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program fotbalového klubu TJ Sokol Velký Týnec
k zápasu 13. kola I. B třídy Olomouckého kraje
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Kanonáda v Mohelnici: Mohelnice B - V. Týnec 3:8

VELKÝ TÝNEC
SLOVAN ČERNOVÍR
hlavní rozhodčí - Kičin, asistenti - Pumprla, Ženožička

1. listopadu 2009 13:30 hod
sponzorem dnešního utkání je

HERUS

ASANA

Bronislav Hořínek

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

Střelecké hody v Mohelnici
Minulé utkání v Mohelnici pro nás dopadlo
nad očekávání dobře. Domácí tým jsme
zesměšnili osmi brankami, které naši hráči
spravedlivě rozdělili do obou poločasů.
O branky se podělili Jarda Pospíšil 4x, Pepa
Macenauer 2x, Lukáš Staroba a Filip Švéda
po jedné.
Škoda jen, že jsme nevyužili všechny 100%
šance, desítka byla blízko ...

Mohelnice B - Velký Týnec
3:8
Branky: 28, 37, 49 a 56 Pospíšil, 5 a 78
Macenauer, 44 Staroba, 87 Švéda
Sestava: Černý - Lachnit (59´ Lintner),
Svozil, Dráb, Slováček - Saitz, Staroba,
Jabůrek (70´Švéda), Hejníček (65´ Žádník) Macenauer, Pospíšil

Z mohelnického webu
Dnešní utkání na umělé trávě se našim hráčům
nepodařilo. Zejména obrana a gólman neměli
vůbec svůj den a prohráli jsme vysoko 3:8. Drželi
jsme krok se soupeřem jen do stavu 2:2 a potom
kralovali hosté. Na hřišti prakticky fungovalo jen
jedno mužstvo a útočníci hostů procházeli naší
obranou jako nůž máslem. Pokud jim to nešlo
samo, tak jsme jim dopomohli buď fatálními
chybami našich zadáků nebo špatnou rozehrávkou.
V domácím dresu snese přísnější měřítko snad jen
záložník Heger a útočníci Heidenreich s Rouskem,
kteří se podělili o naše góly. Nyní nás čekají tři
utkání se soupeři z konce tabulky. Pokud se nám
nepovede výrazně zabodovat tak nás čekají na jaře
nepříjemné starosti v boji o záchranu.

VELKÝ TÝNEC - SLOVAN ČERNOVÍR
neděle 1. listopadu 2009 13:30 hod
Na minulé kolo, kdy se týnečtí fotbalisté
rozstříleli v Mohelnici musíme zapomenout,
do Týnce přijíždí další soupeř z horního
patra, tým Slovanu Černovír.
Ambiciózní mladý kádr Černovíra dává tušit,
že naše fotbalisty nečeká jednoduché
utkání. O síle svého soupeře se přesvědčili
na zimním turnaji v Holici, kde nás Černovír
dokázal jednoznačně přehrát.
Pravděpodobná základní sestava soupeře:

1 Očenášek Petr
2 Murárik Lukáš
3 Nestrojil Rostislav
4 König Jakub
5 Géc
6 Petrů
7 Láner Petr
8 Špička Jan
9 Chudáček Daniel
10 Šubrt Pavel
11 Novotný Radim
Trenér Suchánek Martin

vs.

Dosavadní výsledky Černovíra:
Lipová - Černovír 0:2
Černovír - Paseka 0:1
M. Beroun - Černovír 1:2
Černovír - Chválkovice 7:0
Slavonín - Černovír 2:0
Černovír - Červenka 7:1
Bouzov - Černovír 2:0
Černovír - Příkazy 6:2
Hlubočky - Černovír 1:0
Černovír - Bohuňovice 1:0
Mohelnice B - Černovír 0:0
Černovír - Drahlov 3:2
Ostatní výsledky minulého kola:
Slavonín - Čevrenka 3:0
Bouzov - Chválkovice 4:0
Hlubočky - Paseka 6:1
Černovír - Drahlov 3:2
M. Beroun - Příkazy 5:1
Lipová - Bohuňovice 1:0

Ostatní zápasy tohoto kola:

V příštím kole se hraje:

Paseka - Mohel. B
Červenka - Bouzov
Drahlov - Lipová
Chvál. - Hlubočky
Bohuň. - M. Beroun
Příkazy - Slavonín

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

So 31. 10. 13:30
So 31. 10. 13:30
So 31. 10. 13:30
So 31. 10. 14:30
Ne 1. 11. 13:30
Ne 1. 11. 13:30

So 7. 11. 13:30
So 7. 11. 13:30
So 7. 11. 13:30
Ne 8. 11. 10:00
Ne 8. 11. 13:30
Ne 8. 11. 13:30
Ne 8. 11. 13:30

Šťastné vítězství dorostu
V minulém kole přivítali dorostenci na svém hřišti
své vrstevníky z Dubu nad Moravou.
Utkání začalo velmi zostra. Domácí se tlačili v
úvodních minutách před hostující branku, měli
více ze hry a větší chuť po vítězství. Výsledkem
toho však bylo jenom Homolovo sólo z poloviny
hřiště a zakončení do padajícího brankáře.
To byl zlomový okamžik celého utkání. Od tohoto
momentu se přestal hrát fotbal a začala kopaná.
Na hřišti se hodně jiskřilo a domácí mohou
děkovat tragickému sudímu, že alespoň poločas
dohráli v plném počtu. Týnecké družstvo názorně
předvádělo, jak se fotbal nehraje a ještě do
přestávky zaslouženě inkasovalo.
Začátek druhého poločasu se nesl v podobném
duchu. Domácí však postupně zpřesňovali hru, za
což byli v 81. minutě odměněni vyrovnávací
brankou Filipa Švédy.
Když už se zdálo, že utkání skončí nezaslouženou remízou, vsítilo domácí mužstvo v 89.
minutě vítěznou branku Pavlem Kovaříkem.
Dorostencům tento zápas rozhodně herně
nevyšel, ale o to jsou tři body se silným soupeřem
cennější.

Velký Týnec - Dub n. Mor.
2 : 1 (0:1)
Branky: Švéda Filip, Kovařík Pavel
ČK: Dosoudil (stop na 4 utkání)
Sestava: Šigut - Lintner J., Lintner O., Vereš,
Chrobok - Zdařil, Pazdera, Dosoudil, Švéda Kovařik, Homola
Střídání:
46. Čech
za
Ehrenberger za Pazderu

Chroboka,

71.

Náměšť na Hané - Velký Týnec
Týnečtí mládežníci hráli minulý týden v Náměšti.
Starší žáci svého soupeře nešetřili a nasázeli mu
11 branek. Domácí odpověděli jen jednou.
Mladším žákům se však svého soupeře přestřílet
nepodařilo a podlehli 2:3.
Dnes dopoledne přivítali naše žákovské oddíly

st. žáci

ml. žáci

soupeře z Opatovic. O výsledcích budete
informováni před dnešním zápasem.
Příští víkend zavítají na naše hřiště žáci z
Hluboček.
Utkání začínají v 9:45 (st. žáci) a 11:30 (ml. žáci).
Přijďte podpořit mladé fotbalisty na poslední
domácí zápasy před zimní přestávkou!

Rozhovor na říjen
... s fotbalovým rozhodčím Petrem Boháčem
nějaký svůj vzor nebo někoho jehož styl pískání
se ti líbí?
Ano, někdy se víc dívám na pohyb a na projev
rozhodčího, ale není to vždy. Někdy hra plyne tak
nějak sama, a rozhodčího ani nejde „vidět“. Vzory
nemám. Ale je spousta kolegů, kteří jsou opravdu
na svém místě. Například z těch co znají všichni to
jsou Jakub Žádník, Petr Drápal, Franta Tomeček
a také Libor Sedláček.
Rozhodčí jsou vždy terčem útoků hráčů i fanoušků, jak snášíš , že všichni na hřišti a hledišti jsou vlastně trenéři a rozhodčí?

Nejdříve zavzpomínej na tvé sportovní začátky
fotbalové i rozhodcovské. Jak jsi se dostal k
fotbalu a poté i k samotnému pískání?
Mé začátky s kopanou jsou již hodně starého data.
S fotbalem jsem začal, snad jako každý kluk
z vesnice, hned v mladších žácích, tzn. už před
třiceti lety. To jsme ještě hráli na starém hřišti u UP,
kde jsme zažívali bojové podmínky. Tekoucí voda
byl jen sen a o vytápěné šatně ani nemluvím.
Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jsme v budoucnu mohli začít hrát
na novém hřišti u školy, kde jsou naše nové šatny
jedny z nejlepších v okrese. Dále přes žákovské
kategorie jsem přešel až do mužů. Jako věrný
týnečák jsem celou fotbalovou kariéru hrál jen za
jeden oddíl a to za Velký Týnec. S léty přibyla
i nějaká ta kila navíc a výkonnost začala klesat, tak
jsem se ve 32 letech rozhodl, že pověsím kopačky
na hřebík a po pětadvaceti letech s fotbalem
skončím. Jenže samozřejmě se mi po fotbale
stýskalo a stejně jsem byl stále s klukama na hřišti,
jezdil jsem na zápasy a tak nějak na mě zbylo, že
jsem dělal oddílového asistenta rozhodčího,
protože v té době jezdil jen hlavní rozhodčí
delegován ze svazu. A protože mě rozhodčí znali,
tak jsem začal slýchat ať vstoupím do jejich řad
oficiálně, že mě to bude bavit. Po čase jsem o tom
začal přemýšlet a rozhodl jsem se složit zkoušky
a dát se na dráhu sudího.
Když se díváš na fotbal sleduješ speciálně
výkon rozhodčích? Máš mezi rozhodčími

I já si musím dát ruku na srdce a uznat, že ani se
mnou to tehdy neměli rozhodčí jednoduché. Ale
právě proto asi tohle beru s nadhledem a snažím
se nedat důvod k nějakým pochybnostem o mém
výroku. Hodně mi ale vadí jak v současnosti na
hřišti mluví mládež!!! A to už od mladších žáků.
A kupodivu to nevadí trenérům a ani rodičům. Tohle
řeším nekompromisně!!! Jinak je pravda, že jsme
asi národ těch nejchytřejších trenérů a rozhodčích,
ale bohužel jen po pivku a v publiku. Snažím se to
nevnímat a na hřišti na to jsou možnosti jak to
zvládnout…
Co je na pískání nejtěžší a co naopak se ti
nejvíce líbí?
Nejtěžší??? Asi ta odvaha se na to dát. První zápas
zůstane asi každému v paměti dost dlouho. A co se
mi líbí??? Dělám to co mě baví, taky něco pro
zdraví, protože se musím udržovat ve fyzické
kondici a nepopírám, že i finanční odměny za řízení
utkání jsou slušný přínos do rodinného rozpočtu.
Jaký je tvůj názor na to, že rozhodčí jsou i ženy,
např. Damková je asi velmi kvalitní sudí,
souhlasíš?
Ano, souhlasím, Dagmara je jedna z nejlepších
ženských rozhodčí na světě. FIFA ji také dává
důvěru na top utkání žen, mimo jiné řídila i finále
MS žen. Je pro ni nesmírnou výhodou, že řídí
utkání mužů v naší Gambrinus lize. Ženy to mají
samozřejmě podstatně složitější se prosadit mezi
rozhodčí, ale v nominačních listinách je několik
takových, které to dokázaly a těm držím palce.
Jistě sleduješ pozorně dění v týneckém fotbale,
jak hodnotíš co se v posledních letech děje?
Kde podle tebe tlačí týnecký fotbal bota? Co by
se mělo změnit a zlepšit?

Samozřejmě týnecký fotbal sleduji pozorně
a kdykoli mám možnost, jsem přítomen zápasu.
Ať mužů, tak i mládeže. Za poslední roky se
udělalo moc práce. Ocenil bych práci kolem
údržby trávníku a celého areálu. Trochu mě
zklamalo škvárové hřiště, vůbec nesplnilo svůj
účel. Jeden ročník zimního turnaje a to bylo vše.
Trénovat se na škváře nikomu nechtělo.
Uznávám, že nebylo o co stát… Snad se to
v budoucnu zlepší. Slabina týneckého fotbalu je
asi ta, že vše leží na bedrech jednotlivců a není
zájem na budování ze stran mužstev. To by se
mělo asi změnit, zapojit do chodu oddílu i hráče
nebo rodiče.
Co je vůbec tvým cílem co se týká tvé
soudcovské kariéry?
Má kariéra je těsně před možným vrcholem,
protože jsem začal dost pozdě. Po dvou letech
v okresních soutěžích jsem postoupil do kraje.
Loňskou sezónu jsem byl na nominační listině pro
I.B třídy a letos jsem byl nasazen již do I.A. Můj cíl
je krajský přebor. Jen budu muset víc zapracovat
na fyzické přípravě, abych splnil náročné
požadavky.
Fotbal obecně trápí nedostatek mladých
hráčů, v Týnci momentálně není přípravka, jak
to je mezi rozhodčími?
Věřím, že přípravka bude znovu obnovena. Je to
moc dobrá věc pro budoucnost oddílu. Výchova
mládeže by měla být v popředí každého klubu,
který nechce jen investovat do nákupu hráčů
a právě naopak těžit z jejich přestupů. U rozhodčích je to složité. Licenci můžete získat od
patnácti, ale to pouze na mládež. Samozřejmě, že
máme v okrese několik mladých, například máme

jednoho z Týnce.
Jak se díváš na výkonnost jednotlivých
týneckých mužstev? Co říkáš na mladší
a starší žáky? Dorostence? Muže?
Mužstva Týnce hrají momentálně dle svých
možností a potenciálu. Žáci jsou na tom letos
velmi dobře. Po postupu do krajské soutěže první
rok sbírali zkušenosti a letos předvádějí
vyrovnané výkony, které těší oko fanouška
s příslibem, že se stanou již samozřejmostí v kraji.
Potěšilo mě, že i mladší jsou již rovnocenným
soupeřem pro své protihráče a v tom vidím
zásluhu trenérů přípravky. Dorostenci jsou několik
let na předních místech okresního přeboru
a bohužel se jim stále nedaří udělat ten poslední
krok k postupu do kraje. O mužích snad nemusím
ani mluvit?!? Historický postup do I.B třídy!!!!
Práce trenérů, vedení a funkcionářů nese své
ovoce. Poděkovat bychom měli především
hráčům za jejich výkon v jednotlivých utkáních, za
výbornou reprezentaci naší obce.
Na závěr ještě k fotbalu, který hráč a které
mužstvo se Ti líbí nebo mu dokonce fandíš?
Jsem asi vyjímka, ale nemám vyhraněný klub
a ani hráče. Rád se podívám na dobrý fotbal a to
jak v okrese tak i na mezinárodní úrovni.
Samozřejmě mezi top hráče patří Lionel Messi,
a mezi již nehrající Paolo Maldini. Mužstva jako
Barcelona či Real Madrid není třeba komentovat.
Ale srdcem jsem stále věrným fandou Týnce a
proto Týnec do toho!!!!!!
Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu
rozhodcovských úspěchů.

www.fotbalvelkytynec.cz/forum
To, že internetové stránky týneckých fotbalistů
patří k hojně navštěvovaným stránkám je známo.
Ale ne všichni mají internet a tudíž přichází
o “perly” z našeho diskuzního fóra.
pospa: Dnešní STK - Něco pro pobavení : Zjištěný
neoprávněný start hráče za družstvu mužů SK Grygov
Konfrontací byl zjištěn neoprávněný start údajného
Jiřího Hrabala za družstvo mužů SK Grygov v utkání III.
třídy v Odrlicích. Na základě zjištěných skutečností se
oddíl SK Grygov trestá pokutou 5.000,- Kč za narušení
soutěže, kontumací výsledku, kapitán družstva Vojtěch
Křížek a vedoucí družstva Petr Otáhal se předávají DK.
Majkl: Je fakt že sem si včera na toho rozhodčího
dovoloval až příliš to uznávám ale jako myslím že si za to
mohl on sám protože vázla komunikace z jeho strany.
Aspoň 2x sem se ho slušně zeptal co to bylo za faul a on
mě od sebe odehnal a nevím jestlis to viděl, ale dokonce
mě od sebe odžduchával, když sem se s ním snažil
mluvit. Ale jinak máš pravdu-přehnal sem to a sere mě to

teď ale aspoň že ty tři šťastny body sou doma:)
z fora TJ Fryšták: Stránky Velkého Týnce máme
v odkazech ,protože takové nemají ani ligová mužstva.
z novin 22.10.: Za podezřelé fotbalové utkání mezi
Nedvězím a Horkou nad Moravou padne první trest:
Zdeněk Škárek zřejmě dopískal. Komise rozhodčích
olomouckého okresního svazu navrhla výkonnému
výboru, aby zkušeného sudího vyškrtla z nominační
listiny za chyby, které udělal ve prospěch domácího týmu.
„Škárek si už pravděpodobně nezapíská,“ řekl Stanislav
Kaláb, předseda výkonného výboru.
DejvCerny: Taky díky za velkou účast fanoušků
v Mohelnici. Dneska celkem podařený výkon až na pár
gólů na mé straně. Jinak musím pochválit tým za výsledek a hlavně Honzu Svozila, za odvedenou práci na hřišti
v posledních dvou zápasech. Těšíme se na domací zápas proti Černovíře. Přijďte nás v neděli podpořit.
Tomáš Dráb: jj proti Černovíře Dejve nepils něco?
DejvCerny: Ani ne, ale spíš už to nejde opravit, všiml
jsem si pozdě :-D tak oprava: proti Černovíru:-D
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RESTAURACE NA ZÁMKU Velký Týnec

