




Úvodní slovo před sezonou 

Vážení fotbaloví příznivci, 

dovolte mi, abych Vás přivítal v nové fotbalové sezóně 2019/2020 a 
současně Vás seznámil s největšími novinkami, kterými náš fotbalový oddíl 
prošel. 

V první řadě proběhla v dubnu 2019 volební valná hromada TJ Sokol 
Blížkovice, kde bylo zvoleno nové vedení naší jednoty. Jmenovitě David 
Hájek – starosta, Marek Kavan – místostarosta, Tomáš Řeřucha – jednatel, 
Adéla Dvořáková – hospodářka a Jan Holík – náčelník. Po 15 letech tak 
nejvyšší funkci v naší jednotě opustil na vlastní žádost pan Miroslav Fouček.

„A“ mužstvo

Letos vstupujeme v pořadí do 8. sezóny krajské 1.B třídy a budeme se 
minimálně snažit obhájit skvělý výsledek, kterého se podařilo dosáhnout v 
loňské sezóně, kdy jsme obsadili 4. místo. S přihlédnutím k faktu, že 
mužstvo na konci jara zasáhly fatální ztráty klíčových hráčů základní 
sestavy, se jedná o vynikající výsledek.

V organizační struktuře mužstvo žádných změn nezaznamenalo. 
Vedoucím mužstva je i nadále pan Miroslav Fouček, hlavním trenérem 
Marek Ludvík. 

Kádr opustil Karel Kučera, který se zkouší prosadit v divizních Tasovicích. 
Otazník stále visí nad zdravotním stavem Honzy Holíka.

Na podzim se můžete těšit na autobusové výjezdy do Tuřan a do 
Kohoutovic. Tak neváhejte této příležitosti využít a podpořte naše mužstvo 
na horké brněnské půdě.

„B“ mužstvo

Po umístění v klidném středu tabulky 3. třídy okresu Znojmo zkusíme 
letos zabrat a posunout se v tabulce o nějaké to místo výše.



Organizační struktura doznala velkých změn. Do fotbalového důchodu 
odešel hrající trenér Martin Hlávka. Otěže po něm přebírá René Polášek a 
vedoucím mužstva se stal Ondřej Procházka. Kádr opustil Jakub Janík, který
přestoupil do Pavlic.

Před letošní sezónou výbor fotbalového oddílu opět zvažoval všechna 
pro a proti, zda přihlásit B mužstvo do nové sezony. Věřím, že hráči B 
mužstva si možnosti hrát budou vážit a svým přístupem a tréninkovou pílí 
dají za pravdu těm, kteří se bili za přihlášení týmu do soutěže.

Žáci

V nové sezóně budou hrát ročníky 2007 až 2010 ve formátu 8+1. Tým 
opustilo 5 starších hráčů, kteří již nemohli za mladší žáky nastupovat. Z 
důvodu nedostatečného počtu ale nešlo přihlásit soutěž starších žáků.

Aby byl zajištěn další fotbalový rozvoj našich nadějí, přestoupili čtyři 
hráči do Nových Syrovic. Na základě dohody mezi oběma oddíly se po 
sezóně v případě naší potřeby opět vrátí do svého mateřského klubu. Jeden
hráč pak přestoupil do Moravských Budějovic.

Mužstvo povede trio trenérů Jiří Moravec, Jan Holík a Vladislav 
Makovička.

Přípravka

Na naše nejmenší fotbalisty a fotbalistky ročníků
2011 a mladší letos poprvé čeká klasická soutěž,
která již nebude probíhat formou turnajů. Hrát
budou ve formátu 4+1 a hlavním trenérem je
Martin Bauer.

Všem našim fotbalistům a fotbalistkám přeji
hodně sportovních úspěchů a prožité radosti ze hry.

David Hájek
         starosta TJ Sokol



Blížkovská stopa v 1.B třídě

Za sedm sezon v 1.B třídě jsme v soutěži odehráli 180 zápasů. V 77 z 
nich jsme se radovali z vítězství, 32 zápasů skončilo dělbou bodů a v 71 
případech jsme odcházeli se svěšenou hlavou. 

Sezona V R P VG IG Body Pořadí

2012-13 9 5 12 47 53 32 11

2013-14 10 3 13 59 58 33 10

2014-15 13 6 7 52 40 45 2

2015-16 8 8 10 47 53 32 9

2016-17 9 2 13 50 62 29 9

2017-18 15 4 7 68 47 49 3

2018-19 13 4 9 66 51 43 4

Celkově 77 32 71 389 364 263 X

Celkově jsme vstřelili 389 branek, 364 krát lovil míč v síti náš gólman.

Po celých sedm let jsou nám soupeři týmy Tatran Šatov, SK Tuřany a TJ 
Sokol Pohořelice. O sezónu méně s námi soupeřil Tatran Kohoutovice a TJ 
Horní Kounice (loni sestoupily).

Celkově jsme v krajské soutěži nastoupili proti šestatřiceti týmům.

Zápas s nejvyšším rozdílem vstřelených branek jsme odehráli proti 
Cvrčovicím. 17.května 2015 jsme zvítězili 12:0 (na Cvrčovice máme celkově 
pěkné vzpomínky, rok předtím jsme jim nadělili desítku).

Nejvyšší počet obdržených branek se datuje k 5.11.2017, kdy jsme v 
posledním podzimním kole podlehli Tatranu Šatov 0:8.



Nejdelší dobu jsme čekali na bod proti týmu Pohořelic, poprvé jsme se 
radovali až v osmém zápase. Nejdelší série bez jediné porážky je s 
Cvrčovicemi. Pět vítězství, jedna remíza, skóre 35:4.

Historické pořadí střelců TJ Sokol Blížkovice v 1.B třídě

Jméno Počet branek

Svoboda Filip 69

Pikolon Martin 58

Velčický Jakub 42

Prokeš Tomáš 38

Vybíral Vladimír 28

Změny ve složení 1.B třídy JmkFS, sk. B 

Stejně jako v loňské sezoně nám postupy, sestupy a přerozdělení v 
rámci skupin 1.B třídy přinesly hned 6 nových týmů.

Po sezoně 2018/19 jsme se rozloučili s týmy TJ Viktoria Želešice, TJ Horní
Kounice, FC Mor. Krumlov „B“, FK Podolí u Brna, FC Veverská Bítýška a SK 
Újezd u Brna.

Nepovedenou sezonu zakončily sestupem do okresních soutěží týmy 
Horních Kounic a rezerva Moravského Krumlova.

Na druhém pólu tabulky se vyhřívala Viktorie Želešice , jíž vytáhly 
sluneční paprsky do 1.A třídy.

V rámci každoročních přesunů brňenských účastníků se do sk. A 
přesunulo duo Veverská Bítýška, Podolí u Brna, ve skupině C bude válčit 
tým Újezdu u Brna.

Odchozí týmy byly nahrazeny sestupujícím z 1.A třídy - celkem 
Miroslavi, se kterou jsme se utkali na startu sezony a u venkovního utkání 



přivezli bod za remízu 3:3. Ze stejné soutěže se do naší skupiny v 1.B vrací 
po třech letech tým TJ Sokol Přímětice.

V rámci přesunů ve skupinách 1.B třídy se našimi soupeři staly týmy FC 
Svratka Brno „B“ a po roční pauze oblíbený tým fanoušků – Tatran 
Kohoutovice.

Tuto čtveřici doplnily týmy postoupivší z okresních přeborů, TJ Višňové a
TJ Sokol Střelice.

Nová pravidla platná od sezony 2019/20

Od 1. července uvedla Mezinárodní pravidlová komise IFAB v život 
některé změny pravidel.

1) Rozhodčí není součástí hry

Pokud padne po zahrání míče rozhodčím branka, neplatí. Při kontaktu 
sudího s míčem, po němž se útočící tým dostává do slibné brankové 
příležitosti, následuje míč rozhodčího a stejný případ nastává, pokud se po
kontaktu se sudím změní držení míče.
Míč rozhodčí se vhazuje celku, který měl míč původně v držení. Všichni 
ostatní účastníci hry musí být od daného hráče nejméně čtyři metry 
daleko. Tento hráč, který obdrží míč rozhodčího, poté může po dopadu na
zem ihned pokračovat ve hře. V případě, že k této situaci dojde v 
pokutovém území, tak se vždy vhazuje míč rozhodčího brankáři. 
Nadále platí, že branka přímo z míče rozhodčího neplatí, dokud se balonu 
nedotknou nejméně dva hráči.

2) Odkop od branky

Při odkopu od branky už balon nemusí před dotykem dalšího útočícího 
hráče opustit pokutové území. Fotbalisté bránícího týmu samozřejmě musí
šestnáctku opustit a můžou se do ní vrátit až po rozehrání.

3) Obranná zeď



Jestliže bude zeď tvořena třemi nebo více obránci, útočící fotbalisté od ní 
musí stát minimálně metr. Za porušení pravidel následuje volný kop.

4) Střídání

Střídaný hráč musí opustit hrací plochu nejkratší cestou u nejbližší 
postranní čáry. Pak zamíří co nejrychleji do technické zóny a do šaten.

5) Penalta

Brankář nemusí mít v době kopu na čáře obě kopačky. Stačí, když se bude 
brankové čáry dotýkat částí jedné nohy, nebo bude na její úrovni (ve 
skoku). Pravidlo se nicméně bude uplatňovat pouze v případech, kdy 
penalta není proměněna. Za porušení pravidla obdrží gólman taxativní 
žlutou kartu.
Zadruhé hráč zraněný nedovoleným zákrokem v pokutovém území, který 
je ošetřován, nemusí opustit hřiště, pokud se chystá kopat penaltu.

6) Karty pro trenéry

Hlavní sudí může udělit karty obou barev také trenérům. Po druhé žluté 
následuje červená. Stejně jako u hráčů bude i kouče po červené kartě 
čekat automatický jednozápasový trest. Výjimka se vztahuje na 
zdravotnický personál.

7) Los před utkáním

Mužstvo, které vyhrálo los, vždy volilo stranu. Nyní si může vybrat mezi 
stranou, nebo balonem.

8) Gól rukou

Pokud si útočící hráč pomůže při skórování rukou (byť neúmyslně), gól 
platit nebude. To platí i v případě, že míč se od ruky neodrazí přímo do 
sítě, ale danému týmu pomůže získat gólovou příležitost. 



Soupiska TJ Sokol Blížkovice „A“

Dancinger Štěpán
Post: Brankář
Číslo: 1
Narozen: 1995
Výška, váha: 180 cm, 85 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Steve 

Dvořák Antonín
Post: Brankář
Číslo: 17
Narozen: 1984
Výška, váha: 190 cm, 93 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: 

Bauer Martin 
Post: Obránce
Číslo: 16 
Narozen: 1990 
Výška, váha: 193 cm, 86 kg 
Bydliště: Moravské Budějovice 
Přezdívka: Bauik 

Hochman Radek
Post: Obránce
Číslo: 10
Narozen: 1984
Výška, váha: 179 cm, 75 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Pinďa



Řeřucha Tomáš
Post: Obránce
Číslo: 13
Narozen: 1988
Výška, váha: 174 cm, 90 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Žeži

Samek Michal
Post: Obránce
Číslo: 4
Narozen: 1991
Výška, váha: 183 cm, 81 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Samec 

Vybíral Radek
Post: Obránce
Číslo: 3
Narozen: 1996
Výška, váha: 187 cm, 78 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: 

Prokeš Tomáš
Post: Záložník
Číslo: 14
Narozen: 1991
Výška, váha: 185 cm, 95 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Kokeš 



Vybíral Vladimír
Post: Záložník
Číslo: 4
Narozen: 1996
Výška, váha: 180 cm, 73 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: 

Šíp Jan
Post: Záložník
Číslo: 5
Narozen:1992
Výška, váha: 189 cm, 80 kg
Bydliště: Ctidružice
Přezdívka: Čip 

Svoboda Miroslav
Post: Záložník
Číslo: 9
Narozen: 19
Výška, váha:  cm,  kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Mirinda 

Janyška Martin
Post: Záložník
Číslo: 15
Narozen:
Výška, váha: 179 cm, 63 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Šangej



Velčický Jakub
Post: Útočník
Číslo: 8
Narozen: 1990
Výška, váha: 183 cm, 80 kg
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Vlk

Pikolon Martin
Post: Útočník
Číslo: 12
Narozen: 1979
Výška, váha: 185 cm, 98 kg
Bydliště: Znojmo
Přezdívka: Piky 

Svoboda Filip
Post: Útočník
Číslo: 6
Narozen: 1990
Výška, váha:
Bydliště: Blížkovice
Přezdívka: Filda

Trenér: Ludvík Marek 

Vedoucí mužstva: Fouček Miroslav



 Miroslav

Město Miroslav: 
počet obyvatel – 2945, katastrální výměra – 26,6  km²

Založení klubu: 1929
Jména klubu: 1929 - DSK Miroslav, 1930 - SK Miroslav, 1949 - JTO Sokol 
Miroslav, 1953 - DSO Sokol Miroslav, 1957 - 74 TJ Sokol Miroslav, 1974 - TJ 
Družstevník Miroslav, 1990 - FC Miroslav
Největší úspěch: Jihomoravský župní přebor

Dlouholetý účastník 1.A třídy, který se chce ihned vrátit zpět. Finanční 
prostředky a zázemí na slušné úrovni.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 - 1.A třída JmkFS, skupina A – 14. místo (sestup)
2017/18 - 1.A třída JmkFS, skupina A – 14. místo
2016/17 - 1.A třída JmkFS, skupina A – 7. místo
2015/16 - 1.A třída JmkFS, skupina A – 4. místo

Sezona 2018/19

Nejlepší střelec: Krula Filip – 8 G / 11 Z
Žluté karty: Iran Radim - 8 ŽK /23 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Urbánek Filip – 2221 min.

Letošní zápas:

11.8.2019 FC Miroslav – TJ Sokol Blížkovice 3:3

střelci: Velčický Jakub, Svoboda Filip, Řeřucha Tomáš



TJ Tatran Šatov

Městys Šatov:
počet obyvatel – 1141, katastrální výměra - 13,43 km²

Založení klubu: 1923
Jména klubu: 1923 - SK Šatov 1956 - TJ Tatran Šatov
Největší úspěch: 1.B třída JmkFS

Dlouholetý soupeř, který je s námi po celou dobu naší účasti v 1.B třídě. 
Nejsilnější stránkou tohoto týmu je bezesporu útok a v něm hrající Štefan 
Czuc.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 - 1.B třída JmkFS, sk. B – 11. místo
2017/18 - 1.B třída JmkFS, sku. B – 6. místo
2016/17 - 1.B třída JmkFS, sk. B – 6. místo
2015/16 - 1.B třída JmkFS, sk. B – 12. místo

Sezona 2018/19

Nejlepší střelec: Czucz Štefan - 16 G / 25 Z
Žluté karty: Czucz Štefan – 7 ŽK / 25 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Czucz Štefan – 2248 min.

Letošní zápas:

18.8.2019 TJ Sokol Blížkovice – TJ Tatran Šatov 1:5

střelec: Brabec Jiří



TJ Sokol Přímětice

Obec  Přímětice:
počet obyvatel – 4018, katastrální výměra –  8,3km² 

Založení klubu: 1996
Jména klubu: 1996 – TJ Sokol Přímětice
Největší úspěch: 1.A třída JmkFS

V sezoně 2015/16, ihned po postupu z okresního přeboru, prolétl 1.B třídou
a na tři roky se zabydlel v 1.A. Nyní se vrací aby nás prověřil. Tým je 
sestavený převážně z vlastních odchovanců.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.A třída JmkFS, sk. A – 13. místo (sestup)
2017/18 – 1.A třída JmkFS, sk. A – 7. místo
2016/17 – 1.A třída JmkFS, sk. A – 10. místo
2015/16 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 1. místo (postup)

Sezona 2018/19

Nejlepší střelec: Šrubař Petr – 8 G / 25 Z
Žluté karty: Balon Marek – 7 ŽK / 11 Z
Červené karty: Škárka Filip – 2 ČK / 19 Z
Nejvíc minut: Šrubař Petr – 2212 min.

V loňské sezoně jsme proti sobě nenastupovali.

Domácí zápas / 25.8.2019 v 16.30



SK Tuřany

městská část Tuřany (Brno):
počet obyvatel – 5 674, katastrální výměra – 17,84 km² 

Založení klubu: 1930
Jména klubu: 1930- Viktorie Tuřany, 1948 - TJ Sokol Tuřany, 1950 - TJ Sokol 
Vlněna Brno - Tuřany, 1953 - Slávia Brno, 1954 - TJ Slávia Tuřany, 1990 - SK 
Tuřany
Největší úspěch: Jihomoravský župní přebor

Velmi zkušený tým, výborný útok. Náhoda tomu chtěla, že zápas s Tuřany 
je prvním od „incidentu“, na který je vypraven fanouškovský autobus. 

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 5. místo
2017/18 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 3. místo
2016/17 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 3. místo

Sezona 2018/19

Nejlepší střelec: Čermák Martin - 13 G / 12 Z
Žluté karty: 3 hráči – 7 ŽK
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Balák Martin – 2378 min.

Loňské vzájemné zápasy:

15.9.2018 SK Tuřany – TJ Sokol Blížkovice 3:0 

28.4.2019 TJ Sokol Blížkovice – SK Tuřany 2:3

Zápas na hřišti soupeře / 31.8.2019 v 10.30 / Odjezd autobusu v 8.00 hod.



TJ Přibice

Obec Přibice:
počet obyvatel – 1068, katastrální výměra – 7,39 km²

Založení klubu:
Jména klubu:
Největší úspěch: 1.B třída JmkFS

41 vstřelených branek (5 nejnižší počet) jim v minulé sezoně stačilo, aby 
ukořistili 3. místo. Tak silná je jejich defenziva. 

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 3. místo
2017/18 – OP Břeclav – 1. místo (postup)
2016/17 – OP Břeclav – 6. místo
2015/16 – OP Břeclav – 3. místo

Sezona 2018/19 

Nejlepší střelec: Sovka Jaroslav - 8 G / 22 Z
Žluté karty: Šťastný Michal – 15 ŽK / 25 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut:  Šťastný Radek - 2205

Loňské vzájemné zápasy:

9.9.2018 TJ Sokol Blížkovice – TJ Přibice 1:1

21.4.2019 TJ Přibice – TJ Sokol Blížkovice 1:1

Domácí zápas / 8.9.2019 v 16.00 hodin



TJ Višňové 

Obec Višňové:
počet obyvatel – 1074, katastrální výměra – 15,3 km²

Založení klubu: 1934
Jména klubu: 1934 - AC Sparta Višňové, ? - TJ Višňové
Největší úspěch: 1.B třída JmkFS

Nováček soutěže. Za tři roky se dokázal dostat ze 3. třídy do nejnižší 
krajské soutěže. Posledním kontaktem s TJ Višňové byly zápasy dorostu z 
dob úspěšného týmu Pepy Částka.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – OP Znojmo, 2. místo (postup)
2017/18 – OP Znojmo, 7. místo 
2016/17 – 3. třída okr. Znojmo – 2. místo (postup)
2015/16 – 3. třída okr. Znojmo – 4. místo 

Sezona 2018/19 

Nejlepší střelec: Adámek Dominik – 15 G / 26 Z
Žluté karty: Adámek Josef – 7 ŽK / 17 Z
Červené karty: nikdo
Nejvíc minut: Adámek Petr – 2273 min.

V loňské sezoně jsme proti sobě nenastupovali.

Zápas na hřišti soupeře / 15.9.2019 v 16.00 hodin



FCC SK Únanov

Obec Únanov:
počet obyvatel – 1163, katastrální výměra – 12,15 km² 

Založení klubu: 1936
Jména klubu:
Největší úspěch:

Zápasy s tímto soupeřem bývají více vyhrocené v hledišti než na hřišti. 
Vzdálenost a spousta soubojů ve všech kategoriích dělají své. 

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, skupina B – 10. místo
2017/18 – OP Znojmo – 2. místo (postup)
2016/17 – OP Znojmo – 5. místo
2015/16 – OP Znojmo – 4. místo

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Sivera Z. / Illek M. - 5 G / 24 Z
Žluté karty: Princ Pavel – 6 ŽK / 23 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Košarek Jakub – 2131 min.

Loňské vzájemné zápasy:

23.9.2018 TJ Sokol Blížkovice – FFC SK Únanov 1:0

5.5.2019 FFC SK Únanov – TJ Sokol Blížkovice 0:3

Domácí zápas / 22.9.2019 v 15.30 hodin



Tatran Kohoutovice

Městská část Brno-Kohoutovice:
počet obyvatel – 12164 (26.3.2011), katastrální výměra – 2,38

Založení klubu: 1945
Jména klubu: 1945 - SK Kohoutovice, 1951 - Tatran Kohoutovice
Největší úspěch: MSFL

Po roce se nám z jiné skupiny vrací soupeř, jehož kádr je složený z 
převážně mladých hráčů. Na trávníku nesmlouvavý, na tribuně miláček 
blížkovských fanoušků.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. A – 4. místo
2017/18 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 5. místo
2016/17 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 4. místo
2015/16 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 7. místo

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Havlíček Adam – 24 G / 25 Z
Žluté karty: Vodák Vojtěch – 7 ŽK / 25 Z
Červené karty: nikdo
Nejvíc minut: Mezera David – 2281 min.

V loňské sezoně jsme proti sobě nenastupovali.

Zápas na hřišti soupeře / 28.9.2019 v 10.30



FC Svratka Brno „B“

Městská část Brno - Komín 
počet obyvatel – 7457 katastrální výměra –  7,6 km²

Založení klubu: 2007 sloučením FC Žabovřesky (1920) a FC Komín (1932)
Jména klubu: 2007 - FC Svratka Brno 
Největší úspěch: Jihomoravský krajský přebor

Nováček naší skupiny, ale v 1.B třídě už odehrál jednu sezonu a nevedl si 
špatně.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. A - 7. místo 
2017/18 – MP Brno – 1. místo (postup)
2016/17 – MP Brno – 2. místo 
2015/16 – MP Brno – 5. místo 

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Havlín Dominik – 9 G / 7 Z
Žluté karty: Malůšek Daniel – 6 ŽK / 12 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Kohout Pavel - 1769

V loňské sezoně jsme proti sobě nenastupovali.

Domácí zápas / 6.10.2019 v 15.00 hodin



Fotbal Jevišovice

Město Jevišovice:
počet obyvatel – 1172, katastrální výměra – 7,86 km²

Založení klubu: 1939
Jména klubu:
Největší úspěch: Jihomoravský krajský přebor

Při domácích zápasech spoléhají na neoblíbený umělý povrch, velká část 
kádru jsou vlastní odchovanci.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 12. místo
2017/18 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 7. místo
2016/17 – Jihomoravský krajský přebor – 17. místo
2015/16 – Jihomoravský krajský přebor – 14. místo 

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Němec Jiří – 5 G /12 Z
Žluté karty: Němec Jiří – 8 ŽK / 12 Z
Červené karty: Rožnovský Jan 2 ČK / 16 z
Nejvíc minut: Stuchlík Tomáš - 2108

Loňské vzájemné zápasy:

13.10.2018 Fotbal Jevišovice – TJ Sokol Blížkovice 3:2

26.5.2019 TJ Sokol Blížkovice – Fotbal Jevišovice 4:1

Zápas na hřišti soupeře / 12.10.2019 v 10.15 (hřiště Mikulovice)



FK Znojmo

Obec Nový Šaldorf:
počet obyvatel – 1032, katastrální výměra – 8,44 km²

Založení klubu: 1980
Jména klubu: Oblekovice, 1990 - Nový Šaldorf, 1996 - Mona Znojmo, 1998 
- Moulin Rouge Znojmo, 2006 - Inzert Expres Znojmo, 2016 - FK Znojmo
Největší úspěch: Jihomoravský župní přebor

Velmi mladý tým, silný v útoku. Z branky podporovaný naším 
odchovancem Lubošem Vítamvásem.

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 6. místo
2017/18 – 1.A třída JmkFS, sk. A – 13. místo (sestup)
2016/17 – 1.A třída JmkFS, sk. A – 13. místo

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Németh Petr – 13 G / 26 Z
Žluté karty: Železný Petr – 10 ŽK / 20 Z
Červené karty: Železný Petr – 2 ČK / 20 Z
Nejvíc minut: Šťáva Pavel – 2387 min.

Loňské vzájemné zápasy:

12.9.2018 FK Znojmo – TJ Sokol Blížkovice 4:0

14.4.2019 TJ Sokol Blížkovice – FK Znojmo 3:2

Domácí zápas / 20.10.2019 ve 14.30



TJ Sokol Pohořelice

Město Pohořelice:
počet obyvatel – 4711, katastrální výměra – 43,02 km²

Založení klubu: 1926
Jména klubu: 1926 - Rudá hvězda Pohořelice, 1936 - Amatérský fotbalový 
klub (AFK) Pohořelice, 1945-? AFK Pohořelice, ? - TJ Sokol Pohořelice
Největší úspěch:

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 2. místo
2017/18 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 11. místo
2016/17 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 2. místo
2015/16 – 1.B třída JmkFS, sk. B – 6. místo

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Suchánek Marek – 14 G / 16 Z
Žluté karty: Kroupa Rostislav – 8 ŽK / 18 Z
Červené karty: Loubek Zbyněk – 2 ČK / 12 Z
Nejvíc minut: Matoušek Zdeněk – 2173 min.

Loňské vzájemné zápasy:

27.10.2018 TJ Sokol Pohořelice – TJ Sokol Blížkovice 3:1

8.6.2019 TJ Sokol Blížkovice – TJ Sokol Pohořelice 2:3

Zápas na hřišti soupeře / 26.10.2019 ve 14.30 hodin



TJ Sokol Střelice

Obec Střelice:
počet obyvatel – 3024, katastrální výměra – 14,67 km²

Založení klubu: 1932
Jména klubu: 1932 – SK Střelice, 1948 – TJ Sokol Střelice
Největší úspěch: 1.B třída JmkFS

Výsledky v posledních letech:

2018/19 – OP Brno-venkov - 1. místo (postup)
2017/18 – OP Brno-venkov - 5. místo
2016/17 – OP Brno-venkov - 6. místo
2015/16 – OP Brno-venkov - 8. místo 

Sezona 2018/19:

Nejlepší střelec: Jaroš Jiří – 20 G / 20 Z
Žluté karty: Kulička Petr – 8 ŽK / 22 Z
Červené karty: více hráčů po 1 ČK
Nejvíc minut: Machát Adam – 2275 min.

V loňské sezoně jsme proti sobě nenastupovali.

Domácí zápas / 3.11.2019 ve 14.00 hodin



Letní příprava pohledem trenéra Marka Ludvíka

Letní příprava na sezonu 2019/20 začala prvním seznamovacím 
tréninkem 19. července. Následující dobu jsme trénovali třikrát týdně 
(pondělí – středa – pátek). Průměrně jsem měl k dispozici cca 8 hráčů, což 
v době dovolených beru.

Do přípravné fáze byly domluveny dva přátelské zápasy. Prvním 
soupeřem nám byl tým Hostimi, účastníka okresního přeboru, který se 
poslední roky pohybuje na čele tabulky a prezentuje se atraktivní hrou. 

Utkání na domácí půdě skončilo těsným vítězstvím 4:3. Za stavu 4:1 
jsme absolutně nezvládli závěr utkání a v posledních deseti minutách 
dvakrát inkasovali.

Druhé utkání s Moravskými Budějovicemi (účastník 1.B třídy kraje 
Vysočina) se výrazně podobalo prvnímu zápasu. V průběhu jsme vedli již 
5:2, ale situaci jsme si zkomplikovali, když jsme hosty nechali vyrovnat. V 
závěru jsme sice zvrátili na 6:5, ale celá situace je k zamyšlení. Hráči byli po
zápase důrazně upozornění na to, že by se jim tahle ledabylost mohla v 
mistrovských utkáních šeredně vymstít.

Z kádru odešel do Pavlic Jakub Janík (loňskou sezonu nehrál),. Chtěli 
bychom mu popřát, ať se mu daří jak po sportovní stránce, tak v 
soukromém životě.

Naopak se plnohodnotně vrátil Miroslav Svoboda. Tomu bychom chtěli 
říct, ať mu takový elán do fotbalu vydrží co nejdéle.

Ze Štítar jsme poté  získali rychlonohého Jiřího Brabce, který tři roky 
nehrál soutěžní utkání. Pokud bude pilně trénovat, může být pro nás 
příslibem do budoucna.   



Se Sokolem si začal v raném dětství, kdy hrál od šesti let fotbal. Jiný 
sport na vesnici nebyl a hráli ho všichni kamarádi, takže to byla jasná 
volba. Poté pokračoval v dorostu a v mužích. Skončil částečně ze 
zdravotních důvodů a z části kvůli času, který věnuje soudcování 
amerického fotbalu.  Kromě fotbalu se několik let věnuje lednímu hokeji (HC
Blížkovice Stars v městské lize MB), jezdí na horském kole, plave a od 
letošního roku vede Sokol v Blížkovicích. Na spartakiádě nikdy nebyl. David 
Hájek.

Ten americký fotbal nám přibliž. Nejedná se o úplně typický sport na 
jižní Moravě.

Aktivně jsem ho nikdy nehrál. Před 13 lety jsem viděl v televizi finále 
NFL, které mě zaujalo. Díky sledování dalších zápasů a hraní počítačové 
hry Madden jsem pochopil základní pravidla. Před čtyřmi roky se 
komentátoři během zápasu zmínili, že se v Česku hledají noví rozhodčí pro
tento rozrůstající se sport. Ještě během onoho zápasu jsem napsal e-mail 
na asociaci a za tři měsíce už jsem pískal první zapas.

Je to krásný sport, do kterého není lehké proniknout. Pravidla jsou pro 
laika na začátku dost těžká. O to větší radost mám z toho, že 



fanouškovská základna v ČR roste každým rokem a přibývají i nové týmy.  

Jak se semlelo tvé funkcionaření?

Oslovil mě s nabídkou pan Fouček, že by to rád po 15 letech ve funkci 
někomu předal. Přes dvojí odmítnutí z mé strany se nenechal odradit a 
nakonec vše skončilo zvolením do vedení naši jednoty.

V jakém stavu nový výbor jednotu přebíral?

Po lidské a finanční stránce
jsme zdravě fungující
organizace. Jedinou činností,
kterou pod Sokolem
momentálně organizujeme, je
fotbalový oddíl.

Jako nedostatek vnímám
neuspokojivé zázemí jak pro
členy fotbalového oddílu, tak i
členy Sokola obecně.

Dá se říct, že blížkovský
Sokol obhospodařuje tři hlavní
aktiva. Prvním je členská
základna. Kolik máte členů a
kde vidíš rezervy, aby se
základna nadále neztenčovala,
v optimálním případě rostla?

V současné době máme 86
členů od mládeže až po
seniory. Hlavním cílem je
především aktivním členům
vytvořit takové podmínky a
zázemí, aby neměli potřebu nikam odcházet. Jediný možný nárůst vidím 



především u mládeže. Nemusí se nutně jednat jen o fotbal. Rádi bychom 
časem a v případě zájmu pod Sokol začlenili i další oddíly.

Druhým aktivem je sportovní činnost. Dřív se soutěžně hrál volejbal, 
stolní tenis, ... Existují vůbec dnes tyto soutěže, nebo vznikly jiné? Ve 
kterých sportech a za jakých podmínek vidíš šanci na jejich oživení?

Přiznám se, že jsem za krátkou dobu svého mandátu neměl čas tyto 
informace zjišťovat. V první řadě bychom rádi vytvořili podmínky alespoň 
pro zájmové kroužky/aktivity. Účast v soutěžích je až následný krok.

Jako logický krok, kterému jsme ve výboru Sokola nakloněni, se jeví 
začlenění již fungujícího klubu HC Blížkovice Stars pod hlavičku naší 
organizace. Myšlenka oživení tradice hokejového oddílu pod křídly Sokola 
Blížkovice je ale hezká. Vše je však otázkou jednání s generálním 
manažerem a vedením HC Blížkovice Stars, v jaké rovině a zda-li by měli o
toto začlenění zájem. 

Ve střednědobém horizontu je pro nás atraktivní oživení oddílu stolního
tenisu. Jedná se o zajímavý sport s nízkými vstupními náklady. Možnost 
vyzkoušet si tento sport budou mít všechny věkové kategorie na 
Mikulášském turnaji, který budeme pořádat jako součást oslav 100 let. 
Proběhne v prosinci letošního roku v tělocvičně ZŠ a MŠ Blížkovice.

Třetím pilířem je pak hmotný majetek. Jaké jsou představy s jeho 
využitím a údržbou?

Rádi bychom stavebními úpravami zpřístupnili vrchní patro fotbalových 
kabin, které v současné době vůbec nevyužíváme a zrekonstruovali 
záchodky. V první řadě nás čeká oprava střechy kabin, do které nám 
zatéká. Následně bychom chtěli opravit schody, jejichž sklon je 
nebezpečný a chůzí po nich hrozí pád a zranění. Prostor v patře je 
obrovský, takže zvažujeme případné rozdělení současného prostoru na 
dvě kabiny. 

Na zimním stadionu bychom rádi v první řadě zrekonstruovali hrací 
plochu její přeměnou na asfaltovou či betonovou. Díky tomu by bylo 
možné v zimě mnohem rychleji vytvořit ledovou plochu.



V současné chvíli jsou však výraznější úpravy nad naše finanční 
možnosti. Prověřujeme proto možnosti získání některých dotačních 
programů.

Sokol jste přebrali těsně před začátkem oslav stého výročí. Jak složité 
bylo vytvořit celoroční program, jaká část si myslíte, že bude pro občany 
nejzajímavější?

Od převzetí celé agendy do oslav 100 let Sokola Blížkovice zbývaly cca 
3 měsíce, což je strašně málo času. Nechtěli jsme riskovat, že by narychlo 
připravená akce nebyla důstojnou oslavou takto významného výročí. Proto
jsme se rozhodli oslavy pojmout tak, že slavíme celý rok.

Oslavy vypukly skoro na den přesně 20.7.2019, kdy jsme uspořádali 
turnaj v chodícím fotbale a výstavu mapující historii naší jednoty.

Myšlenkou celoročních oslav je připomínka různých sportů, které se v 
naší jednotě organizovaly. Aby to nebylo jen o fotbale, těšit se tak můžete 
na volejbal, ping-pong, sálovou kopanou. Samozřejmě máme nachystané i
jedno překvapení, ale to až později.

Celý maraton oslav pak vyvrcholí v sobotu 9.5.2020. V daný den to 
bude 75 let a jeden den od konce II. světové války, během které byla 
činnost Sokola násilně potlačována a řada Sokolů za svoji odvahu a 
příslušnost k jednotě zaplatila cenu nejvyšší, svým životem.

Chtěl bys ještě závěrem něco vzkázat čtenářům?

Byl bych hrozně rád, aby na zápasy všech našich mužstev chodilo co 
nejvíce diváků. Věřte, že Vaše podpora je pro všechny z nich hrozně 
důležitá (pro ty nejmenší to platí dvojnásobně) a vnímají Vás. A pak také 
doufám a věřím, že se přijdou podívat a třeba i aktivně zúčastnit oslav 
našeho výročí. Akce jsme vybrali záměrně tak, aby si každý našel to své, co
by ho mohlo zaujmout a bavit.



Oslavy 100 let TJ Sokol Blížkovice - program

Září 2019 – volejbalový turnaj
hřiště buďIN

Listopad 2019 – halový turnaj v kopané žáci
hala Hostim

Prosinec 2019 – ping-pongový turnaj žáci a dospělí
tělocvična ZŠ a MŠ Blížkovice

Únor 2020 – halový turnaj v kopané muži

Květen 2020 – dětský den, utkání s týmem celebrit, divadlo, zábava

Kompletní info se dozvíte v dostatečném předstihu.
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