
 

                                                                                                                           
 

Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice  č.3 

 Sokol Blovice 
           vs 

TJ Start VD Luby 
                                    
Utkání 6. kola I.A třídy 8. září 2007 od 17:00 hod. 
Hl.rozhodčí: Šlapák  asistenti: Štrincl, Velíšek 

 Tabulka po 5. kolech 
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Hodnocení zápasu Blovice-Nepomuk 0:1(0:0) 

      Datum a kolo                  25. 8. 2007 - 4. kolo  
Zpráva o utkání: 
V minulé sezóně jsme s mužstvem FK Nepomuk v obou vzájemných duelech 
odešli poražení. Tuto bilanci jsme chtěli vylepšit v domácím střetnutí 4. kola I. A 
třídy. Nepomuk v úvodních třech podzimních zápasech získal plný počet bodů 
a řadí se k aspirantům boje o postup do krajského přeboru.  
Naše mužstvo odehrálo s Nepomukem vyrovnanou partii, místy svého 
protivníka i přehrávalo. Avšak tradičním problémem bylo neproměňování 
příležitostí, kterých si vytvořil náš tým více než soupeř. Jako první ohrozil 
vážněji branku Žežula, střelou z velkého vápna minul levou tyč o několik 
centimetrů. O několik minut později ve velké šanci neuspěl Lajbl, který 
v samostatném úniku přeloboval nepomuckého brankáře, ale i branku. 
V podobné šanci se ocitl i Žežula, ale též nedokázal rozvlnit síť. Nepomuk 
ohrožoval našeho brankáře sporadicky, většinou střelami z dálky. Přesto se 
mohl ujmout vedení, avšak střelecký pokus nepomuckého hráče z mírného úhlu 
skončil těsně vedle. Ve druhé půli se obraz hry nezměnil, avšak skóre už se 
měnilo. Po několika zaváháních našich hráčů ve středu hřiště se v 55. minutě 
míč dostal k nepomuckému Peterkovi na pravou stranu, který svůj únik přesnou 
křižnou střelou dokázal využít. Naše mužstvo se snažilo vyrovnat. Od obránců 
se opět dokázal odpoutat v útoku hrající Lajbl, přeloboval brankáře, ale ani jeho 
druhá velká šance neskončila gólem. Míč se za již překonaným brankářem 
odrazil na malém vápně a trefil břevno nepomucké branky. Náš celek pak vrhl 
všechny síly do útoku, ale ani Komorousova hlavička po rozehraném tresném 
kopu neskončila v síti. Naše mužstvo tak přes řadu gólových příležitostí 
nevstřelilo ve třetím zápase po sobě branku a prohrálo v derby s Nepomukem 
0:1.   
Branka:   55. Peterka 
  
Blovice: Vasko - Šiman, Davídek, Loula, Švec - Neuberk (85. Pikhart), 
Komorous, Brejcha, Stegmüller (82. Machač) - Žežula (58. Kotous), Lajbl 
  
Trenér: Jan Boltík  
 
Nepomuk: Baroch - Ticháček, Beran, Bohatý, Švec, Peterka, Herout, Hořejší, 
Martínek (78. Kalabza), Šlegl (65. Mareš), Racek 
  
Rozhodčí:  Kohout - Duda, Kratochvíl                                                          
ŽK: 5:3       Diváci: 250                                                                                  
 
 
 
 



 

 
Hodnocení zápasu Staňkov-Blovice 1:0 (0:0) 

  
Datum a kolo1. 9. 2007 - 5. kolo 

  
Zpráva o utkání: 
Po nešťastné domácí prohře s Nepomukem odjíždělo naše mužstvo k utkání pátého 
kola I. A třídy na hřiště dlouholetého účastníka krajského přeboru - Staňkova. Celek 
Staňkova si v minulém kole dokázal jednoznačně poradit se Zbirohem, když na jeho 
půdě zvítězil vysoko 5:0. Naše mužstvo bohužel z dosavadních utkáních dokázalo 
vytěžit pouze jediný bod a krčí se tak na samém dně tabulky.  
Naše mužstvo se muselo obejít bez záložníků Brejchy a Neuberka, naopak trenér již 
mohl počítat i s Větrovcem.   
Do utkání vstoupil lépe Staňkov.  První poločas naše mužstvo přehrával, vytvořil si i 
několik nebezpečných příležitostí ke skórování, se kterými si brankář Vasko poradil. 
Největší šanci jsme nabídli Staňkovu sami, když Šimanovu nepřesnou malou domů 
vystihl Trhlík, ale našim obráncům se podařilo míč na poslední chvíli odkopnout do 
bezpečí. Naše mužstvo bylo v útočné fázi bezzubé, nepodrželo vepředu balón, 
nakopávané míče s přehledem získávali urostlý domácí obránci a nenechali tak naší 
obraně odpočinout. Pouze po pravé straně několikrát dokázal zahrozit netradiční pravý 
záložník Žežula, ale z jeho průniků jsme též branku neohrozili. Do druhého poločasu 
nastoupilo naše mužstvo již aktivněji, snažilo se utkání zlomit na svoji stranu. Avšak 
v 52. minutě přišel rozhodující moment utkání. K přímého kopu pět metrů za hranicí 
velké vápna se postavil Bauer a lehkou neumístěnou střelou překonal chybujícího 
brankáře Vaska. Po obdržené brance jsme se snažili o vyrovnání, bohužel několik 
nadějných příležitostí jsme opět nedokázali využít. Naopak domácí byli neustále 
nebezpeční, do otevřené obrany podnikali jeden nebezpečný brejk za druhým. Do konce 
utkání již gól nepadl a naše mužstvo tak opět nezískalo ani bod. Již čtvrté utkání v řadě 
jsme nedokázali vstřelit ani branku, což je v současné době největší bolavá pata 
mužstva. Můžeme jen doufat, že v příštím utkání proti mužstvu z Lub dlouhotrvající 
střelecké prokletí zlomíme.   
  
Branka:   52. Bauer  
Blovice: Vasko - Šiman (78. Machač), Davídek, Loula, Švec - Stegmüller, Komorous, 
Lajbl, Žežula - Kotous (65. Větrovec), Švehla (80. Pikhart) 
Trenér: Jan Boltík 
  
Staňkov:  Škampa - Bauer, Štverka, Gust, Trhlík, Částek, Poslední, Plas, Janka, Dolejš, 
Boudech (střídali: Russ, Hadrava, Brož)  
  
Rozhodčí:  Šlauf - Jurčík, Harmády 
  
ŽK: 0:0  
Diváci:  80 

Autor článku: Loula Libor 
 
 



 

 
 

Hodnocení zápasu Dvorec-Blovice B 2:1(0:0) 
 25.8.2007 

  
Zpráva o utkání: Začátek prvního poločasu byl z obou stran opatrný, obě mužstva si 
vytvořili jednu vyloženou šanci na vstřelení gólu, poločas tedy skončil 0:0. V druhém 
poločasu měl vylouženou šanci Červenka, centr Tučka však netrefil dobře hlavou a 
přišlo potrestání, kdy brankář Murín srazil ve vápně útočníka hostí a kopala se penalta. 
Tu bezpečně proměnil Kalabza. O pár minut později dostal druhou žlutou a následně 
červenou Červenka. Hra Blovic se paradoxně zlepšila ve hře o desíti hráčích, 
vytvořením několika dobrých šancích, ale bohužel bez změny skóre. V závěru zápasu se 
prosadili po nenápadné akci domácí a zvíšili na 2:0. Blovice už jen snížili v 90minutě z 
penalty, kterou proměnil Tuček.  
Branky: Tuček (z penalty) 
  
Sestava:Murín - Zdvořáček, Tuček, Červenka, Boček - Fotr, Dvořák, Klement, Heřman - 
Hodina, Agapkin Střídali: Kubeš, Rous, Týml 
 

 
Hodnocení zápasu Blovice B-Mantov 3:0(3:0) 

02. 09. 2007 

Zpráva o utkání: První poločas začal šancí hostujícího týmu, hned ve druhé minutě trefil 
útočník Mantova tyč. Další šance už byly jen na brankáře hostujícího celku. Tu první 
využil Větrovec, kdy se po rohu dostal k míči a přesnou ranou, tak poslal domácí do 
vedení 1:0. Po rozehrání se domácí dostávali do vyložených šancí, po pěkné kombinaci 
se dostal k míči Heřman a přesnou přihrávkou našel Agapkina, který skóroval do 
prázdné branky. Další dobrou příležitost měl Jílek, ale technickou střelou trefil pouze tyč. 
Třetí gól přišel za dalších pět minut, po rohovém kopu se dostal k míči opět Větrovec a 
prostřelil brankáře hostujícího celku. Poločas tedy skončil 3:0. V druhém poločase 
dostali příležitost náhradníci, hra se vyrovnala, ale domácí měli několik dobrých šancí na 
zvýšení skóre. Zápas tedy skončil zaslouženou výhrou Blovic 3:0. 

Sestava: Murín - Kubeš, Hodina, Tuček, Zdvořáček - Jílek, Větrovec, Klement, Dvořák - 
Agapkin, Heřman  

Střídali: Týml, Fotr, Rous 

Branky: Větrovec 2, Agapkin 

 
 
 
 



 

 
Hodnocení zápasu Sparta Plzeň-Blovice 1:10 (0:5)  

ml. žáci 
5. 9. 2007 - 17:30   

Zpráva o utkání: Do 1. utkání nové sezony, hraném v Plzni na hřišti Sparty Plzeň, jsme 
vstoupili s jednoznačným úkolem přivést 3 body. Bohužel, začátek utkání spíše 
připomínalo chaos, až první branka, která padla v 10. min po rohovém kopu, nám dala 
klid na kopačky a od té doby se hrálo pouze na 1 branku. Převahu v prvním poločase 
jsme vyjádřili ještě čtyřmi góly. Do druhého poločasu jsme vstoupili se 
značně přeskupenou jedenáctkou a začali hrát po stranách. Soupeře jsme doslova 
mačkali jako citron a ještě vyššímu skóre by napomohla naše přesnější koncovka, která 
tentokrát byla dost mizerná. Čestný úspěch soupeře padl po trestném kopu, který byl 
nařízen po sporné situaci. Zápas bohužel ovlivnil velmi nepřesně pískající rozhodčí, 
vrcholem všeho byla penalta kopaná Katkou Davídkovou, která byla 2 opakována!!! 
  
Branky: Davídková 2 (2. z pen), Rous 2, Kysela, Hrubý, Štětina Michal, Štětina Martin, 
Tyml 
  
Sestava: Andrýs, Davídková, Tyml, Maxa, Štětina Martin, Kysela, Rous (K), Zelený, 
Hošek, Krásný, Štětina Michal 
Střídali: Nezbeda, Nezbedová, Hrubý, Nekola, Vojta 
  

Autor článku: Miroslav Bečvář 
 

Foto z utkání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Hodnocení zápasu Doubravka-Blovice 1:2(0:1) 

st. základna  
27.08.2007 od 16.00  

Zpráva o utkání: V neděli jsem sehnal kluky, které jsem mohl , v pondělí ještě zbytek a 
jeli  jsme v počtu základ plus jeden náhradník směr Doubravka. V sestavě museli 
vypomoct i tři kluci z mladší přípravky, takže naděje na úspěch byly velmi malé. 
 Nevěděl jsem ani jak  hrají a tak jsem postavil sestavu podle toho jak  hráli na 
dokopné. Kluci hned od začátku lítali, snažili se být u balónu první  a tím se dostávali do 
mnoha protiútoků. Jirka Šabatů nemohl překonat výborného brankáře hostí ani po 
bezmála deseti útocích, kdy šel sám na brankáře. Povedlo se mu to před koncem 
poločasu a do druhé půle jsme šli s jednobrankovím vedením. V druhém poločase jsme, 
stejně jako v prvním, měli daleko více ze hry a soupeře nepouštěli vůbec před naší 
bránu. Tím chci pochválit obranu, která hrála perfektně po celé utkání. Jedním z obránců 
byl i Matyáš Ballín, který vzadu vzal balón a dovezl ho přes celé hřiště, až do soupeřovy 
brány. Pak kluci trochu polevili, ale není se čemu divit, když byl akorát jeden hráč na 
střídání a kluci se na hřišti nezastavili ani na vteřinu. Soupeř se ke konci zápasu začal 
dostávat do šancí a jednu z nich zlikvidoval Ráďa Šabatů, když skočil do střeli a tím 
zabránil jistému gólu. Musel potom hned vystřídat, protože to byla fakt pecka a bylo to 
přímo do břicha. Hosté minutu před koncem přeci jenom našli skulinu a ze skrumáže 
před bránou vyletěla střela přímo k tyči. 
Byl to moc hezký zápas a naši hráči zaslouženě vyhráli na půdě Doubravky. 
  
Sestava: Marek Krejčí - Jan Sýkora, Jakub Tomášek, Matyáš Ballín - Vratislav 
Karpíšek, Dominik Vokáč, Radek Šabata - Marek Hurt, Jiří Šabata        
Branky: Šabata Jiří, Ballín Matyáš 
 

Foto z utkání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Hodnocení zápasu St. Plzenec-Blovice (2:2(0:2) 

st. základna 

07. 09. 2007 - 16:00    
Zpráva o utkání: Zápas proti Plzenci začal vyrovnanou hrou. Soupeř i my jsme měli 
výborně zajištěnou obranu, naší jako vždy dirigoval Honza Sýkora, ale v jedné věci jsme 
soupeře převyšovali a to útokem. Dokázali jsme si vytvořit, i přes důslednou obranu, 
mnoho šancí. První gól padl do brány trochu se štěstím. Po střele Tomáše Nekoly se 
balón dokutálel pár centimetrů za brankovou čáru. Druhý gól přidal po krásné akci a 
ještě krásnější střele Marek Hurt.  

Do druhého poločasu jsme šli s trochu slabší sestavou a nějak jsme se pak nemohli 
chytit. Hráli jsme pořád dobře, ale soupeř nás chvílemi přehrával. Velkou bojovnost a 
chuť do hry předvedl hráč mladší přípravky Honzík Veselovský, který bude i velice 
platným hráčem ve st. přípravce. V polovině druhého poločasu jsme dostali nešťastný 
gól po chybě obrany, která neodkopla balón letící přes brankoviště. Měli jsme pak 
mnoho šancí, asi největší promarnil Marek Hurt, kdy sám před brankářem neumístil 
střelu k tyči a poslal míč brankáři přímo do náručí. Nutno ale říci,že Marek podával 
výborný výkon a pokaždé se trefit nedá. Těsně před koncem jsme po rohu dostali 
vyrovnávací gól. Nakopnutý míč vletěl do chumlu před bránou a náhodně se odrazil do 
brány. Brankář s tím nemohl vůbec nic udělat. 

Kluci hráli hrozně pěkný fotbal a zasloužili si vyhrát a přivézt tři body domů. Byli 
jsme lepším týmem, ale pokaždé se holt nedaří.  
  
Sestava:  Šabata - Hošek, Sýkora, Tomášek - Veselovský Miroslav,  

Diviš - Nekola, Hurt  
Střídačka: Karpíšek, Veslovský Jan, Kotous, Černý  
Branky: Nekola, Hurt 

Foto z utkání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hodnocení zápasu Doubravka-Blovice 3:7(1:3) 

ml. základna 

05. 09. 2007 - 17.00  
Zpráva o utkání: Od první minuty bylo jasné, že budeme mít převahu a to se také 
ukázalo třemi góly v prvních deseti minutách. Jako první překonal brankáře Kotous, poté 
2x Tomášek.  Vystřídali jsme a nechali hrát kluky, kteří si nejsou na hřišti tak jistí. Toho 
využil soupeř a snížil, po odraženém balónu (Batovi klouzaly rukavice), do poločasu na 
1:3.  V druhém poločase jsme začali znovu velice bojovně a Honza Veselovský dvakrát 
překonal brankáře, po samostatném průniku. Na 6:1 dával Kotous a na 7:1, po falu, 
z přímého kopu Sýkora. Před koncem zápasu naši polevili a dostali jsme 2 góly. Jeden 
po špatném odhadu brankáře a druhý po nedůrazu obránce. Jinak kluci předvedli velice 
pěkný výkon a ukázali, co je třeba na tréninku zlepšovat. 

Branky: Tomášek 2, Kotous 2, Veselovský 2, Sýkora 1.      

Sestava:  Šabata J. - Karpíšek, Hodek, Sýkora, Kohout - Šabata R., Tomášek, 
Černý K., Černý M. - Šabata R. Kotous, Veselovský J. 

Foto ze zápasu zleva Sokol Blovice, zprava Senco Doubravka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hodnocení zápasu Neurazy-Zdemyslice 3:0 (1:0) 

 
Neděle 02. 09. 07 - 14.00  21°C 

První mistrovský zápas. Nutno říci, že z našeho pohledu velmi nešťastný. 
 Hned v 6. Minutě jsme inkasovali gól. Gólu ovšem předcházel faul na našeho 
hráče, což rozhodčí Kopřiva naprosto ignoroval. Šance na vyrovnání se nám naskytla 
v minutě 38. To jsme kopali penaltu. Žel, Vena Švarc jí neproměnil. Škoda, bylo to 
rozhodující pro vývoj dalšího průběhu hry. 
 V druhém poločase jsme si žádnou šanci nevypracovali. V samotném závěru 
pečetili vítězství gólem v 85. minutě a v 88. zvýšili z penalty na konečných 3:0.  
Prostě, když nedáváme góly, nemůžeme vyhrát. Za předvedený výkon jsme si víc 
nezasloužili!!! 

Sestava:  Benedikt Jan - Švarc, Komorous, Havela Š, Dinsbír - Suchý  

(Kovanda 55. min), Kuťka, Průcha, Brožík - Bradáč, Láska 

Lavička:  Hejl, Kovanda  ŽK:   Brožík, Švarc 

 Autor článku: Červený Václav 

Foto ze zápasu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabulky 

Muži B                                                 St. žáci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ml. dorost                                                 St. dorost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Zdemyslice                        a  výsledky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Liga starých gard Plzeň - jih 2007 
Výsledky finálové části 

1. kolo 24. 8. v 18.00 2. kolo 31. 8. v 18.00 
Nezbavětice - Radkovice 1 : 4 

(Mencl - Berka 3, Lecjaks) 
Radkovice - Chotěšov 2 : 0 

(Berka, Kolarik) 
Chotěšov - Mantov 4 : 0 

(Gardaš 2, Bednář, Tuschl) 
Losiná - Nezbavětice 6 : 1 

(Decker 2, Mádr, Moulis, Garnát, 
Michálek - Sedláček) 

Losiná - volno Mantov - volno 
Blovice - Klášter(hřiště Kamensko) Stod - Klatovy 

Lužany - Blatnice  3 : 0 
(Tykal 3) 

Klášter - Vstiš  3 : 1 
( Vavřička 2, Drejček - Kraus ) 

Stod - Klatovy  0 : 4 
Blovice - Chlumčany 7 : 5 

(Hodina 3, Brožík V. 2, Jílek J. 2 - 
Herout 2, Jindřich, Uslíber, Lösch) 

3. kolo 7. 9. v 18.00 4. kolo 14. 9. v 18.00 
Chotěšov - Losiná 3 : 2  

(Karban 2, Kubík - Rous, Moulis) 
Losiná - Mantov 

Mantov - Radkovice 0 : 2  
(Nohava, Berka) 

Nezbavětice - Chotěšov 

Nezbavětice - volno Radkovice - volno 
Blatnice - Vstiš 3 : 1 

(Kožíšek 2, Koranda - Mareš) 
Klášter - Blatnice 

Klášter - Lužany 1 : 4  
(Vavřička - Bouda, Turek, Tykal, Brož) 

Vstiš - Lužany 

Blovice - Stod 3 : 2  
( Brožík V., Jílek V., Vladař ? Dlouhý, Schejbal ) 

Klatovy - Blovice 

Chlumčany - Klatovy 2 : 1 
(Herout, Uslíber - Petr) 

Stod - Chlumčany 

 
 
 
 
 



 

 
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   
Stránky oddílu VD Luby                                                         www.tjstartluby.cz 
Počet výtisků –POUZE  NA STRÁNKÁCH WWW.SOKOLBLOVICE.CZ 


