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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 7. kola I. B třídy Olomouckého kraje
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Muži ztratily 2 body a Jabůrka v Drahlově.

VELKÝ TÝNEC
SK LIPOVÁ
hlavní rozhodčí - Navrátil, asistenti - Sigmund, Tomášek

20. září 2009 v 16:00 hod
sponzorem dnešního utkání je

HERUS

restaurace

NA HŘIŠTI

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

Další ztracené body a další červená karta!!!
Do utkání ze soupeřem z těch slabších šli týnečtí
s velkým nasazením a s vírou ve všechny tři body.
Začátek zápasu tomu napovídal, začali jsme
drtivým tlakem, z něhož již v 9. minutě vytěžit
Pepa Macenauer vedocí branku. Ve 14.minutě to
bylo již o dva. O gól se postaral Pospíšil.
Zdálo se, že z utkání se stane jednoznačná
záležitost, to by ovšem nesměl vzít otěže zápasu
do vlastních rukou tragický rozhodčí Krutovský, ze
kterého bylo cítit alkohol přes půlku hřiště. Po naší
druhé brance tlačil domácí k vyrovnání, což se jim
do poločasu podařilo. I přes to Týnec několikrát
zahrozil a mohl nasázet slabím domácím několik
dalších branek. Nestalo se tak a do kabin se šlo za
vyrovnaného stavu.
Druhý poločas se odehrával za našeho stálého
tlaku a bylo jen otázkou času, kdy dáme další
branku. Po brankách volali zejména střely
Staroby, Macenauerovi chyběl několikrát
pověstný krůček a trocha štěstí...
A tak Kohúti přišli o další dva body se slabím
soupeřem. A nejen to, další červenou kartu dostal
kapitán Jirka Jabůrek (stop na 3 zápasy).
Nemuselo ovšem zůstat jen u jediné, faul Pospíšila loktem v závěru utkání volal po další!
Nezbývá, než se z těchto chyb poučit, uklidnit se a

odehrávat zápasy s chladnou hlavou, jen tudy
vede cesta k vítězství nad Lipovou v dalším
našem zápase.

Drahlov - Velký Týnec 2 : 2
poločas 2:2
Branka: 9. Macenauer, 14. Pospíšil
Sestava: Procházka - Svozil, Staroba,
Lakomý, Slováček - Švéda, Jabůrek,
Dráb, Lintner - Macenauer, Pospíšil
Střídání: 85. Levek za Švédu
Ostatní výsledky minulého kola:
Slavonín - Bouzov 3:3
Příkazy - Chválkovice 4:1
Mor. Beroun - Hlubočky 2:0
Černovír - Červenka 7:1
Bohuňovice - Paseka 3:1
Lipová - Mohelnice B 4:1

VELKÝ TÝNEC - SK LIPOVÁ
neděle 20. září 2009 16:00 hod
K dnešnímu zápasu přijíždí do Velkého
Týnce nedávný účastník třetí nejvyšší
fotbalové soutěže v ČR, tým SK Lipová,
který ještě v roce 2008 působil v MSFL.
Někdejší farma prvoligové Sigmy
prožila strmý pád do nižších fotbalových
pater.
Předsezónní plány Lipové jsou už asi ty
tam. S jejich postupem zpět na
fotbalové výslunní to zatím nevypadá
moc reálně.
Lipové jde určitě o to, aby se tým ustálil,
sehrál a v několika příštích sezónách se
pokusil o návrat do vyšších soutěží.
A že to nebudeme mít s Lipovou lehké
svědčí i její dosavadní výsledky.

Lipová - Mohelnice B 4:1
Největší nebezpečí pro obranu soupeře
je zatím lipovský Radek Burget, po
jehož střelách již čtyřikrát lovili brankáři
míč ze svých branek.
Pravděpodobná základní sestava soupeře:

1 Abrahám Jiří
2 Koudelka Zdeněk
3 Koudelka Petr
4 Zapletal Miroslav
5 Barták Tomáš
6 Žilka František
7 Žondra Radim
8 Műler Patrik
9 Burget Radek

Dosavadní výsledky Lipové:
Lipová - Černovír 0:2
Lipová - Mor. Beroun 1:3
Slavonín - Lipová 1:4
Lipová - Bouzov 1:2
Hlubočky - Lipová 4:3

10 Liška Josef
11 Burget Aleš

Ostatní zápasy tohoto kola:

V příštím kole se hraje:

Chválkovice - Bohuň.
Hlubočky - Slavonín
Červenka - Příkazy
Bouzov - Černovír
Mohel. B - M. Beroun
Paseka - Drahlov

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

So 19. 9. 15:00
So 19. 9. 16:00
So 19. 9. 16:00
Ne 20. 9. 16:00
Ne 20. 9. 16:00
Ne 20. 9. 16:00

So 26. 9. 15:30
So 26. 9.15:30
Ne 27. 9. 10:00
Ne 27. 9. 15:30
Ne 27. 9. 15:30
Ne 27. 9. 15:30
Ne 27. 9. 15:30

NOVÁ TvÁŘ
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.

17. 9. byl vyřízen příchod další posili, jde o
Pavla Hejníčka z Drahlova.
Může nastupovat na místě obránce nebo
záložníka, poslední jeho angažmá bylo v
Troubkách.

www.fotbalvelkytynec.cz

Dorost
Naši dorostenci zdá se, jako by
nabírali dech. Po rozpačitém
úvodu sezóny přišla řada 5 bodů
a hned je to v tabulce znát.
Posledním přírustkem jsou tři
body za výhru 2:1 v Haňovicích
(poločas 2:0). Branky vstřelili
Michal Dosoudil a Oldřich Levek.
Včera odehráli dorostenci své
další utkání s týmem Cho-

moutova. O výsledku budete
informováni na webových stránkách klubu a před dnešním
zápasem.
V příštím kole mají dorostenci
volno.
Další zápas je na programu
3. října v 15:30, kdy zajíždí
k derby do Doloplaz.

V. Týnec - Bělkovice 1:0

Žáci nestačili na Želatovice
V minulém kole hráli družstva žáků
v Žaletovicích. Jak starším, tak i mladším se moc nedařilo a oba zápasy
prohráli.
Starší žáci 2:0, mladší 9:0.
Dnes odehráli žáci další své utkání, na
st. žáci

ml. žáci

domácím hřišti hostili Slatinice. O výsledku budete informováni před dnešním zápasem.
Už ve středu hostí žáci dalšího soupeře.
Zápasy s Kostelcem začínají na domácím hřišti od 15:30 a od 17:00 hod.
Přejeme žákům mnoho štěstí.

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

