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Týnecké BODLO - dnešní soupeř

NOVÁ HRADEČNÁ
Zápasem s Novou Hradečnou vstupujeme do jarní části naší soutěže.
Původně se dnešní mač měl hrát na
hřišti hostujícího týmu, ale na jejich
žádost byla místa konání prohozena.
V minulém utkání plném emocí jsme vyválčili bod za remízu 4:4. Naše branky
vstřelili 2x Petr Lakomý, Pepa Macenauer a Jarda Pospíšil. Za domácí
skórovali Roman Domes a 3x Michal
Lolek, který je s devíti vstřelenými góly
nejlepším střelcem hostů.
Úspěšnost Hradečné ve venkovních zápasech je pouze 24%, ale když k tomu
připočteme, že každý se chce na prvního
vytáhnout, a že domácí nemusí být k vůli
zraněním kompletní může být z dnešního duelu pěkné drama.
V příštím kole zajíždějí hosté na hřiště
do Náměště, kterou na domácím hřišti
v podzimním zápase porazili 3:1.

MUŽŮ PO 13. KOLE

Dosavadní výsledky Nové Hradečné:
Velký Týnec 4:4, Náměšť 3:1, Doloplazy
1:2, Štarnov 2:0, Chomoutov 1:1, Lužice
4:1, Vilémov 1:4, Těšetice 3:1, Velká
Bystřice 2:3, Přáslavice 2:0, Babice 0:4,
Pňovice 2:0, Nemilany 1:0.

Týnecké BODLO - náš minulý zápas

TJ Sokol Velký Týnec
Velký Týnec v anglickém
týdnu uspěl!

Babice - Velký Týnec
1 : 4 (0 : 2)

Tři zápasy během jediného týdne. Všechny
vítězné! Nejpve jasná výhra doma s Přáslavicemi, poté opakované utkání ve Velké
Bystřici a tři body ze sobotního rána z Babic

V nezvyklém čase pro fotbal vybojovali
muži další tři body na drnovišti v Babicích u
Šternberka.
Už v páté minutě napřáhl Lakomý ze třiceti
metrů a vymetl pavučiny v pravém horním
rohu branky domácích. Nešlo to kopnout
lépe! Babice si s našimi nevěděly rady a do
poločasu inkasovaly ještě jednou z
Kopačky Jabůrka.
Ve druhé části so obraz hry změnil, Týnec
vědom si vedení polevil a přenechal
domácím iniciativu. Hra byla plná
nepřesností na obou stranách. Přesto se
podařilo vsítit další dva góly. Autorem byl
Pepa Macenauer, který i přes zranění má
formu jako hrom. V závěru se dočkali i
domácí, to když sudí Kaláb odpískal hodně
spornou penaltu.

Velká Bystřice - Velký Týnec
1 : 2 (1 : 1)
Po verdiktu STK OFS se v úterý 28. 10. opakovalo utkání ve Velké Bystřici.
Domácí vstoupili do zápasu razantně s přesvědčením, že je čeká jednoduchá výhra
a možnost dotáhnout se na čelo tabulky. Po
brance Sekela se dostali do vedení. Jenže
Týnec má Pospíšila - nejlepšího střelce
soutěže s 20 brankami - a i když na něj domácí hrály osobní obranu, rozhodl zápas v náš
prospěch. Nejprve svým gólem, kterým do
poločasu vyrovnal a ve druhé půli připravil
rozhodující gól pro Macenauera. Bystřice se
snažila zápas zvrátit, ale i přes obrovský tlak,
který si vytvořila to dopadlo dobře.!
Obrovskou zásluhu na vítězství máte i VY fanoušci Kohútú! Děkujeme za podporu!

Výsledky minulého
minulého kola
kola

Vilémov - Chomoutov 1:3 (1:1)
branky: Dvořák - Pirkl, Sedlář L., Sedlář P.

Lužice - Pňovice 3:1 (0:1)
branky: Odstrčil, Tomášek, Minář - Žižka

V. Bystřice - Doloplazy 2:3 (2:0)
branky: Běhal, Kryl - nehlášeno

N. Hradečná - Nemilany 1:0 (0:0)
branka: Kyselý

Přáslavice - Náměšť 0:0 (0:0)
branky: -

Těšetice - Štarnov 0:0 (0:0)
branky: -

Příští kolo se hraje za týden opět doma.
V neděli 16. listopadu přivítáme Nemilany,
podzimní zápas skončil naší výhrou 4:1.
První “jarní” utkání odehrajeme v Pňovicích 45. dubna v 16:00.

ostatní zápasy 14. kola 8. a 9. listopadu

Pňovice - Nemilany .............. NE 13:30
Těšetice - Chomoutov ............ NE 13:30
V. Bystřice - Štarnov ............... NE 13:30
Přáslavice - Doloplazy ............ SO 13:30
Vilémov - Lužice ....................... NE 13:30
Babice - Náměšť ...................... SO 13:30
15. kolo 15. a 16. listopadu

V. Týnec - Nemilany .............. NE 13:00
Náměšť - N. Hradečná .......... NE 10:15
Chomoutov - V. Bystřice ........ NE 13:00
Štarnov - Přáslavice ............... SO 13:00
Lužice - Těšetice ..................... SO 13:00
Vilémov - Pňovice .................... NE 13:30
Doloplazy - Babice .................. NE 13:00

www.fotbalvelkytynec.cz

Týnecké BODLO - dnešní soupeř

dorost - II. třída OFS
Dorost vyhořel v Lutíně

Lutín - V. Týnec
5 : 1 (5:0)
Dorost nenaplnil papírové předpoklady a Lutínu,
poslednímu týmu v tabulce podlehl vysoko 1:5.
Jedinou branku Týnce vstřelil Roman Kovář.
Po zklamání v minulém kole odehráli
dnes dorostenci předposlední letošní
zápas v Haňovicích.
Příští týden v sobotu 15. 11. ve 13:00
hodin zakončí letošní rok utkáním na
domácím trávníku proti Slatinicím,
které naposled rozstříleli 4:1.
Další zápasy jarní části jsou na
programu až po zimní přestávce: 5. 4.
2009 v 16:00 hrají dorostenci v Dubu
nad Moravou a 11. dubna hostí od 16:00
hod Hráče Horky.

st. žáci - I. A skupina A
Žáci bodovali v Chomoutově
Chomoutov . Velký Týnec
2:3
Starší žáci zakončili podzimní část
sezóny vítězstvím nad sousedem v tabulce, Chomoutovem.
Nejbližší moýnost, kdy můžete při
zápase týnecké starší žáky bude 5. dubna v Čechovicích u Prostějova, kde
v 10:00 hodin načnou jarní část sezóny.
První jarní domácí zápas se uskuteční
12. dubna od 9:00 hodin proti
Chomoutovu.
Jste srdečně zváni!

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!

ml. žáci - I. A skupina A

Také mladší žáci jsou v poločase svých
soutěží. Podzim ukončili na hřišti v Chomoutově, kde prohrály vysoko 13:0.
Jarní boje o záchranu soutěže začnou žáčci
5. dubna v 11:15 hod na hřišti Čechovic u Pv.
První jarní domácí zápas je čeká 12. dubna od
10:45hod.

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

přípravka
Nejmladší fotbalisté našeho oddílu jsou ve své
soutěži suverény.
Na turnajích se utkávají
s družstvy Kožušan, Tršic
a Grygova a suverénně
vládnou soutěži, když
kromě jednoho turnaje
všechny vyhráli (1x druhé
místo).

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.

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

Šrouby - nářadí - normované díly

• Firma reca spol. s r.o. vznikla v srpnu r. 1993 jako velkoobchod v Brně a rozšířila tak skupinu společností reca, jejichž cílem je, zařadit se mezi 3 největší firmy v oblasti spojovací techniky v Evropě.
• Firma reca spol. s r.o. dceřinnou společností rakouské velkoobchodní firmy Kellner & Kunz AG, která
má hlavní sídlo ve Welsu u Linze a je součástí skupiny reca
v celé východní Evropě - v Maďarsku,
Polsku, Chorvatsku, Slovensku, Řecku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Řecku,
Rumunsku, Bulharsku a Turecku.

reca

sponzor dnešního utkání

e-mail: reca@reca.cz

Tel.: +42(0)548210880-2
FAX: +42(0)548210879

reca spol. s r.o.,
Olomoucká 36, 618 00 Brno

Týnecké BODLO - rozhovor

David Baccini
Ciao David che
c'è di nuovo?
(ahoj Davide,
co je nového?)
Ahoj, všechno
dobry… jenom
přišla zima a
bohužel nebudeme trénovat ani hrát zápasy
v neděli.
A teď již česky – kde ses narodil, kde máš
v Itálii domov a kam by jsi nás v Itálii
pozval?
Narodil jsem se ve Florencii a vyrostl jsem
v Campi Bisenzio. Je to malá vesnice blízko
Florencie. Moje rodina bydli ve stejné
vesnici. Mam dům v Signa, to je ještě jedna
vesnice 15 km od Florencie. Zvu všechny co
znám na návštěvu do Florencie, renesančního města plného historie, pěkných
domů, turistů a skútrů.
Týnečtí fanoušci si Tě vybrali jako hráče
s kterým nejvíce chtějí udělat rozhovor,
cítíš se v Týnci jako doma?
V Týnci se mám moc dobře, mám hodně
kamarádů a od začátku, kdy jsem v Týnci
začal hrát a trénovat jsem našel hodně
ochotných lidi, kteří mi pomáhali s češtinou,
hrát fotbal a pozvali mě na všechny akce,
které byly v Týnci nebo ve městě: zábavy,
brány, do hospody, na zámek, do Varny.
Děkuji všem lidem v Týnci: fanouškům a manažerovi našeho fotbalového týmu, protože
mě od začátku přijali mezi sebe.
Uvidíme Tě v našem dresu ještě na jaře?
Všechno je možné… Strašně moc bych chtěl
hrát v Týnci a postoupit. Máme dobrou
skupinu a všichni myslíme na stejný cil. A já
chci být součásti tohoto důležitého dění
v Týnci.
Kdo jsou tvé fotbalové vzory a kterým
mužstvům , samozřejmě kromě Týnca,
fandíš?
Fandím Fiorentině, tak jak všichni fanoušci
ve Florencii, každou neděli jsou fialové
barvy nejdůležitější. V Itálii jsem hrál v záloze a můj oblíbený hráč byl Carlos Dunga.
On hrál ve Fiorentině v letech 1988-92 a já
jsem se na něho chodil dívat na stadion,
abych se naučil hrát jako on.
Jaké české jídlo máš nejradši, co rád
piješ a jak se ti Ti líbí hanačky?
Česneková polévka, guláš, a řízky s domácími okurky. Často piji kofolu a když máme

nějakou oslavou, tak ji smíchám s rumem
z Prostějova. Haná je krásná oblast a taky lidi
odtud vypadají výboně.
Jaké typické italské jídlo máš nejraději.
A co vůbec říkáš na české pizzerie, dělají
pizzu a špagety podobně jako v Itálii
nebo jde jen o slabý pokus?
Lasagne, prosciutto crudo a melanzane
ripiene. V Olomouci dělají dobrou pizzu. Je
tady 3 nebo i víc pizzerií, kde dělají dobrou
pizzu. Někdy taky v Itálii máme pizzaiolo,
který nesmíchá všechny ingredience
pořádně a pizza je potom dobrá na hraní
Frisbee. Na druhé straně jsou spaghetti
nebo těstoviny. Nikdy jsem si je nedal v restauraci, protože jsou moc uvařené a měkké
a my máme rádi tvrdé (cottura al dente - na
skus). Když mám chuť na těstoviny vařím je
doma. Někdy můžeme zorganizovat spaghettata (špagetové hody) všichni dohromady.
S kým se spoluhráčů si nejvíc rozumíš?
Myslím herně, jazykově a povahově?
S Mirou, Honzou a Kubou, často chodíme do
restaurace nebo do Morgana. Ale ted’ náš
kocourek myslí na baby a Honza na holky, co
mu posílají zprávičky. Když hrajeme, tak mi
moc pomáhá Bob, protože na mě furt volá, ať
hlídám útočníky. Někdy slyším fanoušky jak
chcou, ať dáme gola, a já bych chtěl běžet
dopředu, Bob nebo Aleš na mě zavolají, ať
zůstanu na svém místě.
Jak letos dopadne Týnec , postoupí?
Musíme se koncentrovat na každý zápas.
Jiné mančafty když hrají s Velkým Týncem
chcou dělat životní zápas, protože my jsme
první v tabulce a oni chcou ukázat jejich
cenu. Nevadí, že další neděli hrajou špatně,
protože pili celou sobotu, když mají zápas
s náma, všichni čekají celý týden na nás. My
musíme být připravení bojovat každý zápas.
Začínat běhat od 1. minuty zápasu a skončit,
až když jsme v šatnách. Máme všechno
k tomu, abychom postoupili, ale všechno
zaleží na nás. Musíme vběhnout na hřiště
všichni stejným směrem: hráči a naši
fanoušci, kteří jsou každý zápas jedním z hráčů na víc pro nás.
Děkujeme za rozhovor a stammi bene
(měj se dobře) a ať se Ti daří i kdyby to
nebylo v našem dresu.
Příští rozhovor přineseme v prosinci s našim
snajprem Jardou Pospíšilem.

Týnecké BODLO - historie

Nejúspěšnější léta týnecké kopané
Dá se říci, že nejúspěšnější léta byly 19601975, kdy týnecká kopaná hrála pod štítkem
Sokola. V těchto letech bylo v soutěžích až
5 družstev. Prvé družstvo mužů bylo v okresním přeboru a druhé (B mužstvo) ve IV.
třídě. V dalších letech okresní přebory hráli
i dorostenci a starší žáci. Také mladší žáci
nezaháleli a vyhráli svoji skupinu okresní
soutěže a ve finále porazili Sokol Náměšť na
Hané a stali se okresními přeborníky.
Dorostenecký tým dosahoval pod vedením
trenéra Lubomíra Volfa velmi dobrých
výsledků. V roce 1969 na pohárovém turnaji
v Trnavě na Slovensku obsadili ve své
skupině druhé místo a celkově ze 16
zúčastněných jako jediný vesnický tým osmé
místo. I další pohárový turnaj dorostu

dopadl nad očekávání dobře. Tentokrát
turnaj konaný v Grygově za účasti Viktorie
Žižkov Praha, Sokol Majetín a Sokol Grygov
vyhráli. Další úspěchy nedali na sebe dlouho
čekat a další rok hned dorost vyhrál okresní
soutěž a postoupil do krajského přeboru.
Když v roce 1975 bylo nutno uvolnit hřiště
u UP závodů pro výstavbu nových výrobních
hal, byla získána vhodná půda těsně za novou
školou. Bylo vybudované velké hřiště na
kopanou, volejbalové hřiště, zděné šatny se
sociálním zařízením a restaurační a klubová
místnost. To vše za podstatné pomoci UP
závodů, JZD a MNV.
Autor článku Studený R.

Máte zájem o koupi klubové šály?
Během dnešního utkání si ji můžete předplatit.
Cena šály bude cca 300,-Kč (čím více jich bude, tím bude nižší cena).
V pokladně u vstupu do areálu se vybírá záloha 200,- Kč.

Z webovek:
ohlasy na opakované utkání ve Velké Bystřici
Kohút: Sledovali jste po zápase Smětala?? Ten jeho
kyselej ksicht. Tak nasranou p... jsem ještě neviděl??
Jarda: A to tam ještě dělal machry na Boháče, debil jeden.
Robert: Dnes musí asi každý z nás smeknout před
neuvěřitelným nasazením a bojovností všech našich
hráčů, nechali tam skutečně všechno. Bohužel utkání
nevyšlo Džabarovi, ale doposud v celé podzimní části hrál
naprosto skvěle, takže nevadí. A taky klobouk dolů všem
Týnečákům, protože takové množství fandů se hned tak
nevidí a atmosféra???? Super super super, Týnec do toho!
týnečák: Dneska kluci opravdu bojovali. Macek ten jezdil
jak pila a Lakoš na stoperu, už se Bob ani nemusí vracet.
Ten mladej s toho dorostu hrál taky dobře. Jen ten rozhodčí
byl nějakej divnej?? Fanoušci, to je bomba, jen už někde
sežeňte ten buben? ten sakra chybí.

Plašan: Sice jsem na zápase nebyl, ale sháněl jsem
informace z průběhu zápasu co to šlo. Výsledek super.
Gratuluju jak sviňa.
chudáci z týnce: vy jste chudáci a vaši hráči debili,chovají
se jak stádo dobytků.
Cluseau: bravo, tak ty jsi chytrý studovaný občan
Procha: viděl jsem pár zápasů a nedělám tady nějaké
hodnocení, ale myslím si jednu věc. Útočně jste na tom
velice dobře.Oba hroti jsou nebezpeční a střílí góly jak na
běžícím pásu. Skvěle dopředu je doplňuje záloha. Proto
jste nastříleli tolik branek. Tam není problém žádný. Co však
vázne hodně je obranna část.A ta začíná u zálohy a končí
u obránců. Pokud by se postoupilo jako že na to opravdu
mate pak je potřeba překopat obranu a záložníci musí začít
jezdit směrem dozadu.

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

sazba - zlom - penaska.pavel@centrum.cz

HERUS

RESTAURACE NA ZÁMKU
Velký Týnec

