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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 18. kola II. třídy OFS Olomouc
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Náměšť n. H. - Velký Týnec 1:3.
Nádherný gól z přímého kopu Lakomého na 0:2 zachytil Jindřich Pospíšil. Více z utkání na straně 3.

VELKÝ TÝNEC
TJ SOKOL DOLOPLAZY
hlavní rozhodčí - Kryl, asistenti - Augustin, Bastl

19. dubna 2009 v 16:30 hod
sponzorem dnešního utkání je firma

HERUS

www.herus-palety.cz
hlavní partner fotbalového klubu Velký Týnec
pro sezónu 2008 - 2009

Týnecké BODLO

TJ SOKOL DOLOPLAZY

V dnešním kole se nám do cesty za vytouženým postupem postaví tým, kterému jsme
v podzimní části vstřelili 4 branky, tým který
velmi dobře známe a tým, kterému určitě
sezóna nevychází podle jeho představ
- TJ Sokol Doloplazy.
Dnešní derby přináší na týnecké hřiště
doufejme pěkný fotbal se soupeřem, který
by naší hře mohl vyhovovat, ale i spoustu
emocí, protože doloplazští se určitě budou
chtít vytáhnou na odvěkého rivala, se kte-

MUŽŮ PO 7. KOLE

rým prohráli na podzim na domácím hřišti 1:4.
Doufejme, že dnešní utkání přinese plno
krásných akcí a pěkných branek a přejeme
vám pěkný fotbalový zážitek.
Dosavadní výsledky Dololaz:
Přáslavice 1:2 a 2:1, Babice 0.2 a 3:3, Nová
Hradečná 2:1 a 2:0, Nemilany 5:1 a 2:2, Velký
Týnec 1:4, Náměšť 7:0, Pňovice 0:1, Štarnov
1:1, Chomoutov 0:3, Lužice 2:0, Vilémov 1:5,
Těšetice 5:1 a V. Bystřice 3:2.

Týnecké BODLO

Náměšť na Hané B - Velký Týnec
1:3
Také druhé jarní vystoupení našich mužů se
odehrálo na hřišti soupeře - sobotní slunečné
odpoledne vidělo v 17. kole na hřišti v Náměšti naše další vítězství. Tentokrát 3:1 po
poločase 1:0.
První půle byla oboustranně opatrná s minimem šancí. Hned v úvodu utkání se zranil
náš obránce Aleš Procházka a na hřišti se objevil po delší době fanoušky oblíbený italský
plejer v našich službách, David Baccini.
Jedinou branku prvního poločasu zařídil celé
utkání výborně a s nasazením hrající Jarda
Pospíšil.
Druhá půle byla otevřenější a také pro fanoušky zajímavější. Naše vedení zvýšil po
faulu na unikajícího Jardu Pospíšila z následného přímého kopu výstavním gólem Petr
Lakomý. Nechytatelnou střelou vymetl zcela
dokonale pavučiny v domácí brance. O
několik minut později unikal rychlonohý
Jarda Pospíšil a domácí opět zatáhli za záchrannou brzdu. Byl z toho pokutový kop,
který zcela chladnokrevně proměnil Bob
Prečan hrající celé utkání s velkou jistotou.
Bohužel tradičně v závěru jsme přišli o čisté
konto, když domácí po rohovém kopu využili
našeho zaváhání v obraně a nekrytý domácí
hráč Zedníček hlavou korigoval na
konečných 1:3.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

Štarnov - N. Hradečná 2:1 (1:0)
branky: vlastní, Čapka - Sliž

Lužice - Přáslavice 2:2 (0:2)
branky: Minář, Žaluda - Halík, Drga

Vilémov - V. Bystřice 2:2 (1:1)
branky: Studený, Šnevajs - Jedlička, Kališ

Chomoutov - Babice 2:0 (1:0)
branky: Popelka, Sedlář

Doloplazy - Nemilany 2:2 (0:0)
branky: Drábek, Zápařka - Rádek, vlastní

Těšetice - Pňovice 1:1 (0:0)
branky: Vyroubal - Jurka

Utkání sledovalo velmi slušně zaplněné
hlediště - odhadem na 200 diváků, z toho
drtivá většina fandících Týnci.
Daří se nám tak stále držet v letošním ročníku II.třídy neporazitelnost a můžeme se
těšit na derby s Doloplazy.
V Pňovicích jsme dali dva goly, v Náměšti tři,
takže Doloplazy vychází na čtyři ...
...Týnec do toho
Sestava:
Černý - Procházka (10. Baccini), Prečan, Zlámal, Svozil (78. Koláček) - Rosypal, Jabůrek,
Lakomý, Pazdera (67. Žádník) - Svačina,
Pospíšil
Branky:
22. Pospíšil, 59. Lakomý, 60. Prečan p.

aktuální kolo 18. a 19. 4. 2009

Pňovice - Náměšť .................. NE 16:30
Babice - Lužice ...................... SO 16:30
V. Bystřice - Těšetice ........... NE 16:30
Nemilany - Štarnov ................ SO 16:30
N. Hradečná - Chomoutov ..... NE 16:30
Přáslavice - Vilémov ................ SO 16:30
příští kolo 25. a 26. 4. 2009

Štarnov - V. Týnec ................. SO 16:30
Chomoutov - Nemilany ........... NE 16:30
Lužice - N. Hradečná .............. SO 16:30
V. Bystřice - Pňovice ............. NE 16:30
Těšetice - Přáslavice ................ NE 16:30
Vilémov - Babice ................... NE 15:00
Doloplazy - Náměšť ................ NE 16:30

www.fotbalvelkytynec.cz

Kde jiní končí, my začínáme ...

Nabídka našich služeb:
• kompletní úklidový servis administrativních budov, kanceláří
• mytí oken a výloh, práce ve výškách
• čištění koberců a čalouněného nábytku včetně možnosti odvozu
• speciální ošetření podlahových krytin polymery a krystalizací
• ruční mytí osobních automobilů včetně čištění interiéru
• bezprašné čištění průmyslových hal
• periodické úklidy domácností včetně žehlení prádla apod.
• úklid půdních a sklepních prostor včetně dopravy kontejnerů
• úklid po stavebních úpravách a malování
• ostraha objektů, obsluha vrátnic
• prodej a servis sanitární techniky
• prodej a servis vstupních čistících zón
• dodávka a praní čistících textilií
• pronájem reklamních ploch
• provozování nápojových automatů
• ubytovací služby www.penzionnahrade.cz
• zajištění kompletní správy budov (tzn. malířských a drobných zednických prací,
revize a servis elektroinstalací,
• čištění a údržba PC, údržba zeleně a veřejných prostranství).

HARYSERVIS
Ostravská 25
772 00 Olomouc
Telefon: +420 585 311 077
Fax: +420 585 311 011
firma@haryservis.cz
www.haryservis.cz

Penzion Na Hradě
Michalská 4
779 00 Olomouc
tel: +420 585 203 231
fax: +420 585 203 232
e-mail: penzion@penzionnahrade.cz
web: www.penzionnahrade.cz

Penzion Na Hradě nabízí luxusní ubytování přímo v centru města Olomouce, cca 100 m od radnice, a sám o sobě
má bohatou historii.
Celý penzion je klimatizovaný a nekuřácký (mimo venkovní terasy). Uvedené ceny jsou včetně snídaně podávané formou bufetu a hostům poskytujeme celodenní
barový servis.
Svým hostům dále nabízíme celou řadu nadstandardních
služeb, především v oblasti zábavy a aktivního využití
volného času. Mezi zajímavosti patří mimo jiné vlastní
vinný sklípek vhodný k pořádání soukromých jednání
a oslav, který ocení především příznivci dobrého vína.

Týnecké BODLO

DOROST

Velký Týnec - Horka nad Moravou
7:0
Týnečtí dorostenci vstoupili výborně do jarní
části sezóny. V prvním zápase jara remizovali 1:1 na hřišti Dubu. O jedinou naši
branku se postaral Pavel Kovařík.
První mistrovský zápas v roce 2009 na domácím hřišti odehráli minulý týden. Soupeřem jim byla Horka nad Moravou. Utkání

mělo jednoznačný průběh. V prvním poločase si domácí vybudovali jednobrankový
náskok. Ve druhém ho ještě zvýraznili a přidali dalších šest gólů.
Postarali se o ně Lukáš Dobrovič 2x, Tomáš
Karas, Filip Caha, Tomáš Ehrenberger, Josef
Pazdera a Pavel Kovařík.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

V tomto kole minulého
se hraje:
kola

Štěpánov - Lutín 11:1
Bělkovice - Bohuňovice 0:1
Dolany - Haňovice 5:2
Chomoutov - Slatinice 3:0
Doloplazy - Nemilany 2:2 (0:0)
Slavonín - Grygov 0:4

Grygov - Velký Týnec So 16:30
Bohuňovice - Slavonín So 16:30
Lutín - Bělkovice
So 10:00
Dub - Chomoutov
Ne 16:30
Slatinice - Dolany
Ne 14:15
Haňovice - Štěpánov Ne 14:15

Příští domácí zápas našich dorostenců
se uskuteční v sobotu 25. 4. v 16:30.
Soupeřen bude našim mladíkům tým
Slavonína.
Podzimní utkání skončilo jednoznačnou
výhrou Velkého Týnce 5:1. Branky stříleli
Rosypal 2, Ehrenberger 2 a Kovařík.

Týnečtí dorostenci děkují svým fanouškům
za podporu a vysokou
návštěvu na domácím zápase s Horkou!

ŽÁCI

Týnecké BODLO

Velký Týnec - Chomoutov
Jarní odvety zahájili i týnečtí žáci. V minulém
kolo zvítězili ti starší na hřišti Čechovic 2:0.
Mladším se tolik nedařilo a stejnému soupeři
podlehli 2:7.

St. žáci

Minulé kolo přivedlo na naše hřiště hráče
Chomoutova. Starší žáci i podruhé v sezóně
svého soupeře přehráli. Po podzimní výhře
na jeho hřišti zvítězili i na domácí půdě,
tentokrát 2:1.
Mladší žáci se na rozdíl od podzimního utkání
v Chomoutově trochu polepšili a podlehli
hostujícím mladíkům 0:7 (podzimní utkání
skončilo 13:0 pro Chomoutov).
V příštích kolech budou mít starší žáci nabytý
program: 25. dubna zajíždí do Náměště na
hané (na podzim 2:1 pro Týnec), kde odehrají
své utkání od 9:00 hod. V pátek 1. května
hostí naše chlapce taktéž od 9:00 hod soupeř
z Lipníku (na podzim 4:2 pro Lipník) a už
v neděli 3. května odehrají svůj další domácí
zápas taktéž od 9:00 s týmem Chválkovic,
které na podzim porazili 1:0.
Program mladších žáků kopíruje ten od jejich
starších kolegů:
25. 4. 10:45 Náměšť - Velký Týnec (3:4)
1. 5. 10:45 Lipník - Velký Týnec (8:1)
3. 5. 10:45 Velký Týnec - Chválkovice (0:3)

Ml. žáci

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

