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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 9. kola I. B třídy Olomouckého kraje
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Střelci se v Berouně netrefili, Týnec nebodoval.

VELKÝ TÝNEC
SOKOL SLAVONÍN
hlavní rozhodčí - Lasovský, asistenti - Krutovský, Valouch

4. října 2009 v 15:30 hod hostinec
sponzorem dnešního utkání je

HERUS

společenský dům

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

Muži přijeli z Berouna s prázdnou
Minulé kolo nezastihlo týnecké fotbalisty
v optimální formě a proto celkem po zásluze
prohráli na hřišti v Moravském berouně 2:0.
Góly do naší sítě padly v prvním poločase,
kdy jsme vyrobili několik školáckých chyb,
které soupeř dokázal potrestat.
Druhý poločas už byl z naší strany o malinko
lepší, ale na výsledku se už nic nezměnilo
i přes tyč nastřelenou Hejníčkem a dva
gólově nedotažené úniky Jardy pospíšila.

Mor. Beroun - Velký Týnec
2:0
Sestava: Černý - Svozil, Staroba, Dráb,
Slováček - Švéda, Saitz, Rosypal, Hejníček
- Macenauer, Pospíšil
Střídání: 57. Lakomý
72. Žádník za Rosypala

za

Slováčka,

Ostatní výsledky minulého kola:
Slavonín - Mohelnice B 0:2
Drahlov - Chválkovice 1:1
Bouzov - Hlubočky 4:1
Černovír - Příkazy 6:2
Bohuňovice - Červenka 3:1
Lipová - Paseka 1:0

VELKÝ TÝNEC - SOKOL SLAVONÍN
neděle 4. října 2009 15:30 hod
Deváté kolo letošního ročníku první
B třídy bude mít na programu mimo níže
zmíněných duelů i zápas Velkého Týnce
a Sokola Slavonín. Zápas nováčka
s ostříleným týmem z olomouckého
předměstí.
Výsledky minulého kola udělali tabulku
naší soutěže zase o něco napínavější.
Sedmý a dvanáctý celek dělí pouhé tři
body.
O to víc bude pro dnešní soupeře utkání
důležitější. Domácí budou chtít určitě
napravit zaváhání se slabšími soupeři
na začátku soutěže, kdy jim vítězství
utíkala díky nezkušenosti a disciplinárním trestům. Hosté do utkání také
půjdou určitě naplno, protože by se
v tabulce rádi viděli na vyšších patrech.
O náboj pro utkání je tudíž postaráno,
takže vám přejeme pěkný sportovní
zážitek.
Týnec, DO TOHO!

Pravděpodobná základní sestava soupeře:
1 Žižka

Ostatní zápasy tohoto kola:

V příštím kole se hraje:

Chválkovice - Lipová
Hlubočky - Černovír
Červenka - Drahlov
Příkazy - Bohuňovice
Mohel. B - Bouzov
Paseka - Mor. Beroun

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

So 3. 10. 15:00
So 3. 10. 15:30
So 3. 10. 15:30
Ne 4. 10. 15:30
Ne 4. 10. 15:30
Ne 4. 10. 15:30

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.

Dosavadní výsledky Slavonína:
Slavonín- Bohuňovice 1:2
Drahlov - Slavonín 2:4
Slavonín - Lipová 1:4
Mor. Beroun - Slavonín 1:0
Salvonín - Černovír 2:0
Slavonín - Bouzov 3:3
Hlubočky - Slavonín 1:0
Slavonín - Mohelnice B 0:2

2 Doležel
3 Lojka
4 Tandler
5 Metelka
6 Šrom
7 Dostál
8 Hampl
9 Semjon
10 Alka
11 Korol

So 10. 10. 15:00
So 10. 10.15:00
So 10. 10. 15:00
Ne 11. 10. 10:00
Ne 11. 10. 15:00
Ne 11. 10. 15:00
Ne 11. 10. 15:00

Naši dorostenci měli v minulém kole
volný los.
Včera odehráli svůj zápas s vedoucím týmem soutěže, Doloplazy.
O výsledku vás budeme informovat
před dnešním zápasem.

www.fotbalvelkytynec.cz

Likvidační zákrok před sooudem
První veřejné stání bylo odročeno. To aby se
obě strany dohodly na odškodnění. Ale to není
úplně tou věcí, o kterou Lukáši Magnovi jde.
„Takové zákroky přece nemají ve fotbale co
dělat. Vždyť si v podstatě chodíme zahrát jen
pro radost. Někdy je hra tvrdší, ale musí to mít
nějaké hranice. Tohle se nemá stávat,“ říká
Magna. „Víme, že každý z nás chodí do práce,
má nějaké splátky nebo hypotéky. A banka
vám nepočká,“ podotýká.
Lukáš Magna v zápase s Pňovicemi

Fauly k fotbalu patří. Ale všechno musí mít své
hranice. Pokud se překročí, může to
dopadnout velmi zle, třeba těžkým zraněním.
Jedno takové se dostalo až k soudu. Řeknete
si, že zranění ke sportu patří - to samozřejmě
ano, ale nesmí, nebo spíše rozhodně by to
nemělo, být po úmyslných a zbytečných
zákrocích. Ovšem i ty se stávají. Jeden z
fotbalistů nenechal zákrok, který mu způsobil
otevřenou zlomeninu nohy, jen tak. Zraněný
hráč se svým advokátem Romanem Brnčalem
dohnali likvidační faul až před soud.
"Soudím případ ublížení na zdraví při
fotbalovém zápase. Teď je ale poskytnutá
čtrnáctidenní lhůta, ve které se jedná, jestli
obžalovaný uhradí poškozenému
požadovanou částku jako odškodnění,"
uvedla předsedkyně senátu olomouckého
okresního soudu Markéta Langerová.
Co se přesně stalo? Zhruba dvacet minut před
koncem fotbalového zápasu II. třídy OFS
Olomouc mezi Velkým Týncem a Novou
Hradečnou loni v listopadu jeden z hostujících
hráčů v 61. minutě za stavu 4:1 pro domácí
tým zezadu na půlící čáře zkosil domácího
Lukáše Magnu. Následek? Otevřená
zlomenina holeně, čtyři operace a tři měsíce
pracovní neschopnosti. Přitom pro Magnu šlo
o poslední zápas v kariéře. „A takhle to
dopadlo. Nikdy jsem neměl žádné zranění,
najednou jsem byl ze dne na den v nemocnici,“
řekl Magna. Faul na něj byl navíc z kategorie
naprosto zbytečných. „Vedli jsme, bylo pár
minut do konce,“ podotkl Magna. Rozhodl se,
že nevybíravý zákrok nenechá jenom tak. A
podal trestní oznámení. Případ potom prošel
přes státní zastupitelství až k soudu.

Sám měl štěstí, že vzhledem k vážnému
zranění o práci nepřišel. „Nikdy jsem nebyl na
neschopence. Až teď. Naštěstí mi to potíže se
zaměstnáním neudělalo. Ale samozřejmě
jsem kvůli tomu o nějaké peníze přišel,“ řekl
Magna.
Na Olomoucku jde o první podobný případ.
Tedy ne vážného úrazu při sportu, ale toho, že
se dostal až k soudu. Až tam se prokáže, jestli
šlo skutečně o úmyslné ublížení na zdraví.
Jedna taková kauza už se dostala až k
Nejvyššímu soudu. Ten rozhodl, že to, co se
odehrává ve sportu, se nemusí posuzovat jen
podle sportovních pravidel. A letos v únoru byl
za surový faul ve fotbale jeden hráč odsouzen.
Za těžké zranění protihráče mu soud vyměřil
šest měsíců s odkladem na rok a půl. Navíc
dostal na dva a půl roku zákaz účastnit se
jakéhokoliv fotbalového zápasu, který bude
pořádat Českomoravský fotbalový svaz.

Autor výše zmíněného brutálního faulu,
Domes z Nové Hradečné
zdroj: Olomoucstred.naseadresa, Petr Pelíšek

Žáci byli v anglickém týdnu úspěšní jen napůl
V uplynulém týdnu odehráli naši žáci
dva soutěžní zápasy. Nejdříve ve středu
v dohrávce 2. kola hostili Kostelec. Jak
starší, tak i mladší žáci svá utkání
vyhráli, když svého soupeře přestříleli
v poměru 4:3 starší resp 5:3 mladší.
st. žáci

ml. žáci

O víkendu pak zajížděli na půdu Konice,
kde starší žáci lídrovi tabulky podlehli
4:0. mladší pak na své vrstevníky také
nestačili a prohráli 7:1.
Dnes odehráli žáci další utkání. Soupeřem jim byli Čechovice u PV. O výsledku budete informováni před zápasem mužů.
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RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

