
EDZÁPAS
12:45

2. kolo Krajského p eboru staršího dorostu

TJ Unie Hlubina

HLAVNÍ UTKÁNÍ
17:00

2. kolo Krajského p eboru muž

TJ Háj ve Slezsku

Sponzorem dnešního sportovního odpoledne je:

CETA s.r.o.

FOTBALOVÉ KOBE ICE
Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobe ice, z.s.

Ned le 11. srpna 2019

Cena 5,- Sezóna  2019/2020



V úvodním domácím utkání v nové sezón  hostíme

TJ Háj ve Slezsku
Vážení sportovní p átelé,

V dnešním úvodním domácím utkání nové sezóny 2019/2020, navíc v Krajském
eboru, se nejprve utkají naši starší dorostenci s mužstvem Unie Hlubina a následn

v hlavním utkání pak v rámci 2. kola p ivítají v prestižním utkání hrá i A mužstva celek
Háje ve Slezsku. Hrá e všech mužstev, leny realiza ních tým  i fanoušky vítáme na
našem h išti.

Ve druhém sout žním kole krajského p eboru p ivítají naši fotbalisté A mužstva
ambiciózní celek Háje ve Slezsku. Toto mužstvo zvít zilo v úvodním kole s Byst icí
pom rem 6:0. Naši fotbalisté v úvodním kole remizovali 1:1 na Hlubin  a p ipsali si tak
premiérový bod v krajském p eboru.

Hosté k nám p ijížd jí jako pr žn  t etí celek tabulky krajského p eboru, naši jsou
s jedním bodem na osmém míst . Nejlepšími st elci hostí jsou Petr Konvi ka spolu
s Pavlem Ž rkem, kte í dali v prvním kole po dv  branky. Naši jedinou branku vst elil
Michal Ve erek.

ijíždí k nám mužstvo, které je tradi ním ú astníkem Krajského p eboru a které bude
nadšeno úvodním vysokým vít zstvím. Naše mužstvo jde do utkání po remíze 1:1 a
bude chtít zahrát co nejlépe a pot šit naše v rné fanoušky. Doufejme, že se jim
v utkání povede co možná nejlépe a t i body z stanou doma!

Kobe ice do toho!!!

Rozhod í hlavního utkání:

Hlavní:  Šabacký Filip

1. asistent: Ochodek Ji í

2. asistent: Wawrzyk Ji í

Program 2. kola krajského p eboru

Fulnek - Hlubina

eladná - eský T šín

Dolní Datyn  - Krnov

Byst ice – Loko. Petrovice

Pustá Polom - Šenov

Bílovec - B idli ná

Old išov - Brušperk



TJ Unie Hlubina - TJ Sokol Kobe ice  1:1  (0:1)
Kobe ice se koncem ervna s velkou slávou vrátily do krajského p eboru, kde
rozhodn  nehodlají hrát druhé housle. Sv enci nového kou e Christopha nejprve
zavítali do ostravské Hlubiny, která si p edtím poradila v poháru s divizními
He manicemi. Hosté se ukázali ve výborném sv tle, jenže doplatili na zna
vychýlenou mušku. Kobe ice se pustily do sobotního zápasu bez bázn  a hany, když
hned v 7. minut  rozezvonil Petr Stuchlík z 20 metr  ty ku. Na opa né stran  zazdil
tutovku Procházka, ale tímto momentem se Hlubina st elecky odml ela. Hosté naopak
zahazovali šance jako parta zkušených zedník . Výjimku p inesla pouze 13. minuta,
protože Ve erek zakroutil sv j roh p ímo do sít  - 0:1. Vzáp tí Kobe ice reklamovaly
po zákroku na Kryštofa penaltu, jenže píš alka sudího Dedka z stala n má. Ve zbytku
prvního polo asu zpytoval sv domí p edevším Šime ek, nebo  doslova zavraždil ty i
vynikající p íležitosti, když hned dvakrát uhán l úpln  sám na gólmana Otoupalíka.
St elecká mizérie se host m vymstila v 62. minut . Po dlouhém autu propadl balon k
Hruškovi, který se do n j pohotov  op el a branká  Štencel se po mí i natahoval
marn  - 1:1. Kobe ice se ovšem nenechaly rozhodit a sahaly po vít zství. Hezké
centry Kryštofa s Petrem Stuchlíkem ale Šime ek nezužitkoval a kalich ho kosti si
hosté vypili do dna p i neprom né tutovce Petra Stuchlíka z 86. minuty.

„V Hlubin  jsme ztratili dva body. Remíza z venku se sice vždycky po ítá, ale já jsem
zklamaný, protože jsme si vytvo ili spoustu šancí a pak jsme po jednom zaváhání
defenzivy inkasovali. Kluk  je mi opravdu líto, protože k zápasu výborn  p istoupili a
podali kvalitní výkon. Snad si te  spravíme chu  v atraktivním derby s Hájem," sd lil
kobe ický taktik Dušan Christoph (zdroj Region Opavsko).

Branky: 62. Hruška Ji í - 13. Ve erek Michal
Rozhod í: Dedek Vojt ch - Slaný Jan, Jane ek Jan. Delegát: Petroš Radim
Divák : 150
Sestava Kobe ic: Štencel - Kollek, Wirth Robin, Buchta, Wirth René, Kryštof (83.
Švan ar), Kubný A., Ve erek (55. Ševior), Stuchlík P. (K) Oberherr J. (90. Hartmann
A.), Šime ek (86. St íbný)

Tabulka KP po 1. kole

1. Bílovec 1 1 0 0 7:1 3
2. eladná 1 1 0 0 6:0 3
3. Háj ve Sl. 1 1 0 0 6:0 3
4. Petrovice 1 1 0 0 3:1 3
5. Fulnek 1 1 0 0 2:0 3
6. idli ná 1 1 0 0 2: 0 3
7. Krnov 1 0 1 0 1:1 1
8. Kobe ice 1 0 1 0 1:1 1
9. Hlubina 1 0 1 0 1:1 1
10. Brušperk 1 0 1 0 1:1 1
11. D. Datyn 1 0 0 1 1:3 0
12. . T šín 1 0 0 1 0:2 0



13. P. Polom 1 0 0 1 0:2 0
14. Old išov 1 0 0 1 1:7 0
15. Šenov 1 0 0 1 0:6 0
16. Byst ice 1 0 0 1 0:6 0

Zm na na pozici hlavního trenéra A mužstva

Jak již jist  víte, po dlouhých 8 letech na lavi ce A mužstva skon il po lo ské úsp šné
sezón  v pozici trenéra pan Tomáš Kamrád. Kobe ický rodák, s trenérskou minulostí
nap . z divizního Dolního Benešova, prožil úsp šné p sobení v Kobe icích, se kterými

hem svého p sobení 2x postoupil do krajského p eboru. Za jeho odvedenou práci
mu Výbor TJ Sokol velmi d kuje a p eje mu hodn  úsp ch  do jeho další trenérské
kariéry u dorostenc  SFC Opava.

Role nového trenéra A mužstva se ujal bývalý trenér divizního Dolního Benešova,
naposledy ve službách sousedních Št pánkovic, pan Dušan Christoph. Rodák ze
Svobody, který v Kobe icích již dlouho žije, p ijal velmi náro nou úlohu trenéra
nová ka krajského p eboru. P ejeme mu v jeho nové roli hodn  úsp ch , a  se mu na
kobe ické lavi ce da í!

Nové tvá e v kobe ickém dresu

Nová ek krajského p eboru z Kobe ic nechce být ve vyšší sout ži pouze do po tu,
takže se snažil o vhodné dopln ní kádru. Oproti p edchozí sezon  v šatn  nem lo
nastat mnoho zm n. „Skon il pouze Patrik Mezera, když p estoupil do Old išova a
Honza ujek, který se p esunul na pozici vedoucího týmu. Problémy se zády navíc
stále trápí Patrika Hartmanna, takže doufáme, že se dá co nejd íve do po ádku. Byla
by to pro nás obrovská komplikace, ekl nový trenér Dušan Christoph“.

V kádru Kobe ic se objevila t i nová jména. První z nich je navrátilec z Rakouska,
dev tadvacetiletý Petr Kašný, který již n kolik let žije v Kobe icích. V minulosti hájil
dres opavské rezervy a poté šest let strávil u našich jižních soused .

Další posilou se stal mladý záložník Michal Ve erek, který je odchovancem Dolního
Benešova, prošel opavskou mládeží a poslední rok hrál v sousedních Št pánkovicích.
Bohužel hned v prvním utkání na Hlubin  si neš astn  poranil nohu, bude muset
podstoupit operaci, a tak bude našemu mužstvu podstatnou ást podzimní ásti
chyb t. P ejeme brzké uzdravení!

Novou tvá í je také záložník Michal Laník, který pochází z Osoblažska a v sou asné
dob  bydlí v Opav . D íve hrával rovn ž v zahrani í, te  zkusí št stí v našem dresu.

V kádru A mužstva jsou také nad jní dorostenci nap : branká Strzibný a  hrá i  do
pole jako Rother, Švan ar a Kolar ík. Tito kluci se s A muži p ipravují, ale prostor by

li dostávat p evážn  v dorosteneckých kategoriích a v A mužstvu nabírat cenné
zkušenosti.
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Aktuální kádr A mužstva

Petr Štencel, Ond ej Strzibný, Filip Kollek, Adam Oberherr, Sebastian Švan ar,
Andreas Kolar ík, Jan Buchta, Robin Wirth, Patrik Hartmann, Pavel Ševior, René
Wirth, Petr Stuchlík, Michal Laník, Filip Rother, Michal Ve erek, Petr Kašný, Antonín
Kubný, Zden k Kryštof, Jan Oberherr, Adam Šime ek, Martin St íbný

Realiza ní tým: Dušan Christoph (trenér), Jan ujek (vedoucí)

Program A mužstva v podzimní ásti krajského p eboru

Sobota 17. 8. 2019 17:00
Loko. Petrovice - Kobe ice

Ned le 25. 8. 2019 17:00
Kobe ice - Krnov

St eda 28. 8. 2019 17:00
Kobe ice - eský T šín

Sobota 31. 8. 2019 16:30
Brušperk - Kobe ice

Ned le 8. 9. 2019 16:00
Kobe ice - Dolní Datyn

Ned le 15. 9. 2019 16:00
Byst ice - Kobe ice
Ned le 22. 9. 2019 16:00
Old išov - Kobe ice

Ned le 29. 9. 2019 15:30
Kobe ice - Fulnek

Sobota 5. 10. 2019 15:00
eladná - Kobe ice

Ned le 13. 10. 2019 15:00
Kobe ice - Pustá Polom

Ned le 20. 10. 2019 14:00
Bílovec - Kobe ice

Ned le 27. 10. 2019 14:00
Kobe ice - idli ná

Sobota 2. 11. 2019 14:00
Šenov - Kobe ice

Ned le 10. 11. 2019 13:30
Kobe ice - Hlubina

V p edzápase se st etnou starší dorostenci s mužstvem
Hlubiny, ml. dorost má zápas odložený.

Po minulé vít zné sezón  v krajské sout ži postoupili naši dorostenci o patro výše, tj.
do Krajského p eboru. Tato skute nost znamenala podmínku, že jsme byli povinni
sjednat dva dorosty, mladší a starší. Protože ve starších žácích po minulé sezón
skon il dostate ný po et hrá , mohli jsme dva dorosty p ihlásit. Nov  tedy budou hrát
Krajský p ebor mladší a starší dorost Kobe ice.

V p edzápase dnes budou hrát pouze naši starší dorostenci s mužstvem Hlubiny. M ly
se p vodn  odehrát dva zápasy, ale po od eknutí ze strany soupe e se odehraje
pouze první plánované utkání starších dorostenc . as výkopu z stává na 12:45.
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Posunutí na 15 hod. by znamenalo komplikované administrativní jednání a hlavn
pen žitou kompenzaci, na což náš klub nep istoupil. Náhradní termín odloženého
utkání mladších dorostenc  byl stanoven na st edu 21.8. od 17 hod. na našem

išti.

Pro naše dorostence to bude premiéra v Krajském p eboru a proto v me, že to bude
astný start.

Program staršího a mladšího dorostu v krajském p eboru

St eda 21. 8. 2019 17:00
Kobe ice ml. dorost - Hlubina

Ned le 25. 8. 2019 12:45,15:00
Kobe ice - Frenštát p. R.

Ned le 1. 9. 2019  9:30,11:45
Bílovec - Kobe ice

Ned le 8. 9. 2019  11:45, 14:00
Kobe ice - Krava e

Sobota 14. 9. 2019 10:15, 12:15
Frýdlant n.O. - Kobe ice

Ned le 22. 9. 2019  13:00,15:15
Horní Suchá - Kobe ice

Ned le 29. 9. 2019 11:15, 13:30
Kobe ice - Slavia Opava

Ned le 6. 10. 2019 12:00, 14:15
Pet kovice - Kobe ice

Ned le 13. 10. 2019  10:45, 13:00
Kobe ice - Krnov

Sobota 19. 10. 2019 10:00, 12:15
Sta  - Kobe ice

Sobota 2. 11. 2019  9:45, 12:00
rlicko - Kobe ice

Muži B budou po sestupu hrát poslední t ídu
První mistrovský zápas budou hrát naši muži B v sout ži III.t ídy 17.8. od 13 hod. a to
derby na h išti  Bolatic.

Podzimní program našeho B mužstva

Sobota 17. 8. 2019 13:00
Bolatice "B"  - Kobe ice "B"

Sobota 24. 8. 2019 17:00
Strahovice "B" - Kobe ice "B"

Sobota 31. 8. 2019 16:30
Kobe ice "B" - Chuchelná "B"

Sobota 7. 9. 2019 15:00
Šilhe ovice "B" - Kobe ice "B"

Sobota 14. 9. 2019 16:00
Kobe ice "B" - Št pánkovice "B"

Sobota 21. 9. 2019 16:00
Kobe ice "B" - Dolní Benešov "B"

Ned le 29. 9. 2019 15:30
Darkovi ky "B" - Kobe ice "B"

Sobota 5. 10. 2019 15:00
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Kobe ice "B" - Ha  "B"

Ned le 13. 10. 2019 15:00
Sudice "B" - Kobe ice "B"

Sobota 19. 10. 2019 14:00
Kobe ice "B" - Bohuslavice "B"

Sobota 26. 10. 2019 14:00
Kozmice "B" - Kobe ice "B"

Sobota 2. 11. 2019 14:00
Kobe ice "B" - Dobroslavice "B"

Ned le 10. 11. 2019 13:30
B lá - Kobe ice "B"

Žáci budou hrát op t krajský p ebor, za ínají až 25. srpna

Ned le 25. 8. 2019 09:00, 10:45
Nový Ji ín - Kobe ice

Sobota 31. 8. 2019 12:45, 14:30
Kobe ice - Rýma ov

St eda 4. 9. 2019 , 15:30, 17:00
esina - Kobe ice

Ned le 8. 9. 2019 09:00, 10:45
MFK Karviná B - Kobe ice

Sobota 14. 9. 2019 12:15, 14:00
Kobe ice - FC Vítkovice 1919

St eda 18. 9. 2019 15:30, 17:15
Kobe ice - Horní Suchá

Sobota 21. 9. 2019 12:15, 14:00
Kobe ice - Slavia Opava

Sobota 28. 9. 2019 09:00, 10:45
Jablunkov - Kobe ice

Sobota 5. 10. 2019 11:15, 13:00
Kobe ice - Krnov

Sobota 12. 10. 2019 09:00, 10:45
Brušperk - Kobe ice

Sobota 19. 10. 2019 10:15, 12:00
Kobe ice - Kop ivnice

Ned le 27. 10. 2019 10:00, 11:45
Juventus Bruntál - Kobe ice

Sobota 2. 11. 2019 10:15, 12:00
Kobe ice - MFK Haví ov

Program fotbalové školi ky (Sokol at) na nejbližší dny

Jsou naplánována p átelská utkání, všechny na domácím h išti se za átkem od 10.00

sobota 17. 8.     Krnov
sobota 24. 8.     Bílovec
ned le 1. 9.       Stará B lá

Ješt  p ipomínáme as trénink , úterý a pátek od 16.30 do 18.00 (dle aktuálního
po así bude délka tréninku p izp sobena). Rádi p ivítáme nové leny, p ijít m žete
se svými d tmi na tréninky a hlásit se u trenér  Marka Jaška, Lukáše Hluchníka a
Marka Vidláka. T šíme se na vás
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Sponzorem dnešního fotbalového odpoledne je:

CETA s.r.o.

Tato zem lská farma se zabývá p evážn  zem lskou výrobou. Klí ová pro
spole nost je rostlinná výroba. Na ni navazuje živo išná výroba, dopravní služby a
polní práce a již v omezen jším m ítku kovoobráb ní a záme nictví.

www.tjsokolkoberice.cz

Vedení TJ Sokol Kobe ice d kuje všem fotbalovým
fanoušk m za návšt vu dnešního sportovního

odpoledne. P íští domácí utkání sehrají naši fotbalisté A
mužstva v ned li 25. srpna od 17 hod. proti Krnovu. Na

toto utkání Vás srde  zveme!


