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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 20. kola II. třídy OFS Olomouc
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Štarnov - Velký Týnec 1:0.
Jedinou branku utkání vstřelil domácí Vašinka v 87. minutě po rohovém kopu.

více na str. 3

VELKÝ TÝNEC
SOKOL CHOMOUTOV
hlavní rozhodčí - Kasal, asistenti - Siegl, Ráb

3. května 2009 v 16:30 hod
sponzorem dnešního utkání je

HERUS

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

Týnecké BODLO

SOKOL CHOMOUTOV
20. kolo II. třídy okresního přeboru OFS nám
do cesty postavilo mužstvo Chomoutova.
Podzimní vzájemný zápas skončil našim
jednoznačným vítězstvím 4:0. Střelnici si
na chomoutovském hřišti otevřel nejlepší
střelec celé soutěže Jarda Pospíšil a vstřelil
sám všechny branky.
Vstup do jarních bojů se určitě nepovedl
nejen nám, ale i dnešnímu soupeři.
O to důležitější bude dnešní výsledek pro
obě mužstva.
Naváže Chomoutov na dobré podzimní
výkony?
Vyhrají domácí po dvou porážkách v řadě?
Kdo bude za Týnec hrát?
Výsledky Chomoutova v sezóně 08/09:
Těšetice 2:2 a 1:3, V. Bystřice 0:5 a 0:3,
Přáslavice 2:1 a 2:1, Babice 5:1 a 2:0, N.
Hradečná 1:1 a 2:3, Nemilany 1:1 a 1:1,
Velký týnec 0:4, Náměšť 3:1, Doloplazy 3:0,
Štarnov 0:1, Pňovice 3:0, Lužice 3:0 a
Vilémov 3:1.
Podle výsledků je zřejmé, že nás nečeká

vůbec lehké utkání. v naší situaci bude mít
každá výhra velkou cenu. Doufejme, že navážeme bojovností na naše minulé utkání ve
Štarnově abychom jsme se mohli konečně
znova radovat ze zisku tří bodů.
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Štarnov - Velký Týnec
1:0
Smůla, která provází v poslední době naše
mužstvo nekončí - po zraněních a úrazech,
které vyřadily postupně na jaře ze hry Macenauera, Procházku, Pazderu nebere konce.
V sobotním odpoledni jsme nastupovali s velmi okleštěnou sestavou na špatný trávník
k těžkému utkání s třetím Štarnovem. Mimo
zraněných chyběli také Prečan, Svozil, Žádník
a také Lachnit, který se však vzhledem k okolnostem musel i se zraněním zapojit do hry.
Úvod zápasu byl ve znamení aktivity domácích. Bohužel serie zranění skutečně nebere konce a při jednom z odkopů se nešťastně zranil Zlámal a musel být se zraněným
kolenem odnesen na nosítkách. Do pole
musel naskočit univerzál Malinka a na střídačku se obětavě přesunul zraněný Lachnit.
Druhou polovinu prvního poločasu byli
aktivnější a i lepší Kohúti, i díky pomoci
hlasivek malé a hodně hlučné skupinky
fandů.
Ve druhém poločase měli domácí místy velkou převahu podporovanou zejména kvalitně
zahrávanými standartkami zkušeným exolomouckým fotbalistou Čapkou.
Když už se zdálo, že zápas skončí remízou,
zvládli domácí rohový kop a vstřelili Vašičkou

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

Lužice - N. Hradečná 3:0 (2:0)
branky: Plachý, Odstrčil, Tomášek

Těšetice - Přáslavice 2:1 (1:1)
branky: Novák, Lutonský - Drga

Doloplazy - Náměšť 1:3 (1:0)
branky: Jurčík - Vymětal, Kvapil, Nepožitek

Vilémov - Babice 0:1 (0:0)
branky: Segeň

Chomoutov - Nemilany 1:1 (0:0)
branky: vlastní - Grofek

Velká Bystřice - Pňovice 2:0 (1:0)
branky: Kryl, Jedlička

rozhodující gól. V posledních vteřinách jsme
měli ještě dvě obrovské šance na vyrovnání,
ale chyběl kousek štěstí.
Náš tým si tak připsal druhou porážku za
sebou, ale rozhodně celý tým si tentokrát
zaslouží obrovskou pochvalu za úžasnou
bojovnost a obětavost během celého utkání.
Zejména Lakomý se Svačinou zvládli výtečně
své nové posty - stopera resp. krajního
obránce. V brance místy čaroval Černý.
Musíme dát hlavu vzhůru, náskok máme
pořád veliký a vše ve svých rukou.
Týnec do toho, Chomoutov uděláme, musíme.

Štarnov - Velký Týnec
1 : 0 (0 : 0)
Sestava: Černý - Koláček, Lakomý, Zlámal,
Bušina - Jabůrek, Dráb, Baccini, Rosypal Svačina, Pospíšil
Střídání: 17. Malinka za Zlámala,
53. Lachnit za Malinku

aktuální kolo 2. a 3. 5. 2009

Náměšť - Štarnov .................. SO 16:30
Nemilany - Lužice .................. SO 16:30
Babice - Těšetice .................. SO 16:30
Přáslavice - V. Bystřice ........... SO 16:30
Pňovice - Doloplazy .............. NE 16:30
N. Hradečná - Vilémov ............... NE 16:30
příští kolo 9. a 10. 5. 2009
Lužice - V. Týnec ................... SO 16:30

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

www.fotbalvelkytynec.cz
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DOROST

Velký Týnec - Slavonín
2:2
V dalším domácím zápase se dorostencům
tolik nedařilo. Na svém hřišti přivítali celek
Slavonína, který se pohybuje ve spodních

patrech tabulky. Roli papírového favorita
však domácí nesplnili a nakonec byli rádi za
vydřený bod. V poločase totiž prohrávali 1:2.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

V tomto kole minulého
se hraje:
kola

Štěpánov - Slatinice 4:1
Bělkovice - Haňovice 2:1
Dolany - Dub n. Mor. 3:1
Chomoutov - Horka 2:0

Bohuňovice - Vel. Týnec
Dub n. Mor. - Štěpánov
Slatinice - Bělkovice
Grygov - Chomoutov
Horka - Dolany

SO 16:30
NE 16:30
NE 14:15
SO 16:30
NE 14:00

Zajímavosti z jednání disciplinární komise
Odstoupení ze soutěže dorostu Sigmy Lutín
Vzhledem k dlouhodobému nedostatku hráčů dorosteneckého týmu, který vyvrcholil neodehraním
mistrovského utkání v domácím prostředí, se výbor fotbalového oddílu Sigmy Olomouc rozhodl ukončit
činnost dorosteneckého týmu a oznámit jeho odstoupení ze soutěže. STK OFS Olomouc bere tuto zprávu
na vědomí a dle článku 6 předpisů se trestá oddíl Sigma Lutín pokutou 5.000,- Kč.
Inzultace asistenta rozhodčího
Při utkání našich dorostenců v Grygově došlo k výše zmiňované události. Hráč Grygova Tomáš Kaláb byl
potrestán zákazem startu v 6 utkáních + 2 nepodmíněně (hráč byl v podmínce) od 19. 4. 2009

Příští domácí zápas našich dorostenců
se uskuteční v sobotu 16. 5. v 16:30.
Ve 22. kole přivítají naši dorostenci tým Cho-

moutova, se kterým na podzim remizovali
na jeho hřišti 1:1.
Přijďte je povzbudit!

PŘÍPRAVKA + ŽÁCI
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Turnaj benjamínků v Černovíře
Benjamínci zahájili jarní nadstavbovou část
soutěže, když odehráli první jarní turnaj na
hřišti Slovanu Černovír.

St. žáci

Výsledky benjamínků
- turnaj Černovír 25. 4. 2009
Nové Sady - Velký Týnec

5:1

Br: Coufal

Velký Týnec - Černovír

3:3

Ml. žáci

Br: Coufal 3x

Náměšť na Hané - Velký Týnec
Týnečtí žáci sehráli svá další utkání na půdě
Náměště na Hané se střídavými úspěchy.
Starší žáci zvítězili poměrem 5:1, mladší
podlehli domácím 0:2. Tímto výsledkem se
propadli až na poslední místo v tabulce.
Sestup jim však nehrozí, neboť nasazení
mladších žáků pro novou sezónu se řídí
výhradně umístěním starších žáků.

1. a 3. května odehrály žáci svá utkání s
Lipníkem resp. Čechovicemi. S výsledky se
můžete seznámit na webových stránkách
týnecké kopané.
10. května hrají žáci v Želatovicích - starší ve
14:45 a mladší ve 13:00 hod.
další domácí zápasy jsou na pořadu v neděli
17. 5. s Opatovicemi - st. od 9:00 a ml. od
10:45 hod.

starších žáků

www.fotbalvelkytynec.cz

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

