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Fotbal Blovice- muži A 
Sokol Křimice – Sokol Blovice 2:2 (1:0) 

4. 8. 2007 - 1. kolo 
Zpráva o utkání: 
První srpnový víkend byl sobotními zápasy odstartován nový ročník I.A třídy. Los 
soutěže přiřadil pro první kolo našemu mužstvu Křimice, s bývalým trenérem Blovic 
Zdeňkem Daňkem na lavičce. Za příjemného počasí se na hřišti plzeňského celku 
odehrál velmi zajímavý zápas. S úvodem utkání však nemohl být trenér našeho mužstva 
Jan Boltík rozhodně spokojen. V prvních minutách si plzeňský oddíl vynutil tlak, který 
domácí korunovali úvodní brankou. Po závaru v pokutovém území se míč odrazil 
k exligistovi Vonáškovi, ten centrem z pravé strany našel domácího Hečla, který nikým 
neobtěžován pohodlně vstřelil v 1. minutě první branku Křimic. Naše mužstvo se 
jakoby nemohlo vzpamatovat z úvodního gólu a podávalo v úvodu špatný výkon. 
Křimice naše mužstvo rychlou kombinací přehrávali, vytvořili si tlak, ale jejich 
střelecké pokusy většinou končily mimo naši branku. Naopak na druhé straně zahrozil 
hlavou Žežula, když jeho pokus ke konci půle vystrašil domácího brankáře. Ve druhém 
poločase jsme hru zlepšili, naše mužstvo hru vyrovnalo a snažilo se o vstřelení 
vyrovnávací gólu. Postupem času jsme začali Křimice přehrávat. Velikou příležitost 
měl Zdeněk Švec, který se z levé strany řítil sám na křimickou bránu, ale jeho střela 
skončila těsně vedle branky. Bohužel pro náš celek čtvrt hodiny před závěrečným 
hvizdem přišla druhá branka Křimic. Za faul na hranici pokutového území odpískal sudí 
přímý volný kop, který zkušeně proměnil domácí Vonášek. S našim mužstvem to 
vypadalo zle nedobře, přesto nesložilo zbraně. A vyplatilo se. Trenér Boltík riskantně 
stáhl hru na tři obránce. Soupeře jsme zatlačili na jeho polovině, vytvořili jsme si 
několik zajímavých palebných pozic, obrana Křimic však odolávala. Osm minut před 
koncem utkání přišel asi rozhodující moment. Na přihrávku za obranu si naběhl Žežula, 
před vyběhnuvším brankářem stačil postrčit balón, který se dostal k Brejchovi. Brejcha 
však míč do sítě nedopravil, ve vápně byl sražen domácím obráncem. Rozhodčímu 
nezbývalo nic jiného, než odpískat pokutový kop. K tomu se postavil Loula a osm 
minut před koncem utkání snížil na rozdíl jedné branky. Domácí tým odpadl a naše 
mužstvo hru ovládlo. V 87. minutě se nám podařilo náš tlak korunovat vyrovnávací 
brankou. Nejprve při rohovém kopu těsně před brankářem nadějně hlavičkoval 
Davídek, jeho pokus však vytěsnili domácí obránci na roh. Následný rohový kop pak 
domácí brankář podběhl a Loula jednoduše podruhé dopravil balon do branky Křimic. 
Po vyrovnání jsme ještě sahali po třech bodech, ale skóre se již do konce utkání 
nezměnilo. Z utkání dvou rozdílných poločasů jsme si odvezli jeden bod za remízu 2:2. 
 
Branky:   1. Hečl, 75. Vonášek – 82. (PK) a 87. Loula  
Blovice: Vasko – Šiman (63. Heřman), Davídek, Větrovec, Loula – Neuberk, Komorous, Švehla (30. 
Stegmüller), Brejcha, Švec (73. Machač) – Žežula  
Trenér: Jan Boltík 
Křimice: Hinterholzinger – Hajajs, Kubíček, Housar, Rada J. (Klement), Vonášek, Rada M., Škoda, Hečl, 
Novák, Zapomněl.  
Trenér: Zdeněk Daněk 
Rozhodčí:  Pressl – Sirotek, Harmády      ŽK:    1:2        Diváci 110                 
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Přípravné zápasy 
 
Dne 10. července zahájili fotbalisté A mužstva letní přípravu na 
nadcházející ročník I.A třídy. Mužstvo se připravovalo výhradně 
v domácích podmínkách na hřišti v Kamensku.  
Během letní přestávky zaznamenal změny kádr, ale i realizační tým. 
Na trenérskou lavičku blovického mužstva usedl Jan Boltík. Tento 
zkušený trenér působil v posledních letech u dorostu Viktorie Plzeň. 
Blovické prostředí zná velmi dobře, naše mužstvo vedl jako trenér již za 
působení Blovic v krajském přeboru na začátku tohoto tisicíletí. 
Kádr oproti minulému ročníku opustil pouze Benedikt, kterému bylo 
ukončeno hostování. Blovický hráč Chalupa vyměnil dres Holýšova za 
dres německého SV Oberlindhart. 
Naopak do týmu se vrátil z hostování z Holýšova Bečvář, kterého však 
do přípravy nepustilo zranění.  
Přípravu zahájili s našim A mužstvem opět Brejcha a Soukup, dále pak 
brankář Vasko (bývalé působiště Holýšov), Machač (St. Plzenec), 
Kotous (Tlučná).  
Naše mužstvo se na sezónu připravovalo společně s několika hráči B 
mužstva a dorostu.  
Krátká letní přestávka zapříčinila to, že byly odehrány před začátkem 
soutěže pouze tři soutěžní utkání.  
 
Mochtín – Blovice 0:1 (0:1)         21. 7. 2007     
  
První přípravné utkání odehrálo naše mužstvo na půdě účastníka I.B 
třídy. O výsledku utkání rozhodl v úvodu prvního poločasu Žežula, který 
vstřelil jedinou branku utkání.  Naše mužstvo mělo více ze hry, vytvořili 
jsme si několik brankových příležitostí, které jsme však již nevyužili. 
Soupeř se snažil o vyrovnání, ale za celý zápas si nedokázal vytvořit 
jedinou větší šanci ke skórování. V utkání, ve kterém chybělo našemu 
mužstvu několik hráčů, jsme zvítězili nejtěsnější rozdílem 0:1.  
Branka:  Žežula 
 
 
 



 

Blovice – Touškov 1:5 (1:2)           28.7.2007 
Silný soupeř - Město Touškov prověřil naše mužstvo v druhém utkání. 
Město Touškov bojovalo v minulém ročníku o nejvyšší příčky 
v krajském přeboru. Kvalitní soupeř vstřelil úvodní branku utkání, na 
rozehraný rohový kop si naběhl zcela nepokrytý touškovský Královec a 
hlavou překonal našeho brankáře Vaska. O několik minut později bylo 
vyrovnáno. Větrovec našel z poloviny hřiště ve vápně volného Neuberka, 
který křižnou střelou nedal brankáři šanci. Vedení se ujal Touškov opět 
po rohovém kopu, když opět naprosto neobsazený hráč Touškova hlavou 
usměrnil do branky centrovaný balón. Po přestávce už Touškov naše 
mužstvo přehrával a přidával branky. Nejprve si za naší obranu zaběhl 
hostující hráč a tváří v tvář brankáři Dolákovi uspěl. Čtvrtá branka 
Touškova padla po střele z hranice vápna, když balon skončil v šibenici 
našeho brankáře. Poslední gól vstřelil Touškov po centru z křídelního 
prostoru, neobsazený hráč překonal našeho brankáře povedeným 
halfvolejem. Utkání s těžkým soupeřem jsme především díky 
individuálním chybám v obranné činnosti nezvládli a prohráli vysokým 
brankovým rozdílem.  
Branka:  Neuberk 
Blovice – Chrást 2:2 (1:1)        29. 7. 2007 
Poslední přípravné utkání před zahájením sezóny odehrálo naše mužstvo 
opět proti účastníku krajského přeboru ambicióznímu celku Chrástu. 
Utkání bylo vyrovnané se šancemi na obou stranách. První gól padl po 
standartní situaci, když se dokázal prosadit Žežula. Hosté vyrovnali 
z trestného kopu, když těsně před Dolákem skočil balon na drn, náš 
brankář dokázal míč pouze vyrazit před sebe a hostující hráč dorazil míč 
do odkryté branky. Druhý gól mohl přidat Heřman, který utekl 
hostujícím hráčů, ale v nadějné příležitosti nedokázal brankáře hostů 
překonat. Ve druhém poločase jsme se ujali podruhé v zápase vedení, 
když po rychlém přechodu do útoku Lajbl našel na půli Brejchu, který se 
prosadil přes obránce a sám před brankářem Chrástu nezaváhal. O vedení 
jsme však přišli několik minut před koncem, když hostující Fiala z přísně 
nařízeného trestného kopu překonal našeho brankáře Vaska.  
Branky:  Žežula, Brejcha        
 
 
 



 

                              Mužstvo TJ Žichovice                      

       

                                                   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 
                                             Dorost Blovice  
Přátelsky:   Přeštice-Blovice 3:2 (3:0) 
  Blovice-Sp. Poříčí v NE 12.8 od 12:00 hod 
  Blovice-Sparta Plzeň v SO 18.8 od 10:00 hod a 12:00 hod 
 
…………………………………………………………………………… 
 

Pozvánka na turnaj přípravek 
 Memoriál Čestmíra Balvína  

  
Dovolujeme si pozvat  

 širokou sportovní veřejnost  
na  

1. ročník turnaje přípravek 
 "MEMORIÁLU ČESTMÍRA BALVÍNA" 

             Termín turnaje: SOBOTA  25.8.2007, začátek v 8,30 h 
  

                  Místo pořádání turnaje:   Sokol  Blovice - hlavní hřiště   



 

 

TJ Žichovice - Zbiroh 3:2 (2:1) 

K historicky prvnímu utkání v I.A třídě jsme nastoupili sice nervózní, 
ale přesto jsme si vytvořili územní převahu. K uklidnění došlo hned v 
osmé minutě, když Chalupný rozehrál nakrátko roh V. Turkovi a ten 
přetaženým centrem našel J. Šimáčka, který nekompromisní střelou z 
úhlu nedal žádnou šanci brankáři hostí – 1 : 0. Poté několikrát zahrozili 
hosté, ale naše obrana byla vždy na místě. V patnácté minutě se ocitl sám 
před brankářem Robert Šimanovský ale dal si míč na dlouhou nohu, 
takže brankář hostí byl u míče dříve. V jednadvacáté minutě se ocitl po 
přihrávce Oldy Choda sám před gólmanem Šimanovský, ze souboje 
vyšel opět vítězně brankář hostí. „Nedáš, dostaneš“, platilo i tentokrát ve 
třiadvacáté minutě, když po jedné z mála minel v naší obraně využili 
hosté svoji první šanci – 1 : 1. V pětadvacáté minutě krásně vystřelil 
Šimanovský, gólman kryl. Poté se dvakrát vyznamenal Ruda Němec v 
naší brance. Ve dvacátédeváté minutě si postavil trestný kop nejlepší 
hráč na hřišti Jirka Šimáček a dělovkou jen těsně minul branku hostí. Ve 
třicátéčtvrté minutě se ocitá sám před brankářem Olda Chod, nedal, ale 
ve třicátépáté se již hlavou nemýlil a po centru Venci Turka strhl opět 
vedení na naši stranu – 2 : 1. V třicátéosmé si Robert Šimanovský 
přehodil brankáře, ale ve skórování mu zabránili obránci. Ve 
čtyřicátétřetí minutě V. Turek v ideální pozici hledal ještě Petra Pištu 
Lávičku, ale přihrávka neprošla. 
Druhý poločas jsme zahájili převahou a již ve čtyřicátéosmé minutě jsme 
vedli 3 : 1, když ideálně po pravé straně prošel Jirka Šimáček do 
trestného území, krásně nahrál Robertovi Šimanovskému a jeho tvrdá 
střela se odrazila k Vencovi Turkovi. Ten míč s přehledem uklidil do 
branky hostí. V padesáté minutě hlavičkoval těsně mimo Fanda Evžen 
Švehla, v padesátéosmé minutě prošel po levé straně Petr Lávička a jeho 
tvrdá střela těsně minula hostující branku. V šedesátéprvní minutě zatáhl 
po levé straně Chalupný, jeho centr našel na zadní tyči J. Šimáčka, ten 
těsně minul branku. V sedmdesáté minutě si naše obrana vybrala slabší 
chvilku a soupeř toho okamžitě využil ke snížení skóre na 3 : 2. Po této 
akci jsme se stáhli do obrany s odhodláním ubránit vítězství a podnikali 
jsme nebezpečné protiútoky. Při jednom z nich, v osmdesáté minutě, se 
ocitl sám v ideální pozici Zbyněk Malík, ale jak je u něho zvykem, hledal  



 

 

 

ještě lépe postaveného spoluhráče a obrana hostí nebezpečí odvrátila. 
Zatrnulo nám v osmdesátésedmé, když technická střela z hranice 
šestnáctky orazítkovala spojnici naší branky. Naopak na druhé straně 
břevno trefil v poslední minutě utkání po zranění se rozehrávající Jirka 
Harenčák. 
Následoval závěrečný hvizd a nevídané ovace našich fanoušků, kterých 
si našlo cestu na utkání celkem 250. 

Slovo trenéra: 
Před zahájením utkání jsem byl nervóznější, než při svojí premiéře zde v 
Žichovicích. Nervozita byla cítit i ze všech kluků jak při rozcvičování, 
tak i v kabině před zahájením. Naštěstí nás brzy uklidnil dnes nejlepší 
hráč na hřišti Jirka Šimáček a my jsme začali hrát svoji hru, kterou dobře 
řídil z prostředka Venca Turek a zezadu tvrdil stoper Tomáš Červík 
Červený. Pochvalu ale zaslouží úplně všichni, protože dali do utkání 
všechny svoje síly i um. Při závěrečném potlesku na otevřené scéně mi 
naskakovala husí kůže a měl jsem z dosaženého vítězství obrovskou 
radost. Bylo to opravdu dílo celé party, ať už na hřišti, na lavičce, či 
funkcionářů v zázemí. 
První vítězství nepřeceňuji, ale v každém případě je to velmi dobrý 
odrazový můstek do dalších bojů.  

Branky: Šimáček, Chod, Turek V. 

Sestava: Němec, Červený, Švehla, Malík, Chalupný, Šiška, Turek V., 
Lávička, Šimáček, Šimanovský, Chod (Střídali: Brož, Turek J., 
Harenčák) 

Rozhodčí: Duchek, Duda, Rezniczenko 

 

 



 

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                  
Výsledky Fotbal                                             www.vysledky.com nebo www.fotbal.cz 
Sokol Blovice - zde naleznete veškeré informace                          www.sokolblovice.cz 
Informační a inzertní stránky:                                                       www.zadarmo.info   
TJ Žichovice                                                                                      www.tj.zichovice.cz 
Obec Žichovice                                                                                www.zichovice.wz.cz    
        Počet výtisků 90 ks 


