Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.2/07

Sokol Blovice
vs
Sokol Křimice
Utkání 22. kola I.A třídy 21. dubna 2007 od 17:00 hod
Hl.rozhodčí: Šimek asistenti: Komanec, Škarda delegát: ----Tabulka

16. kolo

21.kolo

17. kolo

Vzájemné výsledky

Rozhovor z trenérem J. Kubešem
Jak hodnotíte zápas

Blovice- VS Plzeň 2:0 (0:0)

Zápas probíhal v atmosféře prvního jarního kola s velkým množstvím diváků a
slušnou hrou.
V prvním poločase jsme si vypracovali několik brankových příležitostí, které
jsme bohužel nedokázali využít. Chybělo nám i trochu fotbalového štěstíčka.
Celý první poločas jsme hráli proti silnému nárazovému větru.
Ve druhém poločase se nám v 60´povedlo střídání Švehly, který nastoupil na
rohový kop, ze kterého v 65´otevřel skóre L. Loula. O dvě minuty později Švehla
výborně atakoval hostujícího brankaře, který se nestačil včas zorientovat a
Brejcha upravil na konečných 2:0.
Chtěl bych ještě diváky upozornit, že střídání Švehly bylo předem velice pečlivě
připraveno jako překvapení pro soupeře. V závěru utkání si vypracovali další
šance Komorous a Žežula (ten nastřelil tyč).
Vítězství našeho mužstva bylo zasloužené.
Sestava: Soukup -Davídek(K), Benedikt /ŽK/(80´Komorous), Loula, Větrovec
/ŽK/, Neuberk, Švec, Žežula(88´ Heřman), Brejcha, Boček /ŽK/,
Lajbl(60´Švehla)

Zprava Větrovec a Žežula

………………………………………………………………………..

Liga starých gard
Blovice -Klášter

2:0 (1:0) Fiala, Šrámek

Jak hodnotíte zápas Baník Tlučná - Blovice 0:0 ?
Na utkání do Tlučné jsme jeli s cílem přivést alespoň bod, což se nám podařilo.
V utkání mělo naše mužstvo více ze hry .V úvodu utkání se do jasné brankové
příležitosti dostal Švehla a v závěru utkání zahodil jasnou tutovku Brejcha.
Musím ovšem dodat, že celkový dojem z utkání mám dobrý, cíl byl splněn, ale
měli jsme na dosah vítězství.
Sestava:Soukup - Davídek(K), Benedikt, Loula, Větrovec, Neuberk, Švec,
Žežula, Švehla, Brejcha, Boček, Komorous, Havela, Heřman

Jak hodnotíte zápas

Start VD Luby - Blovice 4:2 (2:1) ?

Úvod utkání jsme nezvládli, a již v 10. min utkání jsme mohli prohrávat 1:0.
Soupeř po úvodním rozehrání překvapil naší obranu a dostal se až těsně před
branku.
Další náhlý útok v 6. min a po hrubé chybě obrany soupeř využil a otevřel skóre
na 1:0. Hra se po této brance vyrovnala, vypracovali jsme si několik šancí, ale
ve 22. min z rohového kopu a po chybě našeho brankaře soupeř zvýšil vedení na
2:0. Do hry nás vrátil L. Loula, který z PK ve 28. min snížil na 2:1. V této době
jsem věřil, že stav utkání otočíme.
Druhý poločas jsme začali s velkým náporem s cílem vyrovnat a pokusit se o
zvrat.
Bohužel se v 54. min po druhé žluté nechal zbytečně vyloučit Neuberk a bylo
třeba hru stáhnout. Ovšem i z deseti muži v poli jsme se soupeřem hráli
vyrovnanou partii a dostávali jsme se do šancí. Pak ovšem přišla 56. min a
soupeř po hrubé chybě brankaře zvýšil na 3:1. V 72. min jsme inkasovali další
zbytečný gól na 4:1.
Ještě i za tohoto stavu jsme se pokusili soupeře s deseti muži v poli zatlačit, ale
dokázali jsme už jen v 76. min snížit na konečných 4:2.
V samém závěru utkání, po nepřesvědčivém výkonu rozhodčího vzplály emoce
a došlo již v nastaveném čase k vyloučení hráče hostí.
Porážka mě velice mrzí, už proto, že jsme na tohoto soupeře měli, stačilo jen
využít šancí a nenechat se zbytečně vyloučit.
Sestava:Soukup-Davídek(K), Benedikt, Loula, Větrovec(69´Heřman), Neuberk
/ŽK/(54´ČK), Švec, Žežula, Brejcha, Boček(75´Havela), Lajbl(46´Švehla/ŽK/)

…………………………………………………………..
Po uzávěrce: Stará garda
Žáci krajská soutěž

Lisiná-Blovice 1:3(1:1) Hodina 2, Šlajs
Blovice-Mrákov 6:1 (6:0)

Sokol Blovice - MUŽI B
Mistrovské utkání:
Blovice - Nezbavětice 1:0 (0:0) - Agapkin
Záhoří B - Blovice
1:4 (1:1) - Calta, Stegmüller, Agapkin, Červenka

Zeptali jsme se trenéra pana Skřivana, jak hodnotí zápas
Blovice - Nezbavětice 1:0 ?
Byl to trapný výkon celého mužstva a chtěl bych se touto cestou omluvit všem
divákům, kteří na tento zápas přišli. Takhle se o první místo v tabulce neboduje.
Chceme postoupit do okresního přeboru a tak bych si představoval mnohem
kvalitnější výkony. Jedinou a téměř vysvobozující branku dal před koncem
utkání Agapkin.
Sestava: Šabata-Zdvořáček, Červenka, Calta(Sladký), Komorous, Tuček,
Dvořák Josef, Dvořák Jan, Stegmüller, Agapkin(Fotr), Balvín(Šiman)

Jak hodnotíte zápas Záhoří B - Blovice 1:4 ?
Mužstvo podalo zlepšený výkon a po zásluze jsme vyhráli. Po nerozhodném
prvním poločasu jsme do druhé půle nastoupili s cílem soupeře překvapit
rychlými brejky. Podařilo se nám vstřelit dva rychlé góly a v závěru utkání jsme
upravili na konečných 1:4.
Sestava: Uzel-Jílek, Šiman, Dvořák Josef, Červenka(Klement), Fotr, Tuček,
Stegmüller, Dvořák Jan, Balvín(Calta), Agapkin

Tabulka

Výsledky 12. kola

Výsledky 13. kola

Sokol Blovice - Dorost
Mistrovské utkání:
Staňkov - Blovice 0:1 (0:1) 16´ Feja
Sestava: Toma- Heřman, Hůrka(80´Holub), Skála, Rous, Feja(K), Lukáš(65´Žák),
Kubeš, Havryš(75´Nedvěd), Korda, Houdek
Blovice - Dobřany 4:1 (3:1)
Sestava: Toma- Heřman, Hůrka(70´Bárta), Skála, Feja(K), Lukáš(79´Calta),
Kubeš(85´Kácha), Havryš, Korda(46´Rous), Houdek, Sedláček
Nýřany - Blovice
1:5 (0:2) 8´Kubeš, 24´Havryš, 62´a 72´Houdek, 85´Heřman
Sestava: Toma- Heřman, Bárta, Sedláček, Rous(85´Nedvěd), Feja(K), Lukáš(78´Žák),
Kubeš, Havryš(88´Pelikán), Calta(60´Kácha), Houdek

Foto ze zá
Staňkov
Foto ze zápasu Staňkov-Blovice 1.4.2007

Tabulka dorost Blovice

Tabulka a výsledky
Starší žáci krajská soutěž B

Sokol Blovice - Dorost
Mistrovské utkání:
Staňkov - Blovice 0:1 (0:1) 16´ Feja
Sestava: Toma- Heřman, Hůrka(80´Holub), Skála, Rous, Feja(K), Lukáš(65´Žák),
Kubeš, Havryš(75´Nedvěd), Korda, Houdek
Blovice - Dobřany 4:1 (3:1)
Sestava: Toma- Heřman, Hůrka(70´Bárta), Skála, Feja(K), Lukáš(79´Calta),
Kubeš(85´Kácha), Havryš, Korda(46´Rous), Houdek, Sedláček
Nýřany - Blovice
1:5 (0:2) 8´Kubeš, 24´Havryš, 62´a 72´Houdek, 85´Heřman
Sestava: Toma- Heřman, Bárta, Sedláček, Rous(85´Nedvěd), Feja(K), Lukáš(78´Žák),
Kubeš, Havryš(88´Pelikán), Calta(60´Kácha), Houdek

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
…………………………………………………………………………………..
Některé fotografie ze sportu a z Blovic si zatím můžete prohlédnout na
internetových stránkách www.bystricky.info .
Internetové stránky Sokola Blovice jsou zatím ve výstavbě.
Tenisový klub Sokol Blovice má internetovou adresu:

www.blovicetenis.estranky.cz

Počet výtisků: 100 ks

