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, skupina B

TJ Sokol Blížkovice – TJ Horní Kounice
neděle – 10. září 2017 - 16.00 hodin
hlavní sudí: Pecher Lukáš
asistenti: Malimánek Marek, Laštůvka Dušan
Výsledky TJ Horní Kounice v posledních letech:
2016/17 – 1.B třída JmkFS, sk.B – 10. místo
2015/16 – 1.B třída JmkFS, sk.B – 8. místo
2014/15 – 1.B třída JmkFS, sk.B – 13. místo
Horní Kounice jsou jedním ze čtyř soupeřů, se kterým se od postupu
v sezoně 2011/12 potkáváme pravidelně. Vzájemná bilance před
dnešním zápasem mluví jasně pro naše modro-bílé barvy. Při
vzájemných duelech hraje hlavní roli známé prostředí. Doma máme
bilanci 4 vítězství a jedné porážky (2013/14), zatímco venku jsme
bodovali jen v sezoně 2015/16 po remíze 0:0.
Vstup do sezony se Horním Kounicím nepovedl dle představ. V
domácích zápasech sice dokázaly se slabšími soupeři bodovat (Újezd u
Brna 4:2, Jundrov 0:0), z venkovních utkání však nemají ani bod při
nelichotivém skóre 2:9 (Jevišovice 0:3, Šatov 2:6).
Zato vstup Blížkovic do sezony je vskutku historický. Po čtyřech
odehraných kolech a vítězství z minulého týdne v Pohořelicích jsme na
prvním místě tabulky s bilancí 3 výher a jedné remízy (doma s
Kohoutovicemi).

Udržet se v čele však bude i díky oslabení kádru těžké. Na dovolené
se nachází Martin Pikolon, Filip Svoboda a kapitán Jan Holík. Mezi
zraněnými je stále Jakub Velčický.
Do utkání tak nastupujeme bez jediného klasického útočníka. Již
minulý zápas v útoku hostoval Radek Hochman, který jako stálice
obrany na tomto postu naposled nastupoval před mnoha lety v dorostu.
Na pozici stopera bude za Honzu Holíka zaskakovat Martin Hlávka
vypůjčený z Benfiky.
Chybět bude i trenér Marek Ludvík, kterého nahradí duo Miroslav
Fouček, Jiří Hochman.
Report utkání

TJ Sokol Pohořelice – TJ Sokol Blížkovice „A“ 0:2
autor: Marek Ludvík
Před utkáním jsme nevěděli co od Pohořelic očekávat.
Po loňské sezoně Pohořelice provedly rázné změny jak v
hráčském kádru (příchod cca pěti hráčů z rozpadlých
Hrušovan), tak i na postu trenéra (též z Hrušovan, kde
zastával funkci hrajícího trenéra). Poslední změnou pak
byla výměna střídaček pro hráče, kde si domácí osedlali ty, které ještě
loni půjčovali hostům.
Taktické pokyny byly strohé a jasné – hrát ze zabezpečené obrany,
pokusit se zvítězit a vzhledem k očekávaným komplikacím se soupiskou
do příštího utkání odjet bez červené karty.
V sestavě jsme byli nuceni z důvodu absencí některých hráčů udělat
výraznější změny. Jakub Velčický stále není po zranění z utkání proti
Kohoutovicím v pořádku, Martin Pikolon měl soukromé povinnosti a tak
se po spoustě let v obraně postavil na hrot k Filipu Svobodovi Radek
Hochman.
Pohořelice měly v prvních dvaceti minutách herní převahu, kdy si
vypracovaly dvě velké šance ze standardních situací. Z jedné, hlavou,
trefily horní tyč naší branky. I přes tlak domácích jsme se však ujali ve

12. minutě vedení my. Pepík Částek po kombinaci s Filipem Svobodou
zakončoval z 25 metrů a skákavá střela k údivu všech přítomných
skončila ve svatyni domácích – 1:0.
Poté se hra vyrovnala a my začali zlobit především rychlými brejky.
Jeden takový využil Filip Svoboda ve 38. minutě. Svojí rychlostí se
dostal k nakopnutému balónu za obranu, zvolil tvrdou střelu na
vzdálenější tyč a neminul – 2:0. Ve 44. minutě jsme se mohli radovat po
třetí, ale teď už gólman Svatuška v samotném úniku na Filipa vyzrál a
tak se za skóre 2:0 odcházelo do kabin.
V kabině jsme si něco řekli. Kluci mi udělali radost, protože se vše
snažili do puntíku plnit. Hlavně byli upozorňování na výsledek 2:0, který
je ve fotbale nevyzpytatelný. Druhý poločas se krom červené karty v 83.
minutě na straně Pohořelic nic nestalo. I díky onomu vyloučení se
domácí nedostali k závěrečnému tlaku. Domů jsme tak odjížděli s plným
bodovým ziskem a po odehrání celého kola jsme se historicky poprvé
usadili v čele tabulky 1.B třídy.
Tabulka 1.B třídy JmkFS, sk. B
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8.
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TJ Sokol Blížkovice
FC Slovan Brno
SK Tuřany
FK Zbraslav
TJ Sokol Pohořelice
Fotbal Jevišovice
SK Tatran Šatov
FC Mor. Krumlov „B“
TATRAN Kohoutovice
TJ Horní Kounice
SK Jundrov
SK Újezd u Brna
TJ Mikulovice
TJ Sokol Hevlín
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10:5
10:3
9:2
14:9
6:4
7:7
16:7
11:9
9:8
6:11
3:4
4:9
3:16
1:15

10
9
8
7
7
7
6
6
6
4
3
3
1
0

Autobusem za fotbalem
V sobotu, 16. září 2017, opět vyrážíme autobusem
dobývat hřiště soupeře. Tentokrát na půdu nováčka
naší skupiny, FC Slovan Brno.
Odjezd autobusu je ve 13.00 hodin od fotbalových
kabin, cena zájezdu 50,- Kč.

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

Průběžné pořadí Tipovačky: 1-2. Jan Kratochvíl, Radek Strnad (16 b),
3-4. Ludmila Hochmanová, Oldřich Vorel (15 b), 5. René Polášek (13 b),
6. Sláva Bloudíček (12 b)
Jméno, příjmení: ………………………………………………….
16.9.2017 FC Slovan Brno - „A“ tým

………. x ……….

17.9.2017 „B“ tým – TJ Sokol Dyje

………. x ……….
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