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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 24. kola II. třídy OFS Olomouc

OD

BODLO

Ý T ÝN
LK

EC

Týnecké

Í L K O PA

Fotbalová tragédie v Těšeticích.
Další prohra! 1:4!

VELKÝ TÝNEC
SK VELKÁ BYSTŘICE
hlavní rozhodčí - Lakomý, asistenti - Žvátora, Kaňok

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

HERUS

TOPTRANS

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

Týnecké BODLO

SK VELKÁ BYSTŘICE
Dotáhne se Bystřice na rozdíl jediného bodu
nebo bude Týnec slavit vítězství v soutěži?
Utkání jara. Tak by se dalo nazvat dnešní
střetnutí dvou vedoucích týmů 2. třídy OFS
toužících po postupu do vyšší soutěže.
Velký Týnec vstupoval do jarní části s velikým náskokem, který ještě více narostl po
bystřické ztrátě bodů ve Vilémově. Propastný 14ti bodový náskok může být po
dnešním zápase takřka smazán.
Velká Bystřice vycítila šanci se o postup
porvat. Na jaře dosud neprohrála, ztratila
pouze 4 body za dvě remízy. Kopíruje tím
náš skvělý podzim, kdy i my jsme ztratili
pouze při dvou remízách.
Ale pozor, ze hry ještě není ani třetí Štarnov.
Při správné konstelaci hvězd může i on
pomýšlet na postup. Stačí, aby dnešní
zápas skončil remízou a ve zbývajících dvou
kolech nezískal nikdo z dnešních soupeřů
ani bod.
Určitě máte v paměti podzimní dvojzápas
na hřišti ve Velké Bystřici. Po předčasném
ukončení zápasu hlavním rozhodčím (kvůli

napadení našeho útočníka domácím
trenérem) se v opakovaném utkání radovali
týnečtí. VYBOJOVALI tehdy vítězství 2:1.
Vybojovali je napsáno velkými písmeny,
neboť to je hlavní problém týneckých
fotbalistů. Zapomeňme na domácí vydařená utkání s Chomoutovem a Vilémovem.
Týnec má problém!
Bez bojovnosti to dnes nepůjde. Fotbalovost musí jít stranou. Emoce budou na
bodu varu, návštěvnost bude trhat rekordy.
Co víc si přát? Snad jen, aby to dobře
dopadlo!
Z výsledků dnešního soupeře si připoměňme jeho ztráty: Štarnov - VB 1:1, Lužice
- VB 3:3, Těšetice - VB 2:1, Pňovice - VB 2:1,
VB - Velký Týnec 1:2, VB - Doloplazy 2:3,
Vilémov - VB 2:2, N. Hradečná - VB 0:0.
Ostatní zápasy skončily vítězstvím dnešních hostujících hráčů.

Týnecké BODLO

Těšetice - Velký Týnec
4:1
Muži napsali další díl
fotbalové tragédie.
Tentokrát v Těšeticích.
Na utkání do Těšetic dorazila opět velmi
početná skupina našich příznivců, bohužel
návrat domů byl více než hořký.
Po relativně vyrovnaném prvním poločase
kdy jsme neproměnili několik vyložených
brankových šancí, přičemž pozice Jardy
Pospíšila před poloodkrytou brankou po gólu
volala, jsme odehráli druhý poločas, který
nemá s hrou mužstva myslícího na postup
zhola nic společného.
Jako již po několikáté na naše mužstvo
stačilo to, aby soupeř jezdil po zadku a bojoval a prostě nás ubojoval.
Zrodila se tak zcela zasloužená vysoká
výhra domácích. Máme týden do klíčového
utkání s Velkou Bystřicí, abychom srovnali
řady a abychom se pokusili navázat na
podzimní výsledky a formu. Snad se to
podaří.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

Přáslavice - N. Hradečná 4:1 (2:0)
branky: Drga, Navrátil, Číhalík, Konar - vlastní

Lužice - Doloplazy 2:1 (2:1)
branky: Odstrčil, Všetula - Zápařka

Vilémov - Námešť 6:0 (3:0)
branky: Dvořák 2, Tyl 2, Studený, Spáčil

Chomoutov - Štarnov 0:1 (0:0)
branky: Čapka

V. Bystřice - Nemilany 1:0 (1:0)
branky: Sekel M.

Babice - Pňovice 3:3 (3:2)
branky: Pešata 2, Segeň - Jurka R., Jurka M.,
Podhora

Těšetice - Velký Týnec
4 : 1 (1 : 1)
Br: 25. Jabůrek Jiří
Sestava: Žádník Jakub - Dosoudil, Prečan,
Dráb, Lachnit - Koláček, Lakomý, Jaburek,
Svačina - Drábek, Pospíšil
Střídání: 52. Rosypal za Koláčka, 71.
Žádník Jan za Drábka, 80. Švéda za
Svačinu

Vybráno z diskuzního fóra:
abc: Hoši s takovou hrou se příští sezónu
nezachráníme ani v té druhé třídě a spadneme do
trojky!! Kam asi bohužel patříme. Nebo máte jiný
názor?
Tomáš: Dnešní zápas se vůbec nepovedl. Hráli v podstatě jen dva hráči, ostatní jen koukali. Podle mě
zahráli dobře akorát J. Jabůrek a M. Dosoudil.Ostatní
se ne ně v podstatě jen koukali. Obrana byla úplně
děravá a jen díky neschopnosti útočníků Těšetic trefit
bránu to skončilo jen 4-1.Doufám,že proti V. Bystřici se
nahecujete a předvedete o sto procent lepší výkon.
Jinak to s postupem bude vypadat bledě.

aktuální kolo 30. a 31. 5. 2009

Pňovice - Chomoutov .................. NE 16:30
Štarnov - Lužice .......................... SO 16:30
Náměšť - Těšetice ...................... SO 16:30
Nemilany - Přáslavice ................. SO 16:30
N. Hradečná -Babice .................. NE 16:30
Doloplazy - Vilémov .................... NE 16:30
příští kolo 6. a 7. 6. 2009
Přáslavice - V. Týnec ................. SO 16:30

Babice - Nemilany ................... NE
Lužice - Chomoutov .............. SO
V. Bystřice - Náměšť ............. NE
Těšetice - Doloplazy ................ NE
Vilémov - Štarnov ................... NE
Hradečná - Pňovice ................ NE

www.fotbalvelkytynec.cz

16:30
11:00
16:30
16:30
15:00
16:30

sponzor dnešního utkání

Den za dnem křižuje území České
a Slovenské republiky několik stovek
dodávkových a nákladních vozidel
všech hmotnostních kategorií označených TOPTRANS.
Na více než třech desítkách našich
pracovišť propojených jednotným
systémem zpracování dat pro přijetí
a sledování zásilek čekají právě na
Vaši objednávku profesionálové dispečeři TOPTRANSu.
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700 TOPTRANS OLOMOUC
Železniční 548/4B
areál Logistic center Olomouc
779 00 Olomouc
Tel.:
585 312 143
585 313 202
585 313 203
Tel.+ Fax.:
585 311 223
e-mail:
depo700@toptrans.cz
Obsluhuje oblast : Olomouc, Přerov, Prostějov

Týnecké BODLO

DOROST

Dolany - Velký Týnec
6:2
Týnečtí dorostenci sehráli minulá víkend své
utkání s týmem Dolan. Bohužel rovnoceným
partnerem jim vydrželi být pouze v prvním
poločase, který jsme prohráli 2:1. Domácí
ve druhé půli přidali další 4 branky a zaslouženě zvítězili. O góly Velkého Týnce se
postarali Tomáš Ehrenberger a Josef
Pazdera.

Včera se dorostenci utkali se soupeřem ze
Štěpánova.
V dalším, posledním kole, zajíždí na hřiště do
Bělkovic, se kterými odehrají v této sezóně
své poslední utkání.
Držme jim palce!

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

V tomto kole minulého
se hraje:
kola

Štěpánov - Slatinice 6:0
Slavonín - Bohuňovice 1:5
Haňovice - Dub 3:2
Bělkovice - Grygov 0:1

Bohuňovice - Chomoutov So 16:30
Slavonín - Bělkovice
Ne 14:15
Horka - Haňovice
Ne 14:00
Dub - Slatinice
Ne 16:30

O branky dorostu se postaralo celkem 14
hráčů! Nejlepším šutérem byl před
včerejším zápasem Martin Rosypal, který
vstřelil 11 branek. Dalšími úspěšnými střelci
jsou Oldřich Lintner s 9 brankami (v
současné době obléká dres Holice), Pavel

Kovařík s 8, Tomáš Ehrenberger a Josef
Pazdera se 6, Roman Kovář s 5 brankami. Po
dvou gólech vsítili Filip Caha, Lukáš
Dobrovič, David Homola, Ondřej Levek, Filip
Švéda a David Zdařil. Jednu branku vstřelili
Michal Dosoudil a Tomáš Karas.

ŽÁCI

Týnecké BODLO

Žáci svá utkání s Lipníkem předehráli
Starší i mladší žáci měli minulý víkend volno,
protože svá utkání s Lipníkem n. Bečvou si
předehráli. Mladší žáci prohráli 1:9, starší
zvítězili 3:1.
Dnes ráno odehráli další zápasy své
soutěže. Na domácím hřišti hostili Hlubočky.
S výsledky se můžete seznámit na
webových stránkách klubu nebo v průběhu
dnešního zápasu mužů

starších žáků

St. žáci
Další program
žáků bude následující:
6. června od 9:00 se na hřišti PS Přerov
utkají starší žáci s Kozlovicemi.
Tamtéž, ale v 10:45 odehrají se stejným
soupeřem svůj zápas i mladší žáci.
Týden na to přivítáme na hřišti v Týnci hráče
Kostelce. Utkání začínají v tradičních časech
9:00 a 10:45.

Ml. žáci

Přípravka odehrála turnaj na domácím hřišti
Benjamínci měli na programu další turnaj
jarní finálové části jejich soutěže. Tentokrát
se hrálo na hřišti Velkého Týnce.
Velký Týnec - Nové Sady 0:9
Velký Týnec - Černovír 1:2
branka: Hynek
Příští turnaj se odehraje v neděli 31. května
od 9:00 na hřišti Nových Sadů.

Týnecký
fotbal
sponzoruje
firma

HERUS
www.herus-palety.cz

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

