
 

                                                                                                                                   
Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice  č. 6/07 

    Sokol Blovice 
     www.sokolblovice.cz 

vs 

    TJ Dioss Nýřany  
Utkání 29. kola I.A třídy 9. června  2007 od 17:00 hod. 
Hl.rozhodčí: Hájek  asistenti: Vondra, Velíšek delegát: Lecjaks 
              Tabulka                                Výsledky 27.kola a 28. kola 
 
 
 
 
 
            
                                                                                 
 
           
           
         
 
                                                                                     
  
   
            Dnešní zápasy 29. kola                                      Poslední 30. kolo 
 
 
 
 
 



 

 

Fotbal Blovice- muži A 
Sokol Blovice –  Baník Zbůch 0:0 

26.5.2007 - 27. kolo 
Zpráva o utkání: 
V utkání 27. kola I.A třídy jsme na našem hřišti přivítali vedoucí mužstvo 
tabulky - Baník Zbůch. Za velmi horkého počasí nás čekal těžký soupeř, jehož 
cílem je v této sezóně postoupit do krajského přeboru. Naše mužstvo nastoupilo 
do zápasu i se všemi karetními hříšníky, kterým byl trest za červené karty 
v předchozím utkání se Žákavou odpuštěn. V první půli bylo utkání vyrovnané, 
šance se střídaly na obou stranách. Zbůch zvolil taktiku hledat centry ze stran 
s 22 brankami nejlepšího střelce soutěže Steinbacha,  který byl však našimi 
obránci velmi pečlivě střežen. V nadějných pozicích na zakončení se objevil po 
kolmých přihrávkách za obranu i druhý hostující útočník Schejbal, ale ani on 
nedokázal našeho brankáře Doláka překonat. Hosté hrozili v prvním poločase 
ze standardních situací, které však končily většinou vedle naší branky. Naše 
mužstvo bojovalo. Z několika nebezpečných závarů před hostujícím brankářem 
jsme však nic vytěžit nedokázali. Největší gólovou příležitost měl v poslední 
minutě prvního poločasu Žežula, který po dlouhém odkopu zaběhl za hostující 
obranu a hlavou usměrnil míč na malém vápně do branky. Hostující brankář 
však zázračným zákrokem reflexivně dokázal vytěsnit balón na roh. Na začátku 
druhého poločasu  se opět hrála vyrovnaná partie, postupem času našemu 
mužstvu začaly docházet síly, hosté přebírali iniciativu a vytvořili si ke konci 
zápasu tlak. V poslední minutě utkání se dostal nadvakrát do vyložené šance 
hostující Steinbach, ale brankář Dolák dvěma výbornými zákroky zachránil pro 
Blovice bezbrankovou remízu.  
Sestava: Dolák – Boček, Davídek, Loula, Větrovec – Neuberk, 
Benedikt, Brejcha, Švec – Žežula, Heřman  
Střídali: Houdek, Prokopec 
Lavička: Feja 
Diváci: 150                                                                                                                                                                                                                                       
Jaroslav Kubeš, trenér 
………………………………………………………………………………………. 
                        Výsledky vzájemných zápasů s mužstvem Nýřan 
 
  
 
 
 



 

 
Fotbal Blovice- muži A 

FJ SRK Železná Ruda – Blovice 0:2 (0:0) 
2. 6. 2007 - 28. kolo 

Zpráva o utkání: 
První červnové sobotní odpoledne cestovalo naše mužstvo na hřiště 
Železné Rudy. Železná Ruda, nováček soutěže, se krčí v současné době 
na posledním, sestupovém místě. V minulém kole zcela propadli na hřišti 
Bolevce, kde obdrželi 10 branek. Velmi špatná defenziva domácího týmu 
byla zřetelná i v utkání s námi, domácí obrana kupila chybu za chybou a 
pouštěla naše hráče do zakončení. V 9. minutě se ocitl po zaváhání naší 
obrany v ojedinělé železnorudské gólové příležitosti domácí hráč, avšak 
nedokázal usměrnit míč za záda brankáře Doláka. Obrana domácích 
v prvním poločase několikrát nedokázala uhlídat naše hráče, vstřelit 
vedoucí branku se nepovedlo v nadějné šanci Žežulovi, následnou 
dorážku Brejchy vytěsnil železnorudský brankář mimo nebezpečí. Po 
rozehraném rohovém kopu se objevil osamocen před zcela odkrytou 
domácí brankou Benedikt, ale jeho hlavička skončila kousek nad 
břevnem. Domácí ohrožovali našeho brankáře střelami z dálky, které 
končily zpravidla daleko od naší branky. Našemu mužstvu se povedl 
vstup do druhého poločasu. Hned v úvodu chyboval domácí brankář, 
když mu balon vypadl z ruky a pro Brejchu již bylo snadné dopravit míč 
do sítě. O několik minut později jsme přidali pojistkový druhý gól, když 
z úhlu tvrdou ranou prostřelil podruhé železnorudského brankáře Žežula. 
Domácí hráči se už na obrat nezmohli a tak si Blovice odvážejí z města 
trpaslíků velmi cenné tři body. 
Branky:   Brejcha, Žežula 
Sestava: Dolák – Boček, Davídek, Loula, Větrovec – Neuberk, 
Benedikt, Brejcha, Švec – Žežula, Heřman  
Střídali: Švehla, Houdek,  
Lavička: Prokopec   Diváci: 60                                                                                                                                                                                                                           
Jaroslav Kubeš, trenér 
………………………………………………………………………. 
Běh Terryho Foxe BLOVICE v pátek 22. června od 10:00 -17:00 hod 
                                      Start v sokolovně!!! 



 

 
Fotbal Blovice- dorost 

Blovice – Postřekov  2:2 (2:0) 
26.05.2007 23. kolo 

Zpráva o utkání:   
Po nešťastně ztracených 3.bodech v Mochtíně, jsme chtěli doma bodovat 
naplno i s družstvem, který je v tabulce na 2.místě, abychom si udrželi naději na 
postup do vyšší soutěže. V prvním poločasu jsme prakticky soupeře k ničemu 
nepustili a vedli jsme po krásných brankách Heřmana a Feji 2:0. Zvlášť ten 
druhý gol byl parádní, kdy náš kapitán vymetl šibenici technickou střelou z 
voleje.  
   Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že dáme třetí gol a rozhodneme 
utkání. Příležitostí jsme měli dost, ale nedůrazné zakončení nám nedovolilo už 
skórovat, ačkoliv jsme měli 8. vyložených šancí.  
  Také se nám neproměňování brankových příležitostí hrubě nevyplatilo, kdy po 
mojí chybě, kdy jsem šetřil síly a netakticky jsem vystřídal našeho stopera 
Miloše Heřmana , který vzápětí nastupoval do základní sestavy A družstva. Toto 
střídání mělo vliv na psychiku hráčů a v obraně nastal chaos, kdy po dvou 
úplně zbytečných zákrocích v pokutovém území jsme dostali v závěru utkání 2. 
branky z pokutového kopu a trestuhodně jsme si zkazili dojem z vítězného 
utkání. Za tuto chybu se hráčům a realizačnímu týmu omlouvám. Doufám, že se 
z tohoto útlumu probereme a důstojně dohrajeme soutěž.    
Sestava: Toma-Kubeš, Heřman( 70.Bárta), Skála, Hůrka-Feja 
Korda,Sedláček,Houdek-Rous( 85.Lukáš), Havryš ( 80. Žák)  
Lavička: Lukáš, Žák, Bárta,  Kácha                                                                                                            
Svéradice-Blovice1:1 (0:1)    3. června 2007 
                                 Foto blovického dorostu  2007 
 
 
  
 
                        
 
 
 
 



 

 

Fotbal Blovice- muži B 

Žinkovy B-Blovice B 1:7(0:4) 
                                    20. května 2007 od 17.00 hod 
Jednoznačný zápas s velmi slabým soupeřem, který nekladl téměř žádný 
odpor. Utkání bylo rozhodnuté již v prvním poločase. V utkání došlo 
bohužel za stavu 1:6 k úplně zbytečnému vyloučení našeho brankaře Šabaty, 
který neúmyslně zahrál rukou mimo velké vápno. S odvedeným výkonem 
jsem byl velice spokojen. Chtěl bych ještě pochválit celé B mužstvo za 
přístup k tréninkům, kdy mě překvapuje slušná docházka. 
Sestava: Šabata-Jílek, Červenka, Šiman(46. Calta), Sladký, Stegmüller, 
Tuček(46. Týml), Klement, Dvořák Jan, Agapkin, Balvín(46. Fotr) 
Branky: Agapkin 1, Fotr 2, Tuček 1, Sladký 1, Červenka 1, Klement 1 
 

Blovice-Střížovice 3:1(0:1) 
                                           Středa 30. května od 18:00 hod 
 

Tabulka 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zítřejší zápasy 21. kola                                 Poslední 22. kolo 
 
 
 



 

                                         
Tabulky 

      Krajská soutěž starší žáci B             Krajská soutěž dorostu sk."A" 

                                                   

 
 
 
 
 

 
 
Žáci Blovice-Klatovy B 6:1(5:0) góly: Žák 3, Vakeš 2, Kácha 1,  
 Sestava: Ondřej Kule, Jakub Fischer, Karel Hajský, Václav Davídek, 
Jindřich,  Kácha, Václav Šeba, Patrik Žák (K),Jiří Šilhánek, Tomáš 
Matoušek, Filip Špaček, Jaroslav Vakeš 
Lavička : Jan Bratko, Petr Seidl, Lukáš Hošek 
Městský přebor mladších žáků           Městský přebor starších přípravek C                        

 
 
 
 
 
 
 

Městský přebor mladších přípravek 
 
 



 

 
Fotbal Blovice- stará garda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotbal Blovice- ml. základna 
Blovice - Senco  2:5  

3.6.2007  
Zpráva o utkání: Zápas byl první poločas velice vyrovnaný a Blovice se ujali vedení 
vstřelením prvního gólu Sýkorou. V druhém poločase jsme přestali hrát a soupeř nám 
nastřílel pět gólů.  
Sestava: Krejčí Marek - Vokáč Dominik, Ballín Matyáš - Kotous Tomáš, Sýkora Jan ( C 
), Veselovský Jan - Tomášek Jakub, Veselovský Miroslav  
Lavička: Karpíšek Vratislav, Fořt Radim, Hodek David, Šabata Radek, Šmíd Jiří, Tesař 
Viktor  
Branky: Sýkora 2                                                                   
                  
     SK Plzeň - Sokol Blovice  5:1 (1:0) 
                                         04.06.2007  
Zápis o utkání: Jako každý zápas byla hra v prvním poločase vyrovnaná, soupeř sice 
vstřelil první gól ale my jsme stále bojovali.  V druhém poločase nás soupeř už přehrával 
a za stavu 3:0 se povedlo snížit Sýkorovi. Což byla jediná odpověď,  v druhém 
poločase, na soupeřův tlak.   
Sestava: Krejčí Marek - Vokáč Dominik, Ballín Matyáš - Kotous Tomáš, Sýkora Jan(C), 
VeselovskýJan -Tomášek Jakub, Veselovský Miroslav  
Lavička: Karpíšek Vratislav, Fořt Radim, Hodek David, Šabata Radek, Šmíd Jiří, Tesař 
Viktor  Branky: Sýkora       



 

 
Sponzoři klubu 

 
   

 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Blovice 
 
www.municipal.cz/blovice/ 
 
Vaše fotbalové dotazy, připomínky a náměty 

    můžete kdykoli psát na e-mail adresu:                                  tj@sokolblovice.cz  
 Tisk a výroba zpravodaje Ivan Bystřický e-mail:             ivan@bystricky.info 
Ohňostroje, foto, bezdrátová síť                                               www.bystricky.info  
Diskotéka Blovice(videa, foto, program):                                www.bronxrevival.cz 
Tenisový klub Sokol Blovice:                        www.blovicetenis.estranky.cz     
Bike team Blovice - BTB:                                                                       www.btb.ic.cz                  
Běh Terryho Foxe                                                                               www.terryfox.cz                        
Sokol Blovice                                                     www.sokolblovice.cz 
Informační a inzertní stránky:                                                       www.zadarmo.info   
Dioss Nýřany(házená):                                                                       www.nhnyrany.cz                                                                              
Stránky města Nýřany:                                                    www.nyrany.cz/  


