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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 5. kola I. B třídy Olomouckého kraje
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Muži vezou další bod za remízu v Příkazech.

VELKÝ TÝNEC
SOKOL BOHUŇOVICE
hlavní rozhodčí - Motal, asistenti - Milar, Křepský

6. září 2009 v 16:30 hod
sponzorem dnešního utkání je

HERUS

řeznictví

COUFALOVI
www.herus-palety.cz
hlavní partner fotbalového klubu Velký Týnec
pro sezónu 2009 - 2010

Muži vezou další bod, tentokrát z Příkaz
K utkání 4. kola zajížděli muži na hřiště
Příkaz, které v jejich minulém zápase
překvapivě porazili tým Mohelnice.
Utkání pro nás nezačalo ideálně, když
se hned v 17. min. zranil Jirka Lachnit.
Krátce na to vstřelil chytrý gól Michal
Slováček a po celý zbytek prvního
poločasu jsme diktovali tempo hry.
Do druhého poločasu jako by nastoupil
úplně jiný tým. Nebyli jsme si schopni
nahrát a soupeř nás začal přehrávat.
Ale i přesto jsme si vytvořili brankové
příležitosti, které však zůstaly nevyužity.
Zákonitě přišel trest a po chybě krajního
obránce jsme inkasovali.
V tomto utkání nám ještě chyběl
vykartovaný Jarda Pospíšil, kterému
disciplinární komise neprominula zbytek jeho třízapasového trestu.

Příkazy - Velký Týnec 1 : 1
poločas 0:1
Branka: 19. Slováček Michal
Sestava: Černý - Svozil, Staroba,
Dráb, Lachnit - Švéda, Saitz, Rosypal,
Slováček - Jabůrek, Macenauer
Střídání: 21. Lakomý za Lachnita,
67. Žádník za Rosypala
Ostatní výsledky minulého kola:
Červenka - Paseka 2:2
Drahlov - Hlubočky 1:5
Mor. Beroun - Slavonín 1:0
Černovír - Chválkovice 7:0
Bohuňovice - Mohelnice B 5:1
Lipová - Bouzov 1:2

VELKÝ TÝNEC - SOKOL BOHUŇOVICE
neděle 6. září 2009 16:30 hod
V pátém kole se utkají týnečtí fotbalisté
se Sokolem Bohuňovice. Nutno dodat,
že to bude první těžší soupeř, kterého
v novém ročníku potkáváme.
Zatím držíme 4 zápasy neporazitelnost,
ale bohužel z nich máme jedinou výhru.
Domácí utkání proti Pasece a to na hřišti
Chválkovic volali hodně nahlas po
všech třech bodech.
Nyní přichází zápas, který náš tým prověří po všech stránkách. Velmi ofenzívní pojetí bohuňovických fotbalistů si
naši hráči mohli vyzkoušet na zimním
turnaji pořádaném z zimní přestávce
loňského ročníku. V tomto zápase jsme
pozdějšímu celkovému vítězi jednoznačně nestačili a podlehli mu 1:3.
V našem celku by se měl po třízápasovém distancu za vyloučení
v prvním kole objevit na hřišti nejlepší
střelec loňské druhé třídy, Jaromír
Pospíšil.

Bohuňovice zatím třikrát vyhráli a jednou okusili hořkost porážky.
Dosavadní výsledky Bohuňovic:
Slavonín - Bohuňovice 1:2
Bohuňovice - Bouzov 1:2
Hlubočky - Bohuňovice 0:3
Bohuňovice - Mohelnice B 5:1
Pravděpodobná základní sestava
dnešního soupeře:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Urbánek Tomáš
Riedl Ivo
Konečný Jiří
Ťuka Leoš
Kalhous Jiří
Beneš Jakub
Vašenka Jiří
Janků Radek
Koudelný Michal
Fryčák Aleš
Peka Martin

Ostatní zápasy tohoto kola:

V příštím kole se hraje:

Chválkovice - Červenka So 6. 9. 15:00
Hlubočky - Lipová
So 5. 9. 16:30
Mohelnice B - Drahlov So 5. 9. 16:30
Slavonín - Červenka
Ne 6. 9. 16:30
Bouzov - Mor. Beroun Ne 6. 9. 16:30
Paseka - Příkazy
Ne 6. 9. 16:30

Černovír - Červenka
Lipová - Mohelnice
Drahlov - Velký Týnec
Slavonín - Bouzov
M. Beroun - Hlubočky
Příkazy - Chválkovice
Bohuňovice - Paseka

Naše společnost je od sezony 2007/2008
hlavním partnerem fotbalového oddílu
TJ SOKOL VELKÝ TÝNEC, kterému se
v loňské sezoně podařilo dosáhnout historického postupu do I.B třídy, k čemuž mu
gratulujeme. Také pro sezonu 2009/10 zůstává
naše společnost hlavním partnerem nováčka
I.B třídy Olomouckého kraje, skupiny B.

Ne 13. 9. 10:00
Ne 13. 9. 16:00
So 12. 9. 16:00
Ne 13. 9. 16:00
So 12. 9.16:00
Ne 13. 9. 16:00
Ne 13. 9. 16:00

www.fotbalvelkytynec.cz

Dorost
Rozpačitý vstup do sezóny
prožívají naši dorostenci. Jeden
ze spolufavoritů na postup do
vyšší soutěže se zatím nemůže
výsledkově chytit a se 4 body mu
patří v aktuální tabulce až 9. pozice po čtyřech odehraných
zápasech.
V minulém kole hráli dorostenci
v Grygově, se kterým jen remi-

zovali 2:2 po poločase 1:1, když
vyrovnávací gól zařídil David
Zdařil. V úvodu druhého poločasu
vstřelil výstavní branku z trestného kopu Filip Švéda a místo
toho, aby jsme soupeře dorazili
nás před koncem zápasu soupeř
potrestal vyrovnávací brankou,
po nedorozumnění brankáře
s obranou.

Žáci
Povedený start do druhé krajské sezóny
zažívají týnečtí žáci. Jak mladším, tak
i jejich starším kolegům se podařilo
navázat na loňské nabyté zkušenosti
a za dobré výkony a výsledky jim patří
klidný střed tabulky.
st. žáci

ml. žáci

Výsledky týneckých žáků:
ml. žáci
st. žáci
Hlubočky - VT 3:4
0:0
PS Přerov - VT 15:0
1:0
VT - Brodek u Př. 5:2
4:0

vyzkoušel i na postu stopera. Myslím si, že
na
tento mám ještě nějaký čas, ale
vzhledem k našemu omlazenému kádru, to
nevidím jako nereálnou věc do
budoucnosti… Nicméně si myslím, že jsem
útočný typ fotbalisty, zkrátka bránit moc
neumím a je pro mě výzva hrát uprostřed
zálohy, kde se cítím nejlépe.
Kdo je Tvůj oblíbený hráč, kterému
mužstvu fandíš?

Jiří Jabůrek
rozhovor s naším kapitánem

Na úvod nám Jirko řekni, jak si se k fotbalu dostal a kdo z trenérů tě nejvíc
ovlivnil?
Na úvod zdravím všechny příznivce fotbalu
a toho týneckého zvlášť! Fotbal je pro mě
nejkrásnější kolektivní sport, ale to jsem
poznal až po mém působení v basketbalu,
při kterém jsem si, kromě vykloubených
prstů, zlomil ruku, a postupně jsem přešel
právě na fotbal. Z důvodů, že jsem prakticky
téměř po celou dobu působil pouze ve
Velkém Týnci (cca od 12ti let), tak jsem
poznal dvě trenérské osobnosti (ostatní se
snad neurazí) – p. Pospíšila a p. Prečana,
kterým tímto děkuji za důvěru. Z dalších mě
samozřejmě ovlivňoval (-je) můj taťka, který
mě ve fotbalu podporuje.
Kde jsi působil mimo Velký Týnec?
Jak už jsem zmínil, jsem Týnečák, nicméně
jsem si stihnul na rok odskočit do
přespolních Doloplaz, kde jsem byl právě
pod p. Prečanem. Epizodky v Nemilanech
a Holici nepočítám.
Hráváš ve středu zálohy, v útoku a hrával
jsi také na kraji zálohy. Kde hraješ
nejraději a proč?
Zapomněli jste, že mě již Peťa Lakomý

V Česku samozřejmě u mě vede Sigma
Olomouc, ale asi se shodneme, že česká
liga dlouhodobě oproti západním ligám
velmi zaostává. Za nejkvalitnější soutěž
považuji anglickou Premier League, kde
může hrát první s posledním a stále je to
krásný fotbal. Nemám vyhraněný klub, ale
vždy se mi líbil herní styl a síla Manchesteru
United.
Co považuješ ve své dosavadní fotbalové kariéře za svůj vrchol?
Určitě současnou situaci, nebudu počítat
výhry turnajů v malé kopané ve Vacanovicích (jinak velmi prestižní záležitost). Velký Týnec nikdy předtím nehrál
krajskou soutěž a být kapitánem kvalitního,
perspektivního mančaftu mě velmi těší,
zvlášť pokud se naše hra líbí a přináší také
solidní výsledky.
Úvod soutěže nám asi bodově vyšel, jak
jsi vůbec spokojen ty s hrou a výsledky
našeho mužstva?
Prozatím spokojenost, ale popravdě jsme
měli docela i štěstí na los, kdy jsme
prozatím hráli s relativně slabšími soupeři a
proto je velice předčasné mluvit a hodnotit
současný bodový stav. Myslím, že se jistě
reálněji ukáže po odehraných 5-6 kolech.
Ale cítím, že máme dobré mužstvo, které
jistě nebude hrát o záchranu. Také je dobré
vhodné zapojování mladých hráčů,
zejména dorostenců, kteří mají kvalitní tým,
do budoucna má fotbal ve Velkém Týnci
dobrou perspektivistu.

S jakým umístěním by si byl v letošní
sezóně spokojen?
Toto mužstvo má na to, aby hrálo zcela jistě
klidný střed tabulky a to si myslím, je
splnitelné. Důležité je, abychom předváděli
kvalitní fotbal a přilákali na něj co nejvíce
týneckých příznivců.
Mužstvo se velmi omladilo a z dosavadním zápasů se zdá, že jsme díky tomu
zvýšili tempo hry. Současně se zdá, že
mužstvo drží při sobě, staří pomáhají
mladým. Zdá se to jenom nebo to tak ve
skutečnosti je?
Je to tak. Teď jsem četl na našich stránkách,
že kdosi počítal věkový průměr z minulého
zápasu a vyšlo nevídané číslo necelých 22
let! Budu se asi opakovat, ale k omlazení
došlo na můj vkus až moc radikálně,
zejména bohužel vinou zranění a následnému ukončení kariéry u našich hráčů.
Rychlost hry se samozřejmě zvyšuje, není
to dáno jenom věkem hráčů, ale také vyšší
soutěži, kterou hrajeme, kde narážíme na
mnohem zdatnější soupeře. A to je jen
dobře, protože jen takto může jít také naše
výkonnost nahoru. Sám cítím, že je důležité
držet při sobě, podporovat se, každý zápas
nemusí vyjít individuálně na 100 %, ale od
toho jsme kolektiv, abychom pracovali jeden
za druhého.
V Týneckém fotbalu je jistě moc věcí na
zlepšení, co Tebe nejvíc trápí a co by jsi
chtěl zlepšit?

Zapeklitá otázka, nicméně v současné době
je evidentní, že náš kádr je velmi úzký. To
považuji za jeden z hlavních problémů.
I
když náš trenér je jistě jeden z nejlepších
fotbalistů v mužstvu, tak přece jenom je
trenér a ne náhradní 12-tý hráč pro případ
nutnosti střídání. To si samozřejmě musí
uvědomit také trenéři dorostenců, potažmo
žáků a vyjasnit si priority, která soutěž je
přednější. Když to nepůjde touto cestou, tak
zkrátka nezbývá, než někoho dovést
z jiného mužstva. Co se týká zázemí, tak by
nebylo jistě na škodu pořízení nových dresů,
protože současné jsou zcela určitě dobré
pro chladnější období, ale v srpnu těžko
snesitelné. Jinak jsem samozřejmě plně
spokojen, ne každá obec, takového
rozměru, se může pochlubit tak kvalitním
zázemím jako má a hlavně v brzké době
bude mít Velký Týnec. Pamatuji si časy, kdy
jsme hrávali na našem slavném oraništi, kde
byl největší problém nezakopnout o trs
plazivce. To nejde srovnávat. Těším se také
na sportovní halu, která roste vedle hřiště.
Výborná věc. Za to patří dík lidem, kteří se
starají nejen o týnecký fotbal, ale vůbec
o možnosti sportovního využití. Doufám, že
se týneckému fotbalu bude dařit i nadále,
bude radost přijít na zahrádku, dát si pivko
a klobásku, podívat se na pěkný zápas,
popřípadě si zanadávat (na sudího
samozřejmě) :-). A proto TÝNEC DO
TOHO!!!
Do některém z příštích Bodel nám poskytne
rozhovor náš nový hráč, Lukáš Staroba.

Posila
mezi týneckými tyčemi
3. září 2009 bylo vyřízeno hostování
brankáře Přemysla Procházky z
FC Drahlov.

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

