou domácího zápasu je zranění útočníka Jakuba
Velčického, jenž do dnešního zápasu nezasáhne.

Úvod do sezony - slovo starosty
Miroslava Foučka
Do sezony 2017/18 vstupuje TJ Sokol Blížkovice s mužstvy mladší
přípravy, mladších žáků a dvěma týmy mužů (1. B třída JmkFS a 3. třída
okr. Znojmo).
Naše mládežnická mužstva disponují kvalitním trenérským zázemím
v rodině Vladimíra Dvořáka a je potěšitelné, že se jejich hráčská
základna neustále zvětšuje.
U mužstev mužů nedošlo k nijak zásadním změnám. Hlavním
trenérem zůstává Marek Ludvík, u „B“ mužstva ukončil z časových
důvodů svoje působení Martin Janyška st.. Touto cestou bych mu chtěl
poděkovat za odvedenou práci a doufám v další budoucí spolupráci. Na
střídačce ho nahradil hrající trenér Martin Hlávka.
Kádr mužstva opustil přestupem do Pavlic Jan Šula. Z Grešlového
Mýta se vrátili odchovanci Roman Komenda a David Coufal, z dorostu
Štítar Pavel Picmous.
Dlouhodobě zraněný je Martin Bauer, jež snad stihne jarní část
sezony. Hráčskou kariéru přerušil Tomáš Šrámek. Jeho ztráta nás velice
mrzí, protože se jedná o velmi kvalitního fotbalistu. Věříme, že Tomáš
opět najde chuť hrát.
Co se týče filozofie klubu, ta se nijak nemění. Stále chceme stavět na
svých odchovancích a hráčích, kteří mají k Blížkovicím vztah.
Kde není situace úplně optimální je ekonomická stránka, plnit
rozpočet je rok od roku stále složitější. Proto musím velice poděkovat
městysu Blížkovice, bez jehož pomoci by se tu fotbal na této úrovni hrát
nedal. Dík patří i firmě Imex Leoše Falce a Hasičskému pivovaru Bítov.

Report utkání

„A“ tým – TJ Tatran Kohoutovice 2:2 (1:2)
autor: El Correspondiente
Ve druhém podzimním kole se po dlouhé letní pauze
dočkali i blížkovští fanoušci. Slavný a legendami
opředený domácí svatostánek Maracaná hostil první
domácí utkání našich borců s ambiciózním a mladým
týmem TJ Tatran Kohoutovice.
Kdo v neděli dorazil na utkání, rozhodně nelitoval.
Precizně střižený pažit, skvělé pivo, fanoušci kolem hřiště a ve vzduchu
se vznášející očekávání, zda domácí hráči potěší fanoušky a znovu
budou naplno bodovat (v prvním kole vyhráli na půdě nováčka soutěže
– Jundrova 1:2).
Kdo dorazil, byť se ale o chvilku opozdil, přišel o bleskovou branku,
kterou jsme vstřelili hned po minutě hry. Po pohledné kombinaci na
pravé straně se míč dostal ve velkém vápnu k Honzovi Šípovi, který
střelou/přihrávkou (Nechť si každý vybere. Honza bude určitě tvrdit, že
cíleně přihrával. Já si myslím, že střílel.) našel na vzdálené tyči
nepokrytého Jakuba Velčického. Ten už měl práci jednoduchou –
doklepnout do prázdné branky. Každopádně ani toto není vždy snadný
úkol. Jeden nejmenovaný hráč by mohl vyprávět o svém selhání z
prvního domácího utkání naší Benfiky.
V prvních 15 minutách se domácím podařilo hosty totálně zaskočit a
šance střídala šanci, bohužel však bez další gólové tečky. V šancích se
postupně vystřídali Prokeš, Velčický a Pikolon.
Co však potom následovalo, dalo by se popsat jako noční můra.
Hosté, postupem času ztrácející ostych, začali předvádět velmi efektivní
a nebezpečnou hru plnou pressingu a rychlých (až bleskových)
přechodů do útoků.
Po jednom takovém přišel po pravé straně prudký centr do středu
vápna a nepokrytý hostující hráč vyrovnal na 1:1. Nestačili jsme se ani
oklepat a domácí brankář lovil podruhé míč ze sítě. Akce byla dost
podobná prvnímu gólu (Fanoušci nechť mi prominou, lepší popis gólové
akce není k dispozici. Jedl jsem tyčinky a zrovna mi jedna spadla na
zem).
Aby byla atmosféra po druhém obdrženém gólu dokreslena do
hororové absurdity, ze hřiště nuceně odešli Radek Vybíral (otřesený po
úderu do oblasti hlavy a krku) a Jakub Velčický (zranění koleno). Nutno

podotknout, že především absence druhého jmenovaného byla pro tým
po zbytek první půle velmi citelná. (Oba hráči byli zraněni po střetech,
za něž fanoušci domácích očekávali odpískání faulu a zastavení celé
situace vedoucí k druhé brance Tatranu – pozn. redakce)
Po dvou inkasovaných brankách se domácí mužstvo těžce zvedalo a
hledalo herní pohodu. Ze hřiště se vytratila jakákoli kombinace a
nahradila ji bojovnost a urputnost. Mnohdy až za hranici fotbalové fair
play. Především incident z velkého vápna hostujícího celku měl být
zcela jasně ohodnocen červenou kartou pro našeho hráče.
Druhá půle už tolik fotbalové krásy nepřinesla. Hostující tým se
soustředil především na defenzívu a jen občas vyrážel k rychlým
brejkům. Vhodným zasunutím Mirka Svobody na levého obránce se
však tato hrozba dařila bez větších problémů eliminovat.
Z ojedinělé příležitosti se našim barvám podařilo vyrovnat v 78.
minutě. Po dlouhém nákopu/přihrávce se k míči dostal nejrychleji Filip
Svoboda, který stihl postrčit míč před vyběhnuvším hostujícím
brankářem. Uklidnit míč do zcela prázdné branky už pak byla jen rutina.
Hostující brankář a někteří hráči reklamovali zásah rukou našeho hráče.
Z mého místa nelze hodnotit. Rozhodčí branku uznali a to se počítá.
Utkání se po zbytek času dohrávalo v relativně vyhrocené atmosféře,
kdy hlavní sudí ještě rozdal čtyři žluté karty z celkového počtu deseti. K
výkonu hlavního rozhodčího snad jediná poznámka – zcela standardní
výkon a on už jiný nebude.
V době, kdy čtete tento report, už asi víte, že dneska hrajeme s
Mikulovicemi. Po létech vzájemného soupeření v rámci znojemských
okresních soutěží hostující tým vítáme v krajské soutěži a věříme, že
setrvá i do dalších let a nebudeme muset místo k nim jezdit někam k
Brnu. Každopádně Mikulovice, dneska s body nepočítejte.
Pokud tento článek čtete až o poločase, doufám, že už vedeme
aspoň 5:0 a nedali jsme Mikulovicím ani čuchnout.
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