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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 3. kola I. B třídy Olomouckého kraje
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Muži pouze remizovali ve Chválkovicích 1:1.

VELKÝ TÝNEC
SK ČERVENKA
hlavní rozhodčí - Požár, asistenti - Dokoupil, Valouch

23. srpna 2009 v 16:30 hod
sponzorem dnešního utkání jsou

HERUS

Ivana a Jindřich

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

Dovolte nám, abychom vás přivítali na druhém domácím utkání
fotbalistů TJ Sokol Velký Týnec v 1. B třídě Olomouckého kraje.

SK ČERVENKA
Los nám pro třetí kolo přiřkl soupeře
z Červenky u Litovle.
Do nové sezóny vstoupila Červenka
utkáním s ambiciózními Hlubočkami,
kterým podlehla 1:0.
Ve druhém kole narazila na jednoho
z největších aspirantů na “titul v naší
soutěži”, mužstvo Mohelnice B, kterému
na vlastním hřišti podlehla 1:3.
Hosté by si určitě vstup do nového
ročníku představovali lépe, a tak pevně
doufejme, že jim ho ještě o týden
oddálíme. To budou hrát doma se slabou Pasekou, a když uhlídají kanonýra
Vojtáška, který rozhodl oba letošní
zápasy Paseky budou mít postaráno
o první 3 letošní body.

V tomto kole se ještě hraje:
Moravský Beroun - Černovír SO 16:30
Slavonín - Lipová NE 16:30
Bouzov - Drahlov NE 16:30
Hlubočky - Bohuňovice SO 16:30
Mohelnice B - Příkazy SO 16:30
Paseka - Chválkovice NE 16:30
Z uplynulých dvou kol se dají vyčíst
předsezónní předpoklady. K nejsilnějšílm týmům koketujícím s postupem do
vyšší soutěže bude rozhodně patřit
“béčko” Mohelnice spolu s Moravským
Berounem, stíhat by je mohli Hlubočky
a Bouzov. K lepším týmům budou
rozhodně patřit Bohuňovice a Černovír.
Postupové ambice vyhlásila také
nevyzpytatelná Lipová.

Dorost
Společně se startem sezóny mužů
odstartoval nový fotbalový ročník také
našim dorostencům, kteří by se rádi
ucházeli o postup.
V prvním utkání sezóny porazili na
domácím hřišti Slatinice 4:1. O branky
se postarali Josef Pazdera 2x, Ondřej
Levek a Ondřej Vereš.
Druhé utkání se dorostencům nepovedlo a v páteční předehrávce podlehli

domácímu Štěpánovu 1:2. Po dvou
hrubých chybách během jedné minuty
se domácí dostali do dvoubrankového
vedení, které v poslední minutě zápasu
korigoval svou první letošní brankou
David Homola.
Výsledek včerejšího utkání s Horkou
nad Moravou se dovíte během dnešního utkání nebo na internetových
stránkách klubu www.fotbalvelkytynec.cz

Žáci
O tomto víkendu začínají našim žákům
jejich žákovské soutěže. Ve svém
druhém roce mezi kluby v krajském
přeboru budou určitě chtít přinejmenším
napodobit své loňské učinkování a
mladší žáci postoupit v tabulce nahoru
a odlepit se z posledního místa na kterém loni skončili.
V sobotu 22. srpna 2009 se utkají žáci s
PS Přerov na jeho hřišti. Nejdříve od

9:00 poměří své síly starší žáci. Od
10:45 potom mladší žáci. přejeme jim
mnoho úspěchů a hlavně, aby se
fotbalem bavili.
První domácí utkání nového od 16:00
starší a od 17:30 mladší. Přijďteje
povzbudit!
Oddíl kopané dále hledá trenéry
mládežnických kategorií. V případě
zájmu kontaktujte vedení klubu.

HERUS

hlavní partner
fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec

RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

