HERUS
Týnecké BODLO

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 15. kola II. třídy OFS Olomouc

VELKÝ TÝNEC
FK NEMILANY
hlavní rozhodčí - Kryl, asistenti -

15. listopadu 2008 ve 13:00 hod
sponzorem dnešního utkání je firma

Týnecké BODLO - dnešní soupeř

FK NEMILANY
Na programu odvetných zápasů je dnes
duel ze soupeřem z Nemilan. Podzimní
klání skončilo vítězstvím Týnce 4:1,
když se o jeho branky postarali 2x Pospíšil, Pazdera a Procházka.
Hostům patří v průběžné tabulce zatím
předposlední místo s desíti body za dvě
vítězství a čtyři remízy. Nejlepším
střelcem hostů je s pouhými 3 góly Karel
Oleš.
Obou svých výher dosáhli na venkovních hřištích.
V minulém kole, ve kterém se hrálo
o důležité body pro záchranu ve druhé
třídě prohráli nemilanští na hřišti v Pňovicích 1:3. Jejich jedinou branku vstřelil
v prvním poločase Martin Thomas,
který je po Jiřím Stránském druhým
nejtrestanějším hráčem Nemilan.
Nasbírali 3, resp. 4 žluté karty v podzimních zápasech. Tým Nemilan
nedostal žádnou červenou kartu.

MUŽŮ PO 14. KOLE

Mirek Pazdera v podzimním zápase, který skončil 4:4.

Dosavadní výsledky Nemilan:
Pňovice 0:0 a 1:3, Týnec 1:4, Náměšť
Doloplazy 1:5, Štarnov 1:4, Chomoutov
Lužice 4:2, Vilémov 1:3, Těšetice
V. Bystřice 0:1, Přáslavice 1:1, Babice
N. Hradečná 0:1.
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Týnecké BODLO - náš minulý zápas

TJ Sokol Velký Týnec
Muži doma nezaváhali
Velký Týnec - N. Hradečná
5 : 1 (1 : 1)
Prvním “jarním” utkáním vstoupili muži do
druhé části jejich soutěže.
Na domácím trávníku přivítali hráče Nové
Hradečné, se kterými se na podzim rozešli
smírně 4:4.
Utkání začalo za bouřlivého skandování
týneckých fanoušků výborně. Už ve druhé
minutě dokázal první střelou na bránu
otevřít skóre Pospíšil. 1:0. Hosté však rychle
odpověděli vyrovnávacím gólem, když
křížnou střelou na zadní tyč nedal Lolek
Malinkovi šanci.
Zbytek prvního poločasu už branky
nepřinesl. Hra byla hodně rozkouskovaná,
nervózní a tvrdá. Hlavní rozhodčí Rozman
utkání nezvládal a na hřišti to hodně jiskřilo.
Druhý poločas začal pro domácí tak jako
první. Už v jeho sedmé minutě vrátil vedení

Výsledky minulého
minulého kola
kola

Vilémov - Lužice 3:1 (2:0)
branky: Lakomý, Spáčil, Dvořák - Minář.

Babice - Náměšť 3:1 (1:1)
branky: Sáblík 2, Směták - Konečný

V. Bystřice - Štarnov 3:1 (2:0)
branky: Sekel 2, Kryl - Vašička

Pňovice - Nemilany 3:1 (1:1)
branka: Podhora, Jurka, Hořín - Thomas

Přáslavice - Doloplazy 1:2 (0:2)
branky: Gaj - Slováček 2

Těšetice - Chomoutov 3:1 (1:0)
branky: Vyhlídal 2, Menšík - Kubíček

domácím Pospíšil. Pět minut na to završil
“hetrik” a už to bylo o dva. Další branky
přidali Jabůrek a Macenauer.
Brutální hra hráčů Hradečné spolu s
nepřesnými a nesmyslnými výroky hlavního
rozhodčího (na obě strany) přinesla své ovoce
v podobě vážného zranění našeho hráče
Lukáše Magny. V 65. minutě utkání byl
úmyslně brutálně faulován hráčem hostí
Domesem tak, že to odnesl zlomeninou
holenní kosti. Přejeme mu brzké uzdravení
a návrat nejen na zelené trávníky. V současné
době je po operaci, noha je sešroubovaná a
Lukáš se omlouvá trenérovi, že do soboty
nebude připraven k dalšímu zápasu :-)
Velký Týnec - Nová Hradečná 5 : 1 (1 : 1)
Branky: 2. 52.a 55. Pospíšil Jaromír, 64. Jabůrek
Jiří, 67. Macenauer Josef
Sestava: Malinka - Procházka, Prečan, Baccini,
Pazdera - Koláček, Magna, Lakomý, Jabůrek Macenauer, Pospíšil
Střídání: 65. Rosypal za Magnu, 67. Žádník za
Macenauera, 78. Lintner za Pazderu

ostatní zápasy 15. kola 15. a 16. listopadu

Náměšť - Hradečná .................. NE 10:15
Lužice - Těšetice ...................... SO 13:00
Chomoutov - V. Bystřice ......... SO 13:00
Štarnov - Přáslavice ................... SO 13:00
Vilémov - Pňovice ....................... NE 13:00
Doloplazy - Babice ..................... NE 13:00
16. kolo 4. a 5. dubna 2009

Pňovice - V. Týnec .............. NE 16:00
Nemilany - Náměšť ................. SO 16:00
Přáslavice - Chomoutov ........ SO 16:00
Babice - Štarnov ....................... SO 16:00
V. Bystřice - Lužice ...................... NE 16:00
Těšetice - Vilémov ........................ NE 16:00
Hradečná - Doloplazy ................. NE 16:00

www.fotbalvelkytynec.cz

Firma

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

Naše společnost s ručením omezeným vznikla 12.12.1995 a působí v dřevozpracujícím průmyslu. Sídlo společnosti je ve Zlíně. Jsme společnost, která
má provozovny na celém území Moravy, ale dodávky svých produktů zajišťuje
na celém území ČR.
Firma Herus, s.r.o. má bohaté zkušenosti s exportem do Německa ,Rakouska,
Nizozemí, Itálie, Maďarska, Belgie, Švýcarska, Španělska, to všechno jsou
země kam naše společnost dodává nebo dodávala své výrobky.
Firma se zabývá výrobou dřevěných palet typizovaných rozměrů i atypů,
paletových vík a dalších výrobků ze dřeva. Vlastní výrobní kapacitu s pořezem
v Louce nad Veličkou v okrese Hodonín, včetně sušárny. Pořez je uskutečňovám na pásové pile s navazující technologickou linkou - s následným
rozmítáním na rozmítací pile, čímž je zajištěna vysoká kvalita pořezu a zkracováním na vícekotoučové zkracovačce.
Od roku 2006 vlastní naše společnost oprávnění na tepelné ošetřování palet,
obalů i řeziva - IPPC.
Dalším předmětem činnosti jsou dodávky opravených použitých palet,
samotné opravy palet, výkup palet a jejich výměna. Své poškozené,rozbité
nebo vyřazené palety nám dodáte a obratem dostanete nazpět palety dle Vaší
potřeby a specifikace. Zaměření není jen na palety EUR, ale také na
jednoúčelové neznačené 1200 x 800 a atypické rozměry 1200 x 1000 a další.
Součástí firmy jsou také výkupny palet pokrývající území Moravy.
Firma Herus, s.r.o. vlastní všechny potřebné licence a oprávnění - licenci na
výrobu nových palet, licenci na opravy palet, prohlášení o shodě ke všem
výrobkům.
Dalším významným předmětem činnosti firmy je prodej levných, lehkých, dobře
skladovatelných omyvatelných plastových palet.

Máte-li možnost nebo zájem nám nabídnout skladovací
prostory, halu nebo jakoukoliv využitelnou provozní budovu či plochu o rozloze minimálně 400 m2 v lokalitách:
Zlín (centrum, Malenovice, Otrokovice, Napajedla,
Mladcová, Lípa, Štípa, Kudlov apod.) nebo
Olomouc (centrum, Holice, Hodolany, Řepčín, Hejčín,
Chválkovice, Nová Ulice apod.),
prosím kontaktujte nás na telefonu 602 716 926.
Máme zájem také o venkovní prostory.
Zajímáme se nejen o pronájem,
ale také o případnou koupi.

KONTAKT NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI:

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
IČO: 63485931, DIČ: CZ63485931

Kuchyňské studio :
tř. Spojenců 25
Olomouc
772 00

otevírací doba:
Pondělí-Pátek 9:00-18:00
Sobota 9:00-12:00

telefon,fax: 585 204 273
mobilní tel.: 739 057 523
e-mail: info@kuchynejensen.cz
www: www.kuchynejensen.cz

Jensen – nábytek pro Váš domov
Kuchyňské studio Působíme na českém trhu již od roku 1996 a jsme
zaměřeni na realizace kuchyní, vestavěných skříní na míru,
moderních obývacích stěn a sedaček. Díky zkušenostem, během
dlouholetého působení na trhu, klademe velký důraz na vysokou
kvalitu zpracování a použitého materiálu.Naší snahou je poskytovat
ty nejlepší služby.
Nabízíme
* Kuchyně na míru
* Vestavěné skříně a šatny na míru
* Bytový nábytek (obývací stěny, sedací soupravy)
Staly jsme se novým autorizovaným prodejcem českého výrobce
nábytku NADOP.
V současné době pro vás připravujeme novou webovou prezentaci,
ale můžete se podívat na novou nabídku přímo na stránkách firmy
NADOP.

AKCE
Výprodej vystavených kuchyňských
linek s 50% slevou.
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vstřelené branky

Baccini David
Černý David
Drábek Roman
Hovorka Jiří
Hynek Vojtěch
Jabůrek Jiří
Koláček Jiří
Kováč Jaroslav
Kovář Roman
Lakomý Petr
Lintner Oldřich
Macenauer Josef
Magna Lukáš
Malinka Jaroslav
Muck Milan
Osina Petr
Pazdera Miroslav
Pospíšil Jaromír
Prečan Robert
Procházka Aleš
Rosypal Martin
Saitz Lukáš
Svozil Jan
Šindler Petr
Zlámal Martin
Žádník Jan

odehrané minuty

Týnecké BODLO - statistiky mužů podzim 2008
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Týnecké BODLO - dorost

Haňovice - Velký Týnec
1 : 2 (0 : 1)
Branky:
Pazdera Josef, Kovařík
Pavel
Sestava: Kovář - Levek,
Strnad, Mádr, Vereš Caha, Dosoudil, Rosypal, Švéda - Pazdera,
Kovařík
Střídání: 65. Dobrovič
za Vereše, 73. Ehrenberger za Pazderu
Dorostenci dnes dopoledne odehrály utkání
proti Slatinicím.
Příští domácí utkání sehrají až na jaře 11. dubna 2009, kdy od 16:00 hostí fotbalisty Horky.

Z webovek:
vybráno z diskuze před a po utkání z Hradečnou
cluseau: Velký Týnec - Nová Hradečná 9:1 poločas 5:0
don chuan: spíš 1:9 ty zewle ne?:D
Bob: Pro lidi, kteří to neví s Hradečnou se hraje doma
13: 30, i když v novinách bylo, že hrajeme v Hradečné. Na
podzim se hrálo v Hradečné.
?: Aha už to chápu?? Takže v neděli už je jaro?? To uteklo.
Hrac: nechteliby vyborni Tynecti fanousci zitra pred
zapasem muzu prijit podporit i dorosty
fanda: Pro hráče: to máme jako přijet na 11hodin do
Haňovic?? Podívat se na tu vaši imitaci fotbalu a na
trenéra co během zápasu vyhulí dvě krabičky cigaret než
aby vám dal nějaký rozumný pokyn jak třeba hrát lépe.
A potom rychle do Týnce možná ani nežrát? abychom to
stíhali na půl druhou na muže? Tak si to představuješ?
Tak nato zapomeň.
xxx: tak kdo by k tomu nepristupoval zvtsim zajmem kdyz
zato dostaval za jindry penize a ted nedostav mic
ze?????????????????
majkl: hrac to taky ty vole je na prvni pohled videt kdo ses
to zas jo nerikam ze chyba je v trenerovi dorostu ale jako
myslim si ze sme byly od jindry zvykli na trosku tvrdsi
treninky a všeci sme k tomu přistupovali s trochu větším
zájmem kterej ted jak si postradam od tech mladsich
hracu
francek: myslim si ze dorosti jsou marni a nemyslim si ze
by to bylo bylo trenerem je to jen v hracich vy tady pisete
ze trener dorostu vykouri 2 krabicky za zapas ale co on
ma udelat s tim jak na hristi hraji doufam ze na jare se
dorostum povede lepe verim tomu
hrac: hele ty šašku přestan tady něco kecat a neschovavej se za nejaky jmeno fandpospa: Přesně tak, za
mého působení u dorostu jsem je za ty jejich výkony a přístup k tréninkům platil. Právě proto jich chodilo na trénink
tolik cca 5 až 7 hráčů to je přece krásné ne?

venca: Pro hráče a xxx: z vašich příspěvků je zřejmé že
rozumu vám moc dopřáno nebylo. Podle pravopisu a stylu
soudím že jde o jednu osobu. Můj názor co je špatně jestli
trenér nebo hráči? Skutečnost je tak 50 na 50.
xxx: Ale ja se nebavil o treniku ale o zapase neboches ric
ze jsi takovyho Osinu Rosypala A dalsi co jsi tady byli
z Holice neplati
pospa: Tvoje příspěvky jsou zvláštní? Meleš pátý přes
devátý a já vůbec nechápu co po mě chceš? Připadá mi, že
nebudeš asi normální. Jestli chceš, abych tě taky platil tak ti
řeknu jediné: jestli hraješ stejně dobře jak píšeš, tak bych ti
dal akorát velký hovno.
Přema: Zdravím, zajímalo by mě jak se Petr Lakomý
motivuje před zápasem, kope do zdi nebo mu někdo před
očima mává červeným hadrem? Fotbalista je to určitě
kvalitní, ale to co předvádí když mu ujedou nervy (zhruba
každej zápas), to je fakt hrůza, Řepka by se za to nestyděl.
Robert: Takový sudí (Rozman) jako pískal dnes naprosto
nepatří na trávníky. Tento údajný rozhodčí zápas totálně
posral, ten by udělal nejlíp, kdyby vzal svou průkazku
a
píšťalku a hodil ji do hajzlu. fyzicky nestíhal už v 5 minutě.
Jinak náš golman Černý chytá za Týnec podle toho jak se
vyspí, je nejvyšší čas hledat kohokoliv kdo má zájem za
Týnec chytat, Černý ho rozhodně nemá
P.Lakomý: Pro Přemu-Za normálních okolností bych na
Tebe nereagoval,ale po tom co se dnes na hřišti stalo
musim... To,jaký máš na mě názor-to Ti brát nebudu-Ale
celkem mě zaráží,že tady řešíš mě a nezmíníš se ani
slovem o Lukášovi,který si dnes odnesl ze zápasu
památku na celej život. Jenom žasnu,co je pro Tebe
podstatné-jestli já nebo Lukášovo neštěstí... Ale každý je
nějaký..

www.fotbalvelkytynec.cz

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

sazba - zlom - penaska.pavel@centrum.cz

HERUS

RESTAURACE NA ZÁMKU
Velký Týnec

