Spartak Myjava B
Dnes sa na našom domácom ihrisku predstaví súperSpartak Myjava B. Týmto
u nás srdečne vítame vedenie, hráčov, fanúšikov hostí i domácich. Náš dnešný
súper sa nachádza na 2. mieste s počtom bodov 41. Naše mužstvo sa nachádza
na 5. mieste s počtom bodov 33. Dnes sa stretávame 24.kole 4.liga SZ. Veríme,
že dnes uvidíme pekný futbal.
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BLAVA 1928 Jaslovské Bohunice DO TOHO!

ŠK BLAVA 1928

Spartak Myjava

1.Štefan Matejkovič
4.Peter Lančarič
3.Peter Jakubička
16.Adam Pavlík
13.Samuel Poláček
7.Ivan Koleno
2.Matej Meško
8.Andrej Dobiš
14.Jakub Janso
9.Tomáš Dóka
11. Tomáš Kunovský
10.Martin Machovič
6.Peter Krajčovič
12. Michal Halmo
5.Marián Prvý
15. Denis Balún
17. Matej Mihálik
20. Ondrej Sakár

1.Peter Solnička
2. Matúš Jorik
4. Boris Kočica
5. Samuel Flamik
6. Pavol Sivák
9.Patrik Kubica
11. Erik Vávra
12. Erik Pecha
15. Jaroslav Toman
16. Štefan Holiš
19. Róbert Horeš
25. Denis Kubica
3.Jakub Tomič
7. Viktor Čobrda
14. Lukáš Pekník
17.Michal Matušica
24. Miroslav Fako

Prezident: Božena Krajčovičová
Predseda: Mgr. Marek Juhász
Tréner: Patrik Maron
Ved. mužstva: Jozef Kubiš
Masér: Monika Hulíková

Tréner: VLADIMÍR STANČÍK
Vedúci: LUBOŠ ZVEREC
Asistent 1: Daniel Kvasnica
Masér:Lubomír Horeš
LEKÁR: MUDR. MILAN MOKOŠ

ROČNÍK XXI. ČÍSLO 12

ZSFZ – IV-Liga. SZ

24.kolo 22. Apríla 2017 o 16:00 hod

ŠK BLAVA 1928 – Spartak Myjava B

Rozhodca:Čulák
I.asistent rozhodcu:Meluš
II.asistent rozhodcu: Košecký
Delegát: Igaz
Stretnutia 20.kola ZSFZ – 4.liga - SZ.

Tempo Partizánske - Prečín, Borčice - Šimonovany, Hlohovec – Malženice, Nová
Dubnica - Boleráz, Holíč– Domaniža , Teplice– Vrbové, Stankovce - Častkovce

ŠK

BLAVAŠPORT

BLAVAŠPORT

Vylosovanie futbalových zápasov sezóna 2016/2017 jarná
časť

Muži „B“ - OS Swan A

Muži „A“ – IV. liga SZ
Zápas

Kolo

Zápas

Deň

Dátum

Čas

Výsledok

33

ŠK Blava- Trenč.Teplice

sobota

4.3.

15:00

0:1

18

ŠK BLAVA - Borčice

sobota

11.3.

14:30

3:2

19

Domaniža- ŠK BLAVA

nedeľa

19.3.

15:00

2:3

20

ŠK BLAVA - Šimonovany

sobota

25.3.

15:00

0:3

21

Častkovce - ŠK BLAVA

nedeľa

2.4.

15:30

0:0

22

ŠK Blava- Vrbové

sobota

8.4.

15:30

3:2

23

Voľno

24

ŠK Blava – Myjava

sobota

22.4.

16:00

25

Boleráz - ŠK Blava

nedeľa

30.4.

16:00

26

Malženice – ŠK Blava

nedeľa

7.5.

16:30

27

Prečín – ŠK Blava

nedeľa

14.5.

16:30

28

ŠK Blava – Tempo Partizáns

sobota

20.5.

17:00

29

Hlohovec- ŠK Blava

nedeľa

28.5.

17:00

30

ŠK Blava – Nová Dubnica

sobota

3.6

17:00

34
31

Trenč.Stankovce - ŠK BLAVA

streda
sobota

7.6

17:00
17:00

ŠK Blava-Holíč

10.6

Aj touto cestou Vás chceme pozvať na najbližší majstrovský zápas ktorý odohráme:

30.4.2017 Nedeľa o 16:00
Boleráz - ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice
29.4.2017 Sobota o 10/12:30
Dorast - ŠK Blava 1928 Jasl. Bohunice –Sereď
29.4.2017 Sobota o 10:30
Prípravka - ŠK Blava 1928 Jasl. Bohunice –Smolenice
30.4.2017 Nedeľa o 10:30
Žiaci - ŠK Blava 1928 Jasl. Bohunice –Modranka
30.4.2017 Nedeľa o 14:00
B Muži – ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice – Bohdanovce

16 ŠK Blava-Špačince
17

ŠK BLAVA - Košolná

18 ŠK BLAVA- Dobrá Voda

Deň

Dátum

Čas

Výsledok

pondelok 8.5.

16:30

nedeľa

12.3

14:30

1:2

sobota

18.3.

15:00

6:0

nedeľa

2.4.

15:30

2:2

nedeľa

9.4.

15:30

2:1

16:00

3:2

19 Voľno

-

20

ŠK BLAVA- Bučany

21

Hrnčiarovce- ŠK Blava

22

ŠK Blava- Pavlice

nedeľa

16.4.

23

Dolné Orešan- ŠK Blava nedeľa

23.4.

16:00

24

ŠK Blava- Bohdanovce

nedeľa

30.4.

14:00

25

Suchá n/P- ŠK Blava

sobota

6.5.

16:30

26

ŠK BLAVA- Ružindol

nedeľa

14.5.

16:30

27

Kátlovce- ŠK Blava

nedeľa

21.5.

17:00

28

ŠK Blava- Biely Kostol

nedeľa

28.5.

14:30

29

Trstín- ŠK Blava

nedeľa

4.6.

17:00

30

ŠK BLAVA- Naháč

nedeľa

11.6.

17:00

Výsledky z minulého týždňa

ŠK Blava 1928 Jasl.Bohunice - Pavlice3:2
Góly: Pavlík2, Hrabovský,
ŠK Blava 1928 Jaslo.Bohunice U19 – ČFK Nitra5:1
Góly: Hrabovský2, Halmo, Nemček, Rajnic,
ŠK Blava 1928 Jaslo.Bohunice U19 – ČFK Nitra0:5
Žiaci: Dolná Krupá - ŠK Blava 19280:6
Prípravka: ŠK Blava 1928 – Zvončín 5:0
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HODNOTENIE – A mužstva
V doterajšom priebehu jarnej časti sme odohrali šesť zápasov v pomere 3 výhry, 2 prehry,
1 remíza so skóre 9:10 a ziskom 10 bodov. O góly sa podelili Halmo, Dobiš 2, Machovič,
Pavlík, vlastný.
Čo sa týka doterajších výsledkov, tak z mojej strany je tam určitá nespokojnosť najmä
z pohľadu domácich zápasov. Určite sme mali zvládnuť prvé jarné kolo. Ešte doteraz nás
mrzí nevydarený zápas s Trenčianskymi Teplicami v ktorom sme aj napriek nie príliš
kvalitnej hre zahodili niekoľko šancí a pokutový kop. Naopak, druhý domáci zápas
s veľkým favoritom z Borčíc hodnotím veľmi kladne a pozitívne. Tento zápas nám ukázal,
že pri plnej koncentrácii a sústredenosti všetkých hráčov a pri plnení zadaných úloh, máme
na každého súpera v tejto lige. Potvrdil nám to aj tretí zápas na horúcej pôde v Domaniži,
ktorý sa nám podarilo zvládnuť za 3 body. Ako sa to u nás v tejto sezóne stalo pravidlom,
privezené body z vonku sme doma nepotvrdili. V zápase so Šimonovanmi sme neboli
určite horším mužstvom, lenže súper nás potrestal za každú našu chybu a z tohto pohľadu
u nás zaslúžene vyhral. U ďalšieho nepríjemného súpera v Častkovciach sa zrodila
bezgólová remíza. Bol to zápas o jednom góle, ku ktorému sme po veľkej šanci Dobiša
mali bližšie my. Žiaľ bohu sme ju nevyužili a domov sme odchádzali s jedným bodom.
Zatiaľ posledný jarný zápas sme odohrali doma proti Vrbovému. Nakoľko išlo o derby,
potrebovali sme sa nachystať na všetky možné varianty tohto zápasu. Našim zámerom
bolo, hneď od začiatku na súpera vybehnúť. Dá sa povedať, že toto nám aj vyšlo, keď sa
nám podarilo do 12 minúty Halmom a Dobišom dvakrát skórovať. Súper do polčasu znížil
po našej chybe a nechytateľnej strele na rozdiel jedného gólu. Nakoniec mohol do polčasu
ešte aj vyrovnať, no po štandardnej situácii trafil len brvno. V druhom polčase sme po
Jakubičkovej strele so ŠS z hranice PÚ išli opäť do dvojgólového vedenia. Súperovi sa
opäť po našej chybe vo vlastnom PÚ podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu. V ďalšom
priebehu už gól nepadol aj keď náznaky šancí sa vyskytli na oboch stranách. Asi najväčšou
bola tá v poslednej minúte, keď po štandardke hostí Pavlík vyhral bežecký súboj
s obrancom, no ani na dvakrát sa mu nepodarilo dostať loptu do brány. V bojovnom
zápase, tak zostali tri body zaslúžene doma. V ďalšej časti sezóny by sme chceli
pokračovať v zbieraní bodov, hrať poctivý, behavý a hlavne kolektívny futbal. Našou
úlohou je dávať čoraz viac príležitostí aj dorastencom. V doterajšom priebehu
z dorastencov najviac priestoru dostal Halmo, ktorý ukázal že v blízkej budúcnosti s ním
treba počítať. Dôkazom toho sú aj dva strelené góly v jarnej časti. Je pevne dúfam, že
čoskoro sa k nemu pridajú aj ďalší, ktorí na to majú predpoklady(Prvý, Balun,
Moravanský, Demovičatď.....) záleží však v prvom rade na nich a na ich prístupe. Jediné čo
ma mrzí je, že viac času na futbal a trénovanie si nedokáže nájsť Hrabovský, čo je v jeho
prípade veľká škoda.....
Tréner: Patrik Maron

IV. liga U-15
Jarná časť
Zimná príprava ukázala, že počet domácich chlapcov v kategórii žiakov nie je
dostačujúci a preto sme pred jarnou časťou v našom mužstve privítali zopár posíl z
trnavskej Lokomotívy, ktorí k nám prišli na tzv. Striedavý štart. V

prvom kole sme doma

síce ešte podľahli druhému tímu tabuľky–Zelenču, no odvedy našichlapci nepocítili
trpkosťporážky.Hneď v nasledujúcom kole sme na pôde tretieho Bolerázu vydolovali, po
obetavom výkone, remízu 1:1. V treťom jarnom zápase sme na domácom štadióne privítali
tabuľkového suseda zo Zavara a v šesťbodovom dueli sme zvíťazili 2:0. Nasledovala cenná
remíza na Kopánke (0:0) a kanonáda v DolnejKrupej, kde sme zvíťazili rozdielom dvoch
tried v pomere 6:0.
Je samozrejmé, že chlapci z vyššej súťaže, ktorí nám prišli na jar vypomôcť, vniesli do
tímu potrebnú kvalitu a skúsenosti. Ja by som však rád vyzdvihol práve chlapcov
domácich, bohunických, ktorí poctivo trénujú a v zápasoch, po boku nových spoluhráčov,
výkonnostne rastú. Futbalisti ako Martin Bošnák, SamoPlesník, MatejBohunický, Erik
Sallai, Martin Tomašovič, DominikBajza, Marko Hrebíček, Lukáš Padyšák, Jakub Bača,
Paľko Gula, Peter Kučera či Tomáš Torá čpotrebovali impulz v podobe víťazstiev a najmä,
väčšej radosti z hry.
Menovite by som chcel vyzdvihnúť Bošnáka a Plesníka, ktorí prišli pred rokom ako
úplní nováčikovia, no dokázali sa, svojím poctivým prístupom a pravidelnou účasťou na
tréningoch, posunúť o veľký kus dopredu! Veľkú pochvalu si taktiež zaslúži ná škapitán –
brankár Lukáš Padyšák, ktorý náš tím v zápasoch viackrát podržal a dôkazom jeho
stúpajúcej formy je aj skutočnosť, že si už v troch zasebou idúcich stretnutiach udržal čisté
konto. Verím, že chlapcov bude futbal baviť stale viac a že ich počet bude neustále
narastať. Už teraz sa tešíme na prácu s chlapcami, ktorí sa k nám presunú od leta z mužstva
prípravky, ktorá bojuje vo svojej kategórii o prvú priečku.

tréner: Martin Machovič

U19- Staršídorast
Naši starší dorastenci siveľmi dobre počíňajú v 3.dorasteneckej lige kde sa momentálne
nachádzajú na 4 mieste s 3 bodovou stratou na 2.miesto. V jarnej časti ešte neprehrali a
predvádzajú veľmi pekný futbal – kdesa v zápasoch prejavuje hlavne herná dominancia
hráčov. Je tam veľký potenciál chlapcov do budúcna, kde niektorí už pravidelne nastupujúz
aAaj B mužstvo mužov!!!!Treba podotknúť že sa pre zachovanie tejto súťaže urobil kus
velkej roboty a začala sa aj spolupráca s Lokomotívou Trnava kde si chlapci u nás našli
svoj domov a nastupujú za naše mužstvo. Najdôležitejšia je radosť z futbalu a zápasová
prax ktorá ich predurčuje na lepší futbalový výkon do budúcnosti.Osobne si myslím že o
budúcnosť našej mužskej kategórií sa nemusíme obávať samozrejme všetko to aj závisí od
samotného prístupu chlapcov ako sa chopia svoje šance preto že prechod z dorastu do
mužskej súťaže je vždy naročný process ku ktorému treba pristupovať citlivo aby nenastal
aj opačný efekt!!!!
Tréner: MarekJuhász

Prípravka skupina B
ŠK BLAVA 1928 Jaslovské Bohunice – TJ Družstevník Zvončín
5:0 (3:0)
Góly: Jakub Bardáč 2, Tomáš Tomašovič, Patrik Holec, Adam Bobák
Zostava: Pavol Martinovič, Denis Klč, Aleš Michalica, Tomáš Tomašovič, Adam Bašnák,
Jakub Bardáč, Timotej Melicher, Martin Ilavský, AlexNádaský, Adrián Pavlovič, Patrik
Holec
V zápase so Zvončínom sme veľmi chceli nadviazať na víťazstvo s minulého týždňa, keď
sme porazili Boleráz na jeho pôde 3:0. Po opatrnom začiatku sme sa dostali do prvej vážnej
šance, keď po strele Holeca zazvonila tyč. Z ďalšej akcie sme dostali výhodu rohového
kopu a po zahratí na prednú žŕdku skóroval Tomáš Tomašovič. Ešte do prestávky
zužitkoval svoje dve šance Jakub bradáč a do kabín sa odchádzali za stavu 3:0. V druhom
dejstve sme pokračovali vo výbornom výkone a nenechali sme nič na náhodu, chlapci si
neustále vypracovávali šance a hrozili pred súperovou bránkou. Na 4:0 upravil Patrik
Holec a po najkrajšej akcii zápasu, keď sa do brejky zapojili štyria hráči, stanovil konečný
rezultát zápasu na 5:0 Adam Bobák.Aj tento zápas ukázal ako chlapcov futbal baví a majú
nesporný talent. Aj touto cestou by som ich chcel pochváliť a zároveň vyzvať aby
nepoľavili vo svojom úsilí. Pretože futbalom sa nielen zdokonaľujú po fyzickej a mentálnej
stránke ale taktiež sa snažíme vychovať z nich slušných a férových ľudí, čo sa nám za
pomoci rodičov a klubu darí, preto by som všetkým funkcionárom a rodičom chcel srdečne
poďakovať pri organizácii zápasov a tréningového procesu, pretože nie vo všetkých
kluboch majú tak výborne vytvorené podmienky pre fungovanie všetkých vekových
kategórií ako u nás v ŠK BLAVA.
Tréner Marek Maška

ŠK Blava Jaslovské Bohunice U17:
Jesenná sezóna neskončila moc úspešne, aj keď mnoho zápasov sme mali veľmi dobre
rozohratých. Dá sa povedať, že sme celú jeseň odohrali len s ôsmimi hráčmi v poli.
Dôvodom boli odchody hráčov tesne pred začiatkom jesennej časti a doplnenie kádra
o hráčov zo žiackej kategórie nebolo moc úspešne. Aj preto sme sa vrhli cez zimnú
prestávku s oveľa väčšou vervou do práce a hľadali sme hráčov pre doplnenie kádra.
Nakoniec sa podarilo doplniť káder o troch hráčov: Šimona Supeka, Braňa Cmiela a Rada
Malého, ktorý sa vrátil do tréningového procesu po dlhšej pauze. Do súťaže sme mali
vstúpiť s trinástimi hráčmi – lenže opäť nám na poslednú chvíľu odišiel Maroš Ješko a zo
zdravotných dôvodov musí vypustiť jarnú časť Maťo Lančarič, čo je veľká škoda.
Pracujem na doplnený kádra už s výhľadom na ďalšiu sezónu – pribudli nám traja hráči,
zatiaľ len do tréningového procesu.
Trénovať sme začali 12. januára – účasť na tréningoch bola skoro vždy 100 percentná.
V príprave sme odohrali tri zápasy, ktoré skončili našim víťazstvom. V priebehu jarných
prázdnin sme boli na päťdňovom sústredení v tréningovom centre AS Trenčín, ktorého za
zúčastnilo 11 hráčov. Tu chalani absolvovali každý deň dvojfázové tréningy.

