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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 26. kola II. třídy OFS Olomouc
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Týnecké

Í L K O PA

VELKÝ TÝNEC
TJ SOKOL BABICE
hlavní rozhodčí - Damek, asistenti - Grušecký, Ehrenberger

13. června 2009 v 16:30 hod

HERUS

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

Týnecké BODLO

TJ SOKOL BABICE
Rozloučí se Týnec s druhou třídou vítězně?
K poslednímu utkání v letošním ročníku
2. třídy OFS zavítá na týnecké hřiště celek
Babic. Družstva, které jsme na podzim
porazili na jeho hřišti přesvědčivým
výsledkem 4:1 (o kosmetickou úpravu
výsledku se postaral v závěru utkání
rozhodčí - nebudeme jmenovat - když si
vymyslel penaltu). Hra už tak přesvědčivá
nebyla, protože Babice měli tenkrát fazónu
a několikazápasovou řadu výher.
V minulém kole Babice doma ostudně
prohráli 0:6 s hráči Nemilan.
I když v dnešním zápase už o nic nejde, obě
mužstva mají z minulého kola co napravovat. Zejména domácí se chtějí se svými
fanoušky a s druhou třídou rozloučit důstojně, pěkným fotbalem a vítězstvím.

Týnecké BODLO

Přáslavice - Velký Týnec
3:1
V zápase, ve kterém už
o nic nešlo měli navrch
domácí.
Přáslavice - Velký Týnec
3 : 1 (0 : 1)
V předposledním kole jsme zavítali k dalšímu derby utkání na hřiště Přáslavic. První
poločas se odehrál v klidném tempu, naši
hráči se snažili o kombinační hru. Naše aktivita byla korunována vedoucí branku ve
40. minutě v poslední době pravidelně
výborně hrajícího kapitána Jirky Jabůrka.
Druhý poločas pokračoval ve stejném
duchu. Změna nastala až po brutálním a naprosto chybně jen žlutou kartou potrestaném zákroku útočníka domácích na našeho
gólmana Davida Černého.
Domácí poté převzali aktivitu a dvěma
slepenými góly otočili skóre na 2:1. Poté
jsme se snažili hru otevřít a dostat domácí
pod tlak. Ti však vyráželi do nebezpečných
brejků. V poslední minutě domácí zužit-

kovali standardku, když neudržel balon náš
gólman a domácí kanonýr Kundrt (v té době
už neměl na hřišti co dělat, neboť za další
brutální faul inkasoval od tragického
rozhodčího Augustina jen žlutou kartu),
završil hattrick.
Porážka v tomto prestižním utkání jistě
mrzí, my se však již musíme soustředit na
příští sezonu a rozhodně dávat prostor
talentovaným hráčům z dorostu.
Zápas opět potvrdil, že pro působení ve
vyšší soutěži je potřeba mít co nejširší kádr,
aby na lavičce bylo kam sáhnout a reagovat
na vývoj utkání.
Potěšila opět velmi početná skupina
příznivců týnecké kopané, která přijela
Kohúty povzbudit.
Sestava: Černý - Dosoudil, Lakomý,
Dráb, Koláček - Kovář, Svačina, Jabůrek,
Macenauer - Žádník, Pospíšil
Střídání:
67. Svozil
Malinka za Žádníka

za

Koláčka,

81.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

Ostatní zápasy posledního kola 13. a 14. 6.:

N. Hradečná - Pňovice 1:2 (0:2)

Pňovice - Lužice ................................. NE 16:30
Štarnov - Těšetice ................................ SO 16:30
Náměšť - Přáslavice ........................... SO 16:30
Nemilany - N. Hradečná ....................... NE 16:30
Doloplazy - Velká Bystřice ................... NE 16:30
Chomoutov - Vilémov ......................... SO 16:30

branky: Lolek - Podhora, Vrba

Lužice - Chomoutov 2:2 (1:0)
branky: Minář 2x - Sedlář, Kubíček

Těšetice - Doloplazy 2:3 (0:3)
branky: Novák, Zavadil - Drábek 2x, Zábranský

Vilémov - Štarnov 1:3 (1:2)
branky: Škůrek - Čapka, Vašička, Šíp

V. Bystřice - Náměšť 4:3 (3:2)
branky: Kryl 3x, Sekel M. - Konečný 2x, Tisoň

Babice - Nemilany 0:6 (0:4)
branky: Thomas 2x, Stránský 2x, Škarabela, Rádek

www.fotbalvelkytynec.cz

Anonym
Dne 10 .6. 2009 řešila STK Okresního fotbalového svazu anonym, který zaslal zatím
neznámý pisatel. TJ Sokol se s danou situací nehodlá smířit a zvažuje podání trestního
oznámení na zatím neznámeho pachatele z důvodu křivého obvinění a pomluvy.

Ze zápisu STK
Seznámení členů STK s provokací neznámého autora v elektronické
poště:
Na e-mailovou adresu OFS přišla zpráva od jar.vlach@seznam.cz , který v emailu uváděl náznak korupce mezi kapitánem hostů a hl. rozhodčím v utkání II.
třídy Sokol Těšetice – Sokol Velký Týnec. Skutečný Jaroslav Vlach se proti tomuto
rázně ohradil a svůj nesouhlas telefonicky a následně písemně odmítl
s poukazem i na to, že nemá e-mailovou adresu, natož počítač.
STK bere zprávu jako anonymní a vyjádření skutečného Jaroslava Vlacha za
dostatečné k tomu, aby upustila od dalšího šetření.

Nejen postup družstva mužů odd. kopané do vyšší soutěže je úspěchem ve
sportovních aktivitách Velkého Týnce.
Dalším úspěchem týnecké kopané je postup družstva žáků ZŠ M. Petřkové, kterou
reprezentují i naši hráči do finále turnaje Coca-Cola cupu - školský pohár, který se
odehrál 8.-10.6. v Praze.
Z celkového počtu 1 155 družstev se naši hráči probojovali do závěrečného finále
mezi posledních 16 účastníků.
Na závěrečném turnaji v Praze se týneckým žákům také dařilo a dosáhly
obrovského úspěchu. Celkově 8. místo!
Výsledky týneckých žáků:
1. kolo
VT - ZŠ 8. května OL 3:0
VT - ZŠ Nedvědova OL 7:0
VT - VG Pasteurova OL 0:0
2. kolo
VT - ZŠ Rožňavská OL 2:0
VT - ZŠ Demlova OL 5:0
VT - ZŠ Palackého PV 4:0

3. kolo
VT - ZŠ Majetínská Brodek u Př 2:1
VT - ZŠ Dolany 2:2
VT - ZŠ Vítězná Litovel 3:0
Finálový turnaj
VT - ZŠ Hálkova Humpolec 2:1
VT - ZŠ Nolvolíšeňská Brno (vítěz turnaje) 0:3
VT - ZŠ Moravský Písek 2:0
VT - ZŠ Masarykova Libštát 0:0 pen. 7:8
VT - ZŠ Sluneční Šumperk 1:2

Týnecké BODLO

DOROST

Bělkovice - Velký Týnec
4:0
Naš i doro s tenc i z akonč ili s ez ónu
2008/2009 prohrou na hřišti Bělkovic.
Tento víkend mají volný los, ale
výsledky ostatních zápasů se jejich
konečného pořadí nedotknou. Za 10

výher, 4 remízy a 8 porážek bude dorostencům i po konečném sečtení
všech doposud neodehraných zápasů
solidní 6. místo.

Ostatní výsledky
minulého
kola:
minulého
kola

Zbývající zápasy.
minulého kola

Slatinice - Horka 4:1
Dub - Bohuňovice 1:3
Haňovice - Grygov 2:6
Dolany - Chomoutov 4:1

Bohuňovice - Dolany
Slavonín - Haňovice
Horka - Dub
Grygov - Slatinice
Chomoutov - Štěpánov

O branky dorostu se postaralo celkem 14
hráčů! Nejlepším šutérem se stal 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 Ehren-

berger 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.

So 16:30
So 14:15
So 15:30
So 13:00
So 14:15

ŽÁCI

Týnecké BODLO

Žáci zakončí sezónu zítřejším dvojutkáním
s Kostelcem v 9:00 aSt.10:45
hod.
žáci
Týnečtí žáci ve své první sezóně v krajské
soutěži rozhodně neudělali ostudu. Spíše
naopak. Před zítřejším posledním zápasem
patří starším žákům krásné třetí místo.
Mladší žáci končí v téže soutěži na místě
posledním. Letos posbírali spoustu
zkušeností a příští rok to soupeřům ve stejné
soutěži předvedou. Nasazení do soutěží se

starších žáků

Sponzoři
vers.
Fanoušci
už příští
sobotu

řídí výhradně umístěním starších žáků,
tudíž mladší žáčci nemusejí mít obavy o existenci v současné soutěži.
V minulém kole starší žáci zvítězili nad
Kozlovicemi 2:0, mladší stejnému soupeři
podlehli 0:3.
Oběma týmům děkujeme za vzorné
reprezentování týnecké kopané a za výbornou reklamu pro Velký Týnec.
Ml. žáci

Týnecký
fotbal
sponzoruje
firma

HERUS
www.herus-palety.cz

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

TOPTRANS

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

