Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.1/07

Sokol Blovice
vs
VS PLZEŇ
Utkání 16. kola I.A třídy 31. března 2007 od 16:30 hod
Hl.rozhodčí: Krauz asistenti: Komanec, Rys delegát: ----Tabulka
Program 16. kola

Program 17. kola

Výsledky 20. kola (19.11.2006)

Výsledky s VS Plzeň

Fotbalové přípravy
Turnaj Nezvěstice 13.1.2007(futsal)
Blovice A - Blovice B
2:0 (Tuček, Žežula)
BloviceA - Big Beer
2:1 (Neuberk, Loula L.
Blovice A - Zdemyslice
0:0 na penalty 1:0 (Brejcha)
Blovice A - Dorost Blovice
1:0 (Stemüller)
Blovice A - Tahouni
3:1 (Loula, Žežula, Větrovec)
FINÁLE
Blovice A - Dorost Blovice
5:0 (Žežula3, Stegmüller, Brejcha)
Turnaje se zúčastnili za Blovice A tito hráči:
Loula M, Loula L, Švec, Tuček, Větrovec, Žežula, Stegmüller, Neuberk, Brejcha
Přátelský zápas:
Blovice - Holýšov 2:2 (0:1) (Brejcha, Žežula - Procházka, Krajina)
Po bohaté sněhové nadílce jme museli celé hřiště pracně odklidit od sněhu, abychom mohli utkání
odehrát. Jak se dále ukázalo, nehrálo se na většině hřišť. Družstvo Holýšova , který trénuje bývalý
trenér Blovic pan Z. Daněk přivezlo kvalitní hráče doplněné i o dva blovické odchovance Bečváře a
Chalupu.
Zápas byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách.

Soustředění v Bělé nad Radbuzou 1.2 - 3.2 2007
Bělá nad Radbuzou- Blovice 4:4 (1:3) (Větrovec, Tuček, Houdek, Loula L)
Sestava: Soukup- Dvořák, Větrovec, Kubeš, Loula(Komorous), Davídek(Neuberk),
Tuček, Stegmüller(Rous), Švec(Týml), Heřman(Houdek), Brejcha(Žežula)
Staňkov-Blovice 5:1 (2:1) (Houdek)
Sestava: Soukup- Boček, Davídek(Loula), Kubeš, Tuček, Větrovec(Rous),
Týml(Stegmüller), Neuberk, Houdek(Brejcha), Heřman(Žežula)
Foto ze soustředění v Bělé nad Radbuzou 2007:

Přátelský zápas:
Blovice - Losiná 4:2 (2:0) Loula, Švehla, Sirotek, Žežula-Vileman, Šilhánek
Mužstvo Losiné, hrající I.B třídu na 7. místě nekladlo našim hráčům téměř žádný odpor.
Sestava: Soukup-Větrovec, Davídek, Stegmüller, Loula, neuberk, Brejcha, Houdek,
Sirotek, Žežula, Švehla, Rous

Závar před brankou Losiné. Hlavičkou otevírá skóre Jiří Žežula 1:0

Přátelský zápas:
Blovice - Záhoří 3:1 (2:0) Lajbl 8´, 78´, Žežula 44´, - 65´Švec PK
Sestava:
Soukup- Davídek, Havela, Loula, Větrovec, Davídek, Lajbl, Benedikt, Tuček, Žežula, Brejcha, Heřman,
Houdek, Kubeš, Švehla, Švec
Zápas se hrál v těžkém terénu na hřišti v
Kamensku. V brankovištích to místy vypadalo
jako v rybníku, protože nemáme piliny na
vysušení. Terénní nerovnost byla taktéž vysoká,
to pro změnu máme rozbitou sekačku na tahání
válce. První poločas utkání probíhal v naší režii,
ve druhém poločase se hra vyrovnala.

Foto Blovice - Záhoří
Brejcha v akci

Přátelský zápas:
Přeštice-Blovice 3:1 (1:0) Šperl 2, Duchek-Havela hráno na umělé trávě v Plzni.
Sestava: Soukup-Davídek(Komorous), Boček, Havela, Loula l., Neuberk, Tuček,
Heřman, Stgmüller, Brejcha, Houdek
V tomto zápase jsem z výkonem mužstva moc spokojený nebyl, a byla obrovská smůla
dvou nevyužitých tutovek Brejchy za stavu 0:0. Když by tyto šance naše mužstvo
proměnilo, mohl se zápas odvíjet v náš prospěch.

Přátelský zápas:
Blovice - Viechtach 5:4 (5:1) Brejcha 2, Žežula, Neuberk, Loula z PKBenedikt(vlastní)
Sestava: Soukup-Komorous, Větrovec, Davídek, Kubeš, Stegmüller, Loula, Dvořák,
Tuček, Lajbl, Benedikt, Neuberk, Heřman, Brejcha, Žežula, Davídek, Švehla
Přátelský zápas dvou rozdílných poločasů. V první půlce jsme hráli perfektní fotbal,
ale po přestávce se hra nedařila, docházelo k nepřesnostem a soupeří se podařilo snížit
na rozdíl jediné branky.
Foto ze zápasu Blovice - Viechtach

Zleva V. Tuček(Viechtach), D. Tuček, L. Loula a J. Žežula

Přátelský zápas:
Blovice - Švihov
2:0 (0:0)
Neuberk 2
Sestava: Loula M, Loula L, Komorous, Lajbl, Neuberk, Větrovec, Stegmüller, Tuček,
Žežula, Boček, Heřman
Střídání: Houdek, Dvořák
Na měkkém, po sněhu rozbředlém terénu jsme měli více šancí a družstvo Švihova,
který hraje v I.B třídě sk. B naše mužstvo zdolalo 2:0. Autorem obou gólů byl Neuberk.
Foto ze zápasu Blovice- FC Švihov

Přátelský zápas:
Blovice-Město Touškov 0:3 (0:1) za hosty Jambor 2, J. Scheinherr
Sestava: Soukup-Loula L.(Davídek), Boček, Havela, Benedikt, Tuček(Stegmüller), Lajbl(Komorous), Neuberk(Kubeš),
Heřman(Týml), Brejcha(Švehla), Houdek(Rous)
V prvním poločase jsme družstvu Touškova, který je v krajském přeboru na prvním
místě byli vyrovnaným soupeřem. Ve druhém poločase nastoupilo naše mužstvo v jiné sestavě(střídání), a Touškov nás zatlačil do
našeho obranného území a z vyvinutého
tlaku vstřelil další dvě branky. I tak jsem byl se zápasem spokojen.

foto ze zápasu
Blovice-Touškov

Přátelský zápas:
Blovice - Rokycany 2:0 (1:0) Žežula, Neuberk
Po dobrém výkonu jsme zálohu Rokycan přesvědčivě přehráli.

Foto ze zápasu
Blovice-Rokycany.
V souboji K. Švehla

Přátelský zápas:
Blovice - Merklín 3:1(2:0) branky: 25´ Heřman, 29´Žežula, 68´Boček PK - 60´Kubát
Sestava: Dolák- Boček, Davídek, Kubeš, Benedikt, Heřman, Hodina,Švec, Lajbl(Neuberk), Švehla,
Žežula(Brejcha)
Mužstvo odvedlo solidní výkon a po zásluze vyhrálo.

Přátelský zápas:
Blovice - Spoje Plzeň 3:6 (3:4) Žežula 2, Švehla 2
Sestava: Soukup- Komorous, Havela, Boček, Loula, Neuberk, Větrovec, Heřman, Švehla,
Brejcha(35´Benedikt), Žežula
Utkání jsme hráli na umělé trávě v Plzni-Skrňanech.
V úvodu utkání naše mužstvo soupeře přehrávalo a už jsme vedli 3:1, když náhle z nepochopitelných důvodů
přestala hrát naše obrana, která byla zřejmě unavená ze sobotního utkání. Soupeř toho využil, a během chvilky
do poločasu otočil na 3:4. Ve druhém poločase trápení obrany pokračovalo. Domluvili jsme proto, že další
trénink dáme až ve středu.

Přátelský zápas:
Blovice-Sp. Poříčí 2:5 (1:1) 40´Loula, 60´Žežula
Sestava: Soukup- Davídek, Loula, Boček, Větrovec, Neuberk, Lajbl, Heřman, Švec, Žežula, Švehla, stř. Komorous,
Havela
Foto ze zápasu Blovice-Sp. Poříčí.
Na zemi Neuberk

Utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme hráli dobrý fotbal, a ve druhém přišla sprcha
třech rychlých gólů během pěti minut a bylo rozhodnuto. Hrálo se na velice těžkém zabláceném hřišti, ale to
naše mužstvo neomlouvá.

III. ročník turnaje starosty města Nýřan 2007

1
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3
4

Celkové pořadí
Nýřany
Holýšov
Blovice
Sparta

Pohár za 3. místo drží kapitán Jan
Sýkora

O rozhovor jsme
požádali trenéra žáků
pana Nezbedu

Mýto-Blovice 0:4
Naše družstvo vrátilo hráčům
Mýta porážku 2:1 z turnaje
v Rokycanech. Celý zápas
probíhal v naší režii. Nutno ovšem podotknout, že to byl nejslabší soupeř celého turnaje. Jsem rád, že kluci Mýto
nepodcenili a vítězství mohlo být ještě výraznější, nebýt několika nevyužitých brankových příležitostí.
Holýšov-Blovice 2:2
Ze začátku utkání jsme měli drtivý nástup, při kterém jsme hráče Holešova nepustili přes půlku. Hráli jsme velice
pěkný fotbal a brzy jsme vedli 0:1. Pak ovšem došlo k nepochopitelnému výpadku, který soupeř okamžitě využil a
najednou jsme prohrávali 2:1.
Po zlepšeném výkonu v závěru utkání jsme vyrovnali na 2:2. Tento výsledek je zasloužený pro obě strany.
Stráž-Blovice 1:1
V tomto utkání jsme sestavu upravili tak, aby dostali možnost i ostatní hráči. Nastoupili proto naši mladší hráči
a první poločas jsme prohrávali 1:0. Do druhého poločasu nastoupili opět naši zkušenější hráči, kteří těžko ale
přeci jenom se štěstím vyrovnali na konečných 1:1. Tento zápas bych nazval festivalem nevyužitých šancí.
Blovice-Nýřany 4:2
Toto utkání bylo vlastně předčasným finálem celého turnaje, protože družstvo Nýřan nastupovalo do turnaje,
jako jasný favorit.
Mohu říci, že to bylo krásné fotbalové utkání plné pěkných momentů a chutě do hry u obou družstev.
Díky velké bojovnosti a nasazení, které jsem u našeho družstva ještě neviděl, jsme zaslouženě vyhráli 4:2, kdy
úplně rozhodující čtvrtá branka padla již v nastaveném čase.
Při pohledu na domácí fanoušky to vypadalo tak, jako by nevěřili vlastním očím, když jsme si z domácím
družstvem pohrávali, jako kočka s myší.
Blovice-Sparta 0:7
Nerad se k tomuto utkání vracím, ale byla to hrůza.
Věděli jsme, že hrajeme o 1.-3. místo a takhle jsme to vypustili. Přitom jsme postavili to nejlepší co šlo postavit.
Bohužel po stavu 0:3 jsem se rozhodl, že tyto hráče stáhnu, protože bylo rozhodnuto nastoupili naši mladší žáci,
aby si alespoň zahráli.
Proto jsme dostali v závěru tolik branek.
Bohužel musím říci, že k tomuto utkání se velice špatně postavili naši dobří hráči Šabata, bratři Štětinové a
Sýkora.
Celkově ale musím celé družstvo pochválit za konečné 3. místo.
Nejlepší hráč turnaje : Jan Sýkora (Blovice)
Soupiska a tabulka na turnaji v Nýřanech

Rozhovor s trenérem J. Kubešem
→
Jak jste spokojený se zimní přípravou?
S celou zimní přípravou, která začala 6. ledna jsem velice spokojený . Mužstvo si
velice dobře zatrénovalo, a kvalitně se připravilo na jarní soutěž.Trénovali jsme
3-4 krát týdně.
Přípravy se zúčastnili i někteří naší dorostenci,kteří mě příjemně překvapili.
Pevně věřím, že celou kvalitní přípravu zúročíme v dnešním utkání s VS Plzeň.
Kdo z našeho mužstva odešel?
Odešel Bláha(Německo), Tuček(na vlastní žádost do B mužstva),
Bečvář(Holýšov)
Kdo do mužstva přišel?
Úplně nový hráč je pouze Benedikt(Chlumčany), dále bylo prodlouženo
hostování: Neuberk (Zdemyslice), Soukup(Žákava) a Brejcha(Střížovice). Po
trestu opět nastoupí Větrovec a Komorous.
Jak hodnotíte podzimní část soutěže?
To je na dlouhé povídání, protože když jsem nastoupil jako trenér do Blovic mě
bylo slíbeno, že nikdo z hráčů neodejde a že mužstvo zůstane v plné sestavě.
Bohužel, jak se dále ukázalo, vše bylo jinak a klíčoví hráči Chalupa, Loula,
Šneberk a Nový opustili naše mužstvo a odešla i myšlenka návratu do krajského
přeboru. Došlo proto k určitému posílení o Brejchu , Soukupa a Bláhu. Nejvíce
mě ovšem mrzí ztráta třech bodů, které nám odečtou po skončení soutěže.
Jaké máte cíle?
Pro nás je důležité zachránit I. A třídu a co bude navíc to uvidíme, nechme se
překvapit.
Jak se vám v Blovicích trénuje?
Velice dobře, je tady dobrá parta, dvě hřiště s osvětlením, dobré zázemí a perfektní
docházka na tréninky.
Jak jste připravený na dnešní zápas?
Tak jako na každý jiný, s cílem zvítězit. V týdnu jsme trénovaly standardní situace
které jsme doplnili pouze lehkým tréninkem. Pokud se podíváme na tabulku,
zjistíme, že dnes vlastně hrajeme o šest bodů.

Byl jste se také podívat na sportovním bálu, jak se vám tam líbilo?
Velice. Je to prospěšná věc pro všechny co dělají do sportu, nejenom do fotbalu.
Pěkné bylo vyhlášení nejlepších sportovců. Líbilo se mi i vystoupení žongléra
Svorkovského.
Celý program bálu byl po všech stránkách perfektně připravený a velice kladně
hodnotím nadšení a práci všech, kteří dali takovou akci dohromady a připravili
pro naše blovické sportovce pěkný večer. Chyběla mě pouze tombola.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Žežulovi za jeho práci při
zařizování přátelských zápasů a za jeho činnost pro mužstvo celkem. Velice se
cením, že se po určité době k mužstvu opět vrátil, a pomáhá nám řešit veškeré
problémy.
Poděkování patří i panu Jiřímu Matouškovi, který sice přes týden nemá čas, ale
před zápasem a v jeho průběhu je mužstvu velice nápomocen.
Poděkování patří i všem dorostencům, kteří s námi hráli celou
zimní přípravu. Například Heřmanovi a Houdkovi i dalším.

Příprava na dnešní
zápas již probíhala
na hlavním hřišti.
Zleva trenér Kubeš, vzadu Loula, Větrovec a Brejcha

Po uzávěrce: přátelský zápas 30.3.2007
Blovice- Dvorec 3:2(1:1) - stará garda

Sponzoři klubu

Město Blovice
www.municipal.cz/blovice
……………………………………………………………………………….
Vaše fotbalové dotazy, připomínky a náměty
můžete kdykoli psát na e-mail adresu:
fotbal.blovice@seznam.cz
Nejzajímavější názory budou zveřejněny.
Tisk a výroba zpravodaje Ivan Bystřický e-mail: ivan@bystricky.info
…………………………………………………………………………………..
Připravujeme novou internetovou stránku celého Sokola Blovice!!! Již brzy!
V současné době si můžete některé fotografie ze sportu i z Blovic prohlédnout na
internetových stránkách www.bystricky.info
Tenisový klub Sokol Blovice má internetovou adresu:

www.blovicetenis.estranky.cz
Počet výtisků: 90 ks

