
Zápasový program
TJ Sokol Blížkovice

číslo 3 │ ročník 5 │ 7. říjen 2018

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

  vítáme.

TJ Sokol Blížkovice „A“ 
vs.

TJ Horní Kounice

hlavní sudí: Šmíd Jakub
asistenti: Kunický Libor, Laštůvka Dušan

Výsledky Horních Kounic v posledních třech letech:

2017/18 - 10. místo, 1.B třída JmkFS, sk. B
2016/17 - 10. místo, 1.B třída JmkFS, sk. B
2015/16 - 8. místo, 1.B třída JmkFS, sk. B

Loňská vzájemná utkání:

10.9.2017 Blížkovice – Hor. Kounice 3:0 (T. Prokeš, R. Hochman,
       F. Svoboda)

28.4.2018 Hor. Kounice - Blížkovice 1:3 (J. Částek, 2 x F. Svoboda)

Horní Kounice jsou naším soupeřem od sezony 2012/13, kdy jsme v 
1.B třídě poprvé nastoupili. Body ze vzájemných duelů většinou zůstávají 
domácím. Výjimkou byla sezona 2013/14, kdy jsme podlehli na našem 
pažitu. Kounicím jsme tuto porážku oplatili v loňské sezoně (3:1). Jediný 
remízový zápas se odehrál na jaře 2016 v Kounicích (0:0)  

Na domácím hřišti jsou Kounice k neporažení i v letošním ročníku. 



Postupně zdolaly Únanov (3:2), Jevišovice (3:1) a Pohořelice (3:2), aby v 
posledním odehraném kole remizovaly s Podolím (1:1).

Ze čtyřech venkovních utkáních dokázaly Kounice vytěžit jen bodík za 
remízu s rezervou Moravského Krumlova. A právě mizerný bodový zisk z 
hřišť soupeřů je v pořadí 1.B sráží až na 8. místo.

Ani favoriti domácích fanoušků nezačali po loňském třetím místě 
sezonu podle představ. V dosud odehraných osmi kolech narazili na 
všech šest nových týmů soutěže. Hlavně týmy Přibic, Želešic a v 
posledním zápase Veverské Bítýšky, jež okupují čelo tabulky, byly 
těžkými soupeři.

  
Poslední dva zápasy snad naznačují zlepšující se formu modro-bílých.

Povinné, ale těsné vítězství nad Únanovem (1:0) potvrdil tým na horké 
půdě Veverské Bítýšky (4:2).

Po dvouzápasové pauze za červené karty se do sestavy vrací Tomáš 
Prokeš a Michal Samek (Martin Bauer má stopku ještě na utkání s 
Kounicemi), kteří se minulý víkend rozehrávali v dresu Benfiky. Té 
pomohli k vítězství nad rezervou Únanova.

Veverská Bítýška - TJ Sokol Blížkovice
minulé venkovní utkání

autor: Marek Ludvík
2:4 (1:1)

Sobotní soutěžní zápas ve Veverské Bítýšce se konal v rámci oslav 
90ti let místního fotbalu. My jsme k němu, vinou trestům za karty, dorazili 
jen s dvanácti hráči, přesto s cílem oslavy domácím znepříjemnit a 
odvézt bod, nejlépe tři. Velice mě potěšil příjezd cca desíti našich 
fanoušků i přes větší vzdálenost a zrušení výjezdu autobusem.

Před zápasem byli hráči upozorněni na to, že tým Veverské Bítýšky je 
opravdu hodně narostlý, čemuž byly podřízeny naše taktické záměry. 
Začátek utkání se hrál velmi opatrně a převážně ve středu hřiště s mnoha
osobními souboji.



Poté soupeř začal hojně využívat jejich levou stranu hřiště. Po jednom 
vysunutí ve dvanácté minutě zůstala naše obrana celá stát. Na Štěpána v
brance se tak řítil nikým neatakovaný útočník domácích. Na pomoc mu 
vyrazila druhá vlna, na niž obrana také nereagovala. Raději se dívala jak 
dva hráči běží na Štěpána zcela sami. Akci zakončili jak nejlépe mohli. 
Hráč vedoucí míč šel mírně do strany, počkal si až se k němu Štěpán 
vydá, aby vzápětí posunul na nabíhajícího spoluhráče, který zakončil do 
prázdné branky – 1:0.

Ve 23. minutě jsme vyrovnali stav utkání po nabídce Pepi Částka, kdy 
kolmicí ze středu hřiště poslal na Filipa Svobodu, který se ocitl sám v 
úniku na gólmana. Zvolil tvrdé zakončení a gólmana prostřelil.

Utkání začalo od začátku, my mírně přebírali otěže a začali si vytvářet 
šance. Za zmínku stojí zakončení Honzy Šípa, kdy po rozehrání našeho 
rohu cca s penalty těsně minul branku Bítýšky. Poté, po zahrávání rohu 
Bítýšky, jsme rychlím kontrem nahoru vysunuli do otevřené obrany 
domácích Martina Pikolon. Z půlky hřiště běžel proti gólmanu domácích, 
ale v okamžiku kdy měl zakončovat se rozhodl, že půjde do kličky, ale 
balón si příliš předkopl. Za zmínku stojí i v závěru první půle nastřelená 
tyč domácích, kdy nám všem třem na lavičce zatrnulo.

Do druhého poločasu jsme vtrhli jak uragán. Po sedmi minutách, kdy 
domácím obrana nefungovala jak měla, se do situace podobné té, z níž 
jsme vyrovnávali, dostala dvojice Láďa Vybíral – Filip Svoboda. Posledně
jmenovaný po zemi obstřelil gólmana a my se ujali vedení 2:1.

Za deset minut jsme radovali potřetí. Na levé straně velmi dobře 
zapracoval Martin Janyška, vybojoval míč a následně posunul do středu 
na Pepíka Částka. Ten si všiml, že Filip Svoboda i Martin Pikolon jsou v 
ofsajdu. Míč tak posunul zpět mezi obránce, mezi nimiž si poletoval Láďa
Vybíral. Ten ukázal svoji rychlost, dostal se sám před gólmana a 
chladnokrevně zakončil – 3:1.

Hráči byli ze střídačky nabádáni, aby hráli jak doposud, nezatahovali 
hru a nebránili výsledek. Ale vedení 3:1 na půdě soupeře udělalo své. 
Když jsme začali vedení bránit, byla jen otázka času kdy přijde snížení 
stavu. A šance domácích přicházely. Jedna standardní situace střídala 
druhou.



Doposud největší šancí Bítýšky bylo nastřelené břevno Štěpánovi 
kysny, dorážku Štěpán vytěsnil bezvadným zákrokem nad bránu. Snížení
ale nakonec přišlo. V 76. minutě, po rohovém kopu nůžkami přesně za 
pravou tyč, domácí snížili na 3:2.

Inkasovaný gól znamenal pro naše hráče budíček, začali opět hrát co 
do stavu 3:1. Za zlepšený výkon byli nakonec odměněni. V devadesáté 
minutě zvyšoval Filip Svoboda na 4:2 a zkompletoval tím hattrick.

Tabulka 1.B třídy JmkFS, sk. B

1. TJ Přibice 8 6 2 0 15:7 20
2. TJ Viktoria Želešice 8 6 1 1 33:12 19
3. SK Tatran Šatov 8 5 1 2 24:14 16
4. FC Veverská Bítýška 8 4 2 2 18:7 14
5. TJ Sokol Pohořelice 8 4 1 3 18:13 13
6. FK Podolí u Brna 8 3 3 2 20:19 12
7. FK Znojmo 8 3 2 3 14:13 11
8. TJ Horní Kounice 8 3 2 3 15:21 11
9. TJ Sokol Blížkovice 8 3 2 3 14:21 11
10. SK Újezd u Brna 8 2 3 3 20:16 9
11. SK Tuřany 8 3 0 5 17:14 9
12. FOTBAL Jevišovice 8 2 0 6 9:27 6
13. FC Moravský Krumlov „B“ 8 1 1 6 6:25 4
14. FCC SK Únanov 8 1 0 7 8:22 3
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