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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 12. kola II. třídy OFS Olomouc

VELKÝ TÝNEC
FK PŘÁSLAVICE
hlavní rozhodčí - Augustin, asistenti - Kubík, Lakomý

26. října 2008 ve 14:30 hod
sponzorem dnešního utkání je firma

Týnecké BODLO - dnešní soupeř

FK PŘÁSLAVICE
V dnešním domácím utkání přivítáme celek
Přáslavic, družstva, kterému se určitě v letošní sezóně nedaří podle vlastních představ.
Velikou měrou se na tom podílí odchod
Petra Kundrta na hostování do týmu
Březolup. Jeho góly týmu citelně chybějí.
Nejlepším střelcem Přáslavic je se čtyřmy
góly Patrik Drga.
Oba dnešní soupeři určitě budou chtít
napravit své renomé. Přáslavice v minulém
kole ztratily dva body na domácím hřišti při
remíze 1:1 s Nemilany, Velký Týnec bude
chtít potvrdit vedení v tabulce poté, co jeho
zápas v minulém kole zůstal nedohrán.
Otázkou je, v jaké sestavě domácí nastoupí. Letecký snímek přáslavického sportovního areálu.
Zranění a dvě červené karty po zápasu
www.sweb.cz/fk_praslavice
v Bystřici by mohly zanechat na hře týmu
nemalé následky.
Dosavadní výsledky Přáslavic:
Doloplazy 2:1, Štarnov 2:5, Chomoutov 1:2,
Podpořme naše borce, ať nám předvedou, že Lužice 3:2, Vilémov 2:1, Těšetice 0:0, Velká
to první místo mají zaslouženě a stanou se Bystřice 1:2, Pňovice 2:0, Babice 1:5, Nová
vítězem podzimní části sezóny.
Hradečná 0:2, Nemilany 1:1
TÝNEC DO TOHO!

MUŽŮ PO 11. KOLE

V tabulce je započítán výsledek utkání Velká Bystřice - Velký Týnec 4:3 po 79 odehraných minutách. Zápas se bude ještě “dohrávat”
u disciplinární komise poté, co ho HR Kasal předčasně ukončil pro inzultaci hostující hráče trenérem domácích.

Týnecké BODLO - náš minulý zápas

TJ Sokol Velký Týnec
Minulé kolo nabídlo velmi zajímavý zápas,
o kterém bude ještě dlouho slyšet. Naši
borci, první v tabulce, zajížděli na hřiště třetího týmu - Velké Bystřice s vědomím, že druhý Štarnov v sobotu prohrál a případná naše
výhra by výrazně navýšila bodový rozdíl.

Velká Bystřice - Velký Týnec
19. října 2008 15:00

4 : 3 (1 : 1)
nedohráno
Utkání vysoké úrovně začalo výborně pro
Týnec. Už zkraje zápasu se po závaru v domácí šestnáctce prosadil Jabůrek a rozjásal
velmi početnou výpravu týneckých fanoušků.
Bystřice se nevzdávala, kontrolovala hru po
většinu prvního poločasu a zaslouženě vyrovnala.
Druhý poločas začal stejně jako první.
Lakomý zakroutil svůj přímý volný kop ze
třiceti metrů tak šikovně, až týnecký kotel
explodoval podruhé a Týnec opět vedl.
Netrvalo to však dlouho a prakticky z protiútoku bylo vyrovnáno. Bystřice byla
aktivnější a přehrávala nás, kde se dalo. S narůstajícím tlakem stoupala i nervozita na

Výsledky minulého
minulého kola
kola

Vilémov - Doloplazy 5:1 (3:1)
branky: Dvořák 2, Huf, Škůrek, Tyl - Zábranský

Lužice - Štarnov 2:0 (0:0)
branky: Janča, Veselý

Babice - N. Hradečná 4:0 (2:0)
branky: Sáblík, Kršek, Segeň, vlastní

Chomoutov - Pňovice 3:0 (2:0)
branky: Sedlář P., Popelka, Sedlář M.

Přáslavice - Nemilany 1:1 (0:0)
branky: Rubáček - Škarabela

Těšetice - Náměšť 3:2 (3:2)
branky: Hložek, Wanke, Jirava - Marhoul, Sekyra

hřišti. Domácí šly poprvé do vedení, na
které dokázal odpovědět Pospíšil a hlavičkou vzápětí srovnal. Pár minut nato
vyrazil Baccini rukou z branky jasný gól,
byl po druhé žluté kartě vyloučen a následující penalta znamenala znovu změnu
skóre ve prospěch domácích na 4:3. Už už
to vypadalo, že se vyhecované utkání dohraje, Bystřice uštědří Týnci první porážku
v sezóně, ale v 79. minutě inzultoval trenér
domácích Smětal Pospíšila, který si šel pro
míč k jejich střídačce. V následné strkanici
uviděl Lakomý červenou kartu a hlavní
rozhodčí zápas předčasně ukončil.
Utkání se tak bude dohrávat u stolu disciplinární komise. Její verdikt nebyl v době
uzavírky Bodla znám.
Sestava: Černý - Procházka, Prečan,
Baccini, Kováč - Jabůrek, Magna, Lakomý,
Pazdera - Hovorka, Pospíšil.
Našimi příštími soupeři budou Babice (viz
níže) a 9. listopadu ve 13:30 hod. načneme
na domácím hřišti jarní část sezóny předehrávaným utkáním s Novou Hradečnou
(podzimní zápas skončil 4:4).
Přijďte nás i příště povzbudit!

ostatní zápasy 12. kola 25. a 26. října

Pňovice - N. Hradečná ........ NE 14:30
Doloplazy - Těšetice ............... NE 14:30
Štarnov - Vilémov ..................... SO 14:30
Nemilany - Babice ................... SO 14:30
Chomoutov - Lužice ................ NE 14:30
Náměšť - V. Bystřice ................ NE 10:15
13. kolo 1. a 2. listopadu

Babice - V. Týnec .................. SO 10:00
N. Hradečná - Nemilany .......... NE 13:30
V. Bystřice - Doloplazy ............. NE 13:30
Přáslavice - Náměšť ............... SO 13:30
Lužice - Pňovice ..................... SO 13:30
Vilémov - Chomoutov ............ NE 13:30
Těšetice - Štarnov .................. NE 13:30

www.fotbalvelkytynec.cz

Firma HERUS
se stala pro sezonu
2008 - 2009
hlavním partnerem
fotbalového klubu
TJ Sokol Velký Týnec

Firma se zabývá výrobou dřevěných palet, vík a dalších výrobků ze dřeva.
Dalším předmětem činnosti jsou dodávky opravených použitých palet, samotné
opravy palet, výkup palet, jejich výměna, odkup, odvoz a zpracování palet
určených k likvidaci vč. atypických.
Naše firma nabízí tepelné ošetření palet a řeziva případně jejich sušení.
Součástí firmy jsou také výkupny a opravny palet na celém území Moravy.
Významným předmětem činnosti firmy je také prodej plastových palet.
HERUS, s.r.o.
náměstí T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín
telefon, fax, záznam: 577 210 979, 577 430 845, 577 598 281
mobilní telefony: 602 716 926, 724 044 889
e-mail: herus@finnet.cz

sponzor dnešního utkání

Týnecké BODLO

dorost - II. třída OFS
Dorost remizoval ve Štěpánově

Štěpánov - V. Týnec
1 : 1 (1:0)
Sestava: Mádr - Zlámal, Strnad, Zdařil, Vereš
(Pazdera) - Levek, Caha, Dosoudil, Švéda
(Švéda) - Kovařík, Kovář
V sobotu odehráli dorostenci zápas proti
Bělkovicím. Více se o něm můžete dočíst
na webových stránkách klubu. (Výsledek nebyl v době uzávěrky znám).
V příštím kole v sobotu 1. 11 od 11:15
hod. hrají v Lutíně a pokud se chtějí
udržet na špici tabulky, musí naplno
bodovat.
V dalším kole jedou opět ven, do
Haňovic. Utkání se uskuteční 9. 11.
v 11:15 hod.
Nejbližší domácí zápas je na programu
v sobotu 15. listopadu ve 13:00 hodin
proti Slatinicím.

st. žáci - I. A skupina A
Žákům se nedařilo v Kostelci
Kostelec - Velký Týnec
5:1
V minulém kole prohrály starší žáci na
půdě Kostelce 5:1.
Příští a zároveň poslední podzimní kolo
odehrají v Chomoutově v sobotu 1. listopadu od 15:45.
Jarní část soutěže začíná pro naše žáky
v neděli 5. dubna 2009, kdy se od desíti
hodin utkají s Čechovicemi u Prostějova
na jejich hřišti.
První domácí zápas v novém roce pak
absolvují o týden později v neděli v 9:00
hod 12. dubna 2009 jim bude soupeřem
celek Chomoutova.
Prosíme rodiče a fanoušky, kteří jezdí na
venkovní zápasy žáků, aby si s sebou brali
fotoaparáty. Jejich fotografie i případné
reportáže ze zápasů rádi zveřejníme na
webových stránkách klubu!

Týnecké BODLO

ml. žáci - I. A skupina A

výsledky 9. kola

www.fotbalvelkytynec.cz
fotky, diskuze, novinky, anketa ...

Mladší žáci odehrají poslední zápas podzimní
části sezóny na hřišti v Chomoutově v sobotu
1. listopadu od 14:00 hod.
Jaro zahájí zápasem v Čechovicích 5. dubna
2009 v 11:45 hod.
Na jejich další domácí utkání, které se
uskuteční až 12. dubna příštího roku jste už
nyní srdečně zváni.
Fotbalový klub Velký Týnec - mladší žáci - děkuje všem rodičům a fanouškům za podporu
a věří, že nám zachováte přízeň i v příštím
roce.

turnaj přípravek ve Velkém Týnci
Turnaj Velký Týnec 18. 10. 2008
Velký Týnec - Tršice
Velký Týnec - Grygov
Velký Týnec - Kožušany

7:0
4:2
6:0

Tabulka turnaje
1. V. Týnec
2. Grygov
3. Tršice
4. Kožušany

17 : 2
10 : 7
6:9
1 : 16

9b
4b
4b
0b

Minulou sobotu dopoledne se na našem hřišti odehrál turnaj přípravek. Ani doma přípravka
nepoznala hořkost porážky a celkově v turnaji zvítězila. Další turnaj se uskuteční 25. 10. od
9:00 hod na hřišti v Kožušanech.

Týnecké BODLO - rozhovor

Rozhovor se starostou Velkého Týnce p. Petrem Hanuškou
Pane starosto, nejdříve by nás zajímalo, jaké
sporty jste v mládí provozoval a čeho jste
toužil ve sportu dosáhnout?
Když jsem byl malý kluk, strašně jsem toužil být
hokejistou. Rodiče tomu vzhledem k mému
chatrnému zdraví nebyli vůbec nakloněni, takže
dodnes ani neumím pořádně bruslit. Začal jsem
tedy přes opětovné zákazy s fotbalem. V žákovské
kategorii jsem hrál za TJ Sokol Holice. V dorostu
jsem přestoupil do Chomoutova, neboť tam
trénoval táta mého kamaráda a spolužáka z gymnázia Standy Koutného. Bylo to nejkrásnější
fotbalové období, protože jsme vyhráli okresní
přebor a postoupili do kraje. Jako dospělý jsem to
zkoušel v holickém béčku, ale pak jsem se
přestěhoval do Velkého Týnce, poznal kluky z malé
kopané a s nimi jsem postupoval z páté až do druhé
ligy. Jó, to byly skvělé časy!!! A po čem jsem toužil?
Jako každý kluk: být Pelém, Deynou, Cruyffem, ale
zůstalo jen u přání...
Co vy a sport v současnosti? Jste ještě
aktivním sportovcem nebo již jen spíše
divákem? Co si nenecháte ujít?
No hrůza!!! Pohyb nemám skoro žádný!!! Sem tam
tenisový match, vycházka se psem, jízda na kole.
Pasívně sleduji fotbal či hokej, ale „chytám nerva“,
což mi s přibývajícími lety činí větší a větší potíže.
Jsem totiž tak zaangažován do osudů české
reprezentace, že každá porážka mě úplně ničí.
Zřejmě skončím jako můj kamarád Mirek Chytil,
který v roce 1996 při sledování zápasu našich
s Itálií utekl do chmelnic a přes pole jsme na sebe
křičeli průběžný stav.
Nyní již pojďme přímo k týneckému fotbalu.
Jak vnímáte jako starosta, že fotbalový klub si
letos dal za cíl postup do I.B třídy, a tím, že
zatím vede tabulku, se mu daří tento cíl plnit?
Jakou má vůbec fotbal a sport obecně roli ve
fungování naší obce?
Ano, je to smělý cíl, ke kterému je potřeba nejen
sportovní umění, ale i dobrá práce v zázemí a velká
kupa štěstí. Pevně věřím, že toho všeho se klukům
dostává. Úspěch jakéhokoliv sportovního oddílu či
společenské organizace zvyšuje prestiž naší obce
a jako každý starosta jsem na to náležitě pyšný. Jak
jsem trošku naznačil výše, obec má radost nejen
z výborných výsledků, ale především z té skutečnosti, že zde existuje pestrá nabídka pro sportovní i společenské vyžití našich občanů. Jsme
jedno z mála takto velkých sídel, kde vyvíjejí
aktivitu nejen fotbalisté, ale i další sportovní
oddíly, dále dobrovolní hasiči, zahrádkáři, ČČK,
Klub seniorů, národopisný soubor Týnečáci.
Klub se také maximálně snaží věnovat mládeži
a získávat ke sportování nové naděje. Vidíte
v této oblasti možnost, jak by mohla obec
pomoci s propagací a popularizací sportu
mezi dětmi a mládeží v obci?
Podívejte, obec se snaží rozvoj sportu podpořit

finančně i propagačně. Každý rok
poskytujeme TJ Sokol Velký
Týnec finanční dotaci ve výši
100.000,- Kč, v případě postupu
estetických gymnastek přidáváme dalších 40.000,- Kč na reprezentaci obce. Někomu se to bude
zdát málo, někomu dost. Podle
zpráv, které mám z podobně velkých obcí, patříme
k těm dárnějším. K propagaci napomáháme tím, že
umožňujeme – a to nejen sportovcům – tisknout
v Týneckých listech. Stejně tak pomáháme tím, že
poskytujeme v zimním období tělocvičnu základní
školy ši sokolovnu pro přípravu zcela zdarma.
Nevím o tom, že bychom chtěli peníze za pronájem
traktoru či jiné obecní techniky. Pro menší děti jsme
vybudovali ve všech místních částech dětská hřiště,
modernizujeme venkovní sportovní areál u základní
školy, kde chybí dobudovat antukové kurty na
volejbal či tenis. Před několika dny jsme po
několikaletém úsilí získali dotaci na stavbu moderní
sportovní haly – mimochodem se stavbou bychom
měli začít na jaře příštího roku. Kdo chce tato fakta
vidět, tak uzná, že sport není v této obci na vedlejší
koleji. Kdo to vidět nechce, ten nebude spokojen
nikdy.
Na týnecký fotbal včetně zápasů venku chodí
okolo 150 fanoušků, spousta Týnečáků jezdí na
zápasy ven, o fotbalovém Týnci se píše v Olomouckém deníku, týdně navštíví klubové
stránky okolo 800 návštěvníků – to je docela
slušná reklama pro obec, souhlasíte?
Souhlasím a mnohkorát za to děkuji. Vím, že někteří
lidé mi vyčítají, že na fotbalové hřiště zavítám velmi
poskrovnu. Kdo ví, jak mám nabitý program, tak
pochopí, že vedení obce nejsem jenom já, ale třeba
i pan místostarosta Milan Vrba, který je častým
návštěvníkem zápasů, a tím je obec „zastoupena“
skoro na každém domácím zápase. Věřte, že téměř
každý víkend pořádá obec či její zájmová organizace
nějakou akci, popřípadě zařizuje svatbu, setkání po
letech, vítání občánků – a všude si přejí, aby byl
alespoň na chvíli přítomen starosta. Proto ty
návštěvnické výpadky...
Fotbalový oddíl přesto určitě chce i do budoucna dělat vše proto, aby se návštěvnost a zájem o fotbal zvyšoval. Rozhodně jsou také
slyšet hlasy o tom, že I.B třída by neměla být
konečnou. Klub by jistě uvítal možnost
rozšířené a zvýrazněné propagace na obecních
stránkách, možnost umístění pozvánkových
tabulí po obci, častější hlášení místního
rozhlasu o pozvánkách na fotbalová utkání.
Kde z těchto bodů vidíte možnost rozšíření
propagace?
Odpověď na tuto, ale i další otázky naleznete v nezkráceném rozhovoru na internetových stránkách
klubu www.fotbalvelkytynec.cz nebo v Týneckých
listech.

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

sazba - zlom - penaska.pavel@centrum.cz

HERUS

RESTAURACE NA ZÁMKU
Velký Týnec

