Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č. 5/07

Sokol Blovice
www.sokolblovice.cz

vs
Baník Zbůch
Utkání 27. kola I.A třídy 26. května 2007 od 17:00 hod.
Hl.rozhodčí: Skala Sl. asistenti: Sokol, Šubrt delegát: Šlajch
Tabulka
Výsledky 25. a 26. kola

27. kolo 26.5 a 27.5 2007

Blovice - Postřekov 1:1 (1:0)
12.5.2007 - 25. kolo
Zpráva o utkání: Do utkání vstupovalo naše mužstvo s posledním
celkem tabulky s jediným cílem - zvítězit. Výkon mužstva však tomu v
celém utkání v žádném případě neodpovídal. Naše mužstvo hrálo bez
bojovnosti, bez nasazení a usnadnilo tak hostujícím hráčům uhrát
přijatelný výsledek. Od začátku zápasu poslední celek tabulky na našem
hřišti působil fotbalovějším dojmem, přehrával naši záložní řadu
především ve středu hřiště a vytvářil si tak herní převahu. Naše mužstvo
se však ve 13. minutě ujalo vedení, když svoji střeleckou formu z
minulého utkání potvrdil Žežula, který po centru z levé strany překonal
hlavou hostujícího brankáře - 1:0. Po vstřelené brance několikrát
zahrozili hostující hráči nebezpečnými střelami, které domácí brankář
Dolák dokázal zneškodnit. Příležitost zvýšit naše vedení odmítl Žežula,
když tváří tvář hostujícímu gólmanu z úhlu nedokázal vstřelit branku.
Druhý poločas pokračovali hostující hráči v aktivním výkonu a vytvořili
si několik brankových příležitostí. Za zmínku stojí především nebezpečná
hlavička po rohovém kopu a povedená střela hostujících hráčů. S oběma
příležitostmi si však blovický brankář Dolák bravurně poradil. Naše
mužstvo pokračovalo v matném výkonu, bez jakéhokoliv nápadu a
bránilo jednogólové vedení. Vedení však nakonec neubránilo. V 87.
minutě se po nepřesném odkopu od naší branky a následném nešťastném
zákroku našeho obránce se míč odrazil k hráči Postřekova, který lehkou
velmi šťastnou střelou překonal brankáře Doláka. Na tento gól
nedokázalo naše mužstvo již odpovědět a utkání tak skončilo remízou
1:1.
Sestava: Dolák - Loula, Davídek, Benedikt, Větrovec - Neuberk, Lajbl,
Brejcha, Švec - Žežula, Švehla
Branky: Žežula
Střídali: Heřman, Houdek
Lavička: Prokopec, Kubeš
…………………………………………………………………….
Vzájemné zápasy z mužstvem Baník Zbůch

FK Žákavá - Sokol Blovice 1:0 (1:0)
20. 5. 2007, 26. kolo
Zpráva o utkání: Do utkání s příchutím derby nastoupilo naše mužstvo oproti
minulým zápasům s již uzdraveným brankářem Soukupem, který přišel před
sezónou na hostování právě z Žákavé. Mužstvo Žákavé se pohybuje v dolních
patrech tabulky, proto bylo od začátku jasné, že nás před početným publikem
čeká nelehké utkání. Hned v úvodu utkání přišla osudová chyba našeho
mužstva, když jsme v 6. minutě utkání při rohovém kopu nechali dostatek
volného prostoru Silovskému, který hlavou překonal našeho brankáře. Celý
první poločas byla hra vyrovnaná bez vyložených gólových příležitostí. Do
druhého poločasu nastoupilo naše mužstvo s odhodláním vyrovnat. Avšak hned
v úvodu, v 50. minutě, byl chybně vyloučen hráč Neuberk za údajné podražení
domácího hráče. Nedovolený zákrok se však odehrál o několik metrů dále, než
se pohyboval hráč Neuberk. O několik minut později selhal v pro nás klíčové
vyložené šanci Švehla, který namísto střely zvolil další kličku a vracející se
domácí hráči míč odkopli. V zápětí vytahoval rozhodčí červenou kartu podruhé.
Brejcha ve vápně domácích dohrál souboj, vysloužil si tak v utkání druhou
žlutou kartu a byl vyloučen. Rozhodčí, kterému se utkání ve druhém poločase
vymklo z ruky, pokračoval v udílení červených karet i nadále. Po druhé žluté
kartě byl za faul vyloučen Větrovec, na druhé straně strčil domácí hráč do
Davídka a musel též putovat předčasně pod sprchy. Ke konci utkání tak naše
mužstvo dohrávalo o osmi hráčích a snažilo se o nemožné. Náš tým vrhl
všechny síly do útoku. Snaha o vyrovnání však vedla k otevření naší obrany,
Žákavá si v přesile o dva muže vytvořila několik vyložených brankových
příležitostí, se kterými si však brankář Soukup dokázal skvělými zákroky
poradit. Naše mužstvo však nadále bojovalo, ale kýženou branku vstřelit
nedokázalo. Ke gólu měl nejblíže z trestného kopu Davídek, který deset minut
před koncem trefil pouze tyč. Naše mužstvo se snažilo vyrovnat především z
několika standardních situací, bohužel jsme však již žákavského brankáře
překonat nedokázali. Ve velmi emotivním utkání tak naše mužstvo odjíždělo ze
Žákavé bez bodu.
Sestava: Soukup - Boček, Davídek, Loula, Větrovec - Neuberk, Benedikt,
Brejcha, Švec - Žežula, Švehla
Střídali: HeřmanLavička: Balvín, HoudekBranky: 6. Silovský
ČK: 1:3 (Neuberk, Brejcha, Větrovec)

Viktoria Plzeň "G" - Blovice 3:2 (2:0)
Mladší žáci městský přebor 17.5. 2007
20. kolo
Zpráva o utkání:
Do zápasu jsme vstoupili s obrovským respektem až strachem což se ihned
projevilo a již v 10. minutě se Viktoria dostala do dvoubrankového vedení, které se
ukázalo jako rozhodující. V prvním poločase nás soupeř přehrával jak chutí tak i
fotbalovostí a byl po celý poločas lepším týmem. V poločase jsme proházeli
sestavu a zkusili hru na 3 útočníky, hra se tím vyrovnala a přišli i šance, hned tu
první proměnil Michal Štětina, pak přišly velké příležitosti Václava Davídka, svojí
rychlostí se dostal sám před brankáře, ale skórovat sem mu nepovedlo a tak se
potvrdilo staré fotbalové pravidlo ?nedáš dostaneš?, domácí se hned z protiútoku,
blovickým odchovancem Petrem Malým, dostali opět do 2 brankového vedení.
Hned po chvíli opět obraně domácích ?frknul? Davídek a snížil na rozdíl jedné
branky. Další šance na vyrovnání měli Davídek, Hurt a Štětina, ale brankový účet
již nerozšířili a tak zápas skončil 3:2 pro Viktorii.

Sestava: Darda - Štětina Martin, Davídek, Fiala, Nezbeda - Štětina Michal,
Rous, Tyml(K), Maxa - Kule, Hurt
Lavička: Nezbedová, Klička, Černý, Vojta

Blovice - Senco B 1:0 (1:0)
13.5. 2007 19. kolo
Zpráva o utkání:
O zápase rozhodla hned první minuta a rohový kop, v závaru se nejlépe
zorientoval Michal Štětina a zařídil tak jediný gól zápasu. Senco přijelo
posíleno o několik hráčů z „A“ mužstva a po většinu zápasu měla o něco více ze
hry, ale obrana hrající velmi pozorně nepustila hosty do žádné větší šance, zato
my jsme náskok po brejcích mohli ještě zvýšit.
Sestava: Darda – Davídková, Davídek, Fiala, Kule – Sedlmajer, Rous,
Tyml(K), Maxa – Zelený Štětina Michal
Lavička: Štětina Martin, Černý, Vojta
Miroslav Bečvář, trenér

…………………………………………………………………………………………………………….

TJ Sokol Blovice přijme uklízečku a správcovou na úklid ubytoven a
šaten ve svém zařízení.
Informace každé úterý od 17.00hod. - 19.00hod.v kanceláři sokolovny
/1.patro/.nebo na tel.602 680 271 p. Vokurka
nebo pište e-mail: tj@sokolblovice.cz
…………………………………………………………………………..
Veškeré další informace včetně tohoto zpravodaje naleznete na našich
internetových stránkách www.sokolblovice.cz
…………………………………………………………………………

Tabulky žáci
Mladší žáci městský přebor

Další program

Starší žáci krajská soutěž

Ostatní výsledky naleznete v doplněné tabulce rozlosování.

Stará garda BLOVICE
Více informací na www.sokolblovice.cz
5. kolo 11.5.2007
Stod - Chotěšov 5 : 2 ( Roman 3, Dlouhý, Marek - Peprný, Stökl )
Mantov - Blatnice 2 : 4 ( Šnajdr, Vávrovec - Zelenka 2, Lavička, Kopanec )
Lužany - Radkovice 2 : 0 ( Červený, Havránek )
Vstiš - Chlumčany 0 : 1 ( Uslíber )
Klášter - Losiná 1 : 2 ( Murín - Decker, Kreuzman )
Blovice - Nezbavětice 1 : 0 ( Fiala )
Klatovy volno

6. kolo:18.5.2007
Chotěšov - Mantov 0 : 1 ( Šnajdr )
Blatnice - Stod 1 : 4 ( Zelenka - Dlouhý 2, Němeček, Steinbach )
Radkovice - Vstiš 2 : 2 ( Schejbal, Milas - Kraus, Rott )
Chlumčany - Lužany 6 : 2 ( Havlíček K. 2, Uslíber 2, Regner, Lösch-Havránek, Tykal )
Nezbavětice - Klatovy 2 : 4
Klášter - Blovice 1 : 4 ( Hora - Brožík 3, Šrámek )
Losiná volno

7. kolo 25. 5. 2007 v 18.00 hod.:
Blatnice - Chotěšov, Mantov - Stod, Radkovice - Chlumčany, Lužany - Vstiš, Blovice Losiná 6:1(3:0), Klášter - Klatovy, Nezbavětice volno

Tabulka po 6. kole
1. Klatovy
4 4 0 0 15 : 4 8 bodů
2. Blovice
4 4 0 0 10 : 2 8 bodů
3. Losiná
4 1 1 2 3 : 7 3 body
4. Klášter
5 1 0 4 13 : 12 2 body
5. Nezbavětice 5 0 1 4 5 : 16 1 bod
…………………………………………………………………………………………………….
Upozorňujeme VŠECHNY!! trenéry nebo vedoucí mužstev, aby nezapoměli zaslat
víkendové výsledky svých mužstev nejpozději v neděli 27. května (večer). Pokud to nezvládnou,
tak musí někoho z mužstva určit. e-mail: tj@sokolblovice.cz

Sponzoři klubu

Město Blovice
www.municipal.cz/blovice/
Vaše fotbalové dotazy, připomínky a náměty
můžete kdykoli psát na e-mail adresu:
Tisk a výroba zpravodaje Ivan Bystřický e-mail:
Ohňostroje, foto, bezdrátová síť
Diskotéka Blovice(videa, foto, program):
Tenisový klub Sokol Blovice:
Bike team Blovice - BTB:
Běh Terryho Foxe
Sokol Blovice
Informační a inzertní stránky:
Baník Zbůch:
Stránky města Zbůch:

tj@sokolblovice.cz
ivan@bystricky.info
www.bystricky.info
www.bronxrevival.cz
www.blovicetenis.estranky.cz
www.btb.ic.cz
www.terryfox.cz
www.sokolblovice.cz
www.zadarmo.info
www.banikzbuch.wz.cz
www.zbuch.cz

