
SLOSOVATELNÝ ZPRAVODAJ č. Cena 10 Kč

Sokol Těmice
vs

TJ Sokol Tvarožná Lhota

NEDĚLE 15.4. 15:30

Rozhodčí: Bezděk Ondřej

vytvořil Ing. Marek Vondra

Pan Kyjovský František
EXIT Pohostinství - manželé Jordánovi
Pan Klaban Tomáš
PS Instalatér - pan Špendlík
Pan Janoušek Leoš
Dřevovýroba Mgr. Navrátilík Marek
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obec Těmice

Podporují nás:

Všem děkujeme za podporu!



Předpokládané sestavy
Sokol Těmice Sokol Tv. Lhota

Trenér mužstva: Petr Rachvala
Vedoucí mužstva: Zdeněk Uhlíř Vedoucí mužstva: Moravčík

Náhradníci  Sokol Těmice:
5 Vajgara,6 Souček A.9 Zeman, 14 Uhlíř P.,38 Rachvala
Náhradníci Tvarožná Lhota:
8 Suchának,9 Novák,10 Kopunec,16 Polášek

Další utkání 15. kola
So 14.04. 15:30 Hroznová Lhota B – Louka
So 14.04. 15:30 Vnorovy B – Moravský Písek
Ne 15.04. 10:00 Velká n. Veličkou B – Suchov 
Ne 15.04. 15:30 Nová Lhota – Petrov
Ne 15.04. 15:30 KEN Veselí – Hrubá Vrbka

21
Pavlica

12
Melicher

2
Šlechta

3
Fišer

16
Ficek

11
Souček D.

10
Vajdík

15
Večeřa

4 
Kyjovský

8
Vanda

7
Jahoda
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15
Podolan

17 
Neumann

19
Bíla

11
Blata

14
Kuryviál

7
Sporysz

6
Vítek

5
Holubík

4
Adamec

13
Holek

1
Hudeček

Pořad příštího 16. kola
V příštím kole nastoupí naši hráči proti týmu Sokol Petrov.
Zápas se odehraje 22.4. v 16.00hod v Petrově.

Další utkání příštího kola
21.4. Mor. Písek – Nová Lhota, Hrubá Vrbka – Hrozn. Lhota B,

22.4. Louka – Vnorovy B, Suchov – KEN Veselí, 
Velká n. Veličkou B – Tv. Lhota

Tabulka střelců Sokol Těmice:
Večeřa L.           3      Neduchal J.       1
Vajgara M. 2      Souček A. 1
Mikulík P.     2      Vajdík L. 1
Juřík J. 1      Zeman V. 1 
Klobáska L. 1 

Celková tabulka 2017/18 III. třída sk. C

P klub Z V R P S B

1. Hrozn. Lhota B 13 11 1 1 68:18 34

2. Sokol Petrov 13 11 1 1 53:8 34

3. FC Moravský Písek 13 8 3 2 36:21 27

4. FK Suchov 13 7 2 4 29:19 23

5. Velká n. Veličkou B 13 7 1 5 49:26 22

6. KEN Veselí n. Mor. 13 6 1 6 32:19 19

7. Horňácko Hr. Vrbka 13 5 2 6 24:34 17

8. Sokol Těmice 13 3 3 7 13:26 12

9. Sokol Tvarož. Lhota 13 3 3 7 17:36 12

10. Sokol Louka 13 3 3 7 15:42 12

11. Agro Vnorovy B 13 3 1 9 22:35 10

12. FK Nová Lhota 13 0 1 12 8:82 1



Výsledky a komentáře k minulým zápasům

1.4. 15:30 Sokol Těmice – TJ Sokol Hr. Vrbka     0:0

Petr Rachvala v utkání  (Brankář)

Jak bys ohodnotil průběh dnešního utkání?

Dnešní první mistrovské utkání, do kterého jsme nastoupili,byl z naší strany

v první poločase takový neurovnaný, kostrbatý, hodně přihrávek jsme pokazili,a
šancí bylo ojediněle. Naopak soupeř přibližně asi ve čtyřech případech ohrozil
naši branku, měl i více ze hry. O poločase jsme si v kabině řekli, že musíme
zklidnit hru, dát si nějakou přihrávku,a mezihru. Tím pádem ve druhém
poločase bylo z naší strany vidět zlepšení, vytvořili jsme si daleko víc šancí – z
toho pak pramenilo nastřelení dvou tyček a dvakrát břevna. Šance jsme si
vytvořili, bohužel nám to tam nespadlo. Takže za první poločas byli lepší hosté
z Hrubé Vrbky, za druhý poločas jsme byli lepší my. Tím pádem asi remíza 0:0 je
spravedlivá. (Z. Uhlíř)

Libor Večeřa  (kapitán družstva)

Libore jak dnešní hru hodnotíš jako kapitán svého mužstva?

Tak první poločas byl z naší strany trochu slabší, veliká nepřesnost
v rozehrávce, napadání slabé, nedali jsme si vůbec míč. Druhá polovina už se
zlepšila, hráli jsme proti větru a už jsme si nahráli, napadali, bylo to daleko lepší.
(Z. Uhlíř)

8.4. 15:30 Sokol Těmice – FK Suchov     1:1

Na otázky před zahájením utkání odpovídá Jaroslav Vanda

Jarku,  FK Suchov je 4. v tabulce, dnešní utkání máte před sebou. Chci se 
zeptat jak vidíš dnešní hru? Mohli byste zabodovat?

Myslím si, že dnešní zápas bude hodně těžký, přijeli jsme v hodně oslabené
sestavě, hodně hráčů chybí kvůli zraněním. Takže si myslím, že dneska budeme
rádi za bod.

Děkuji, přeji hodně štěstí. (Z. Uhlíř)

Datum Utkání Výsledek Střelci branek

01.04. Těmice - Hrubá Vrbka 0:0

08.04. FK Suchov - Těmice 1:1 Večeřa L.

15.04. Těmice - Tv. Lhota

22.04. Petrov - Těmice

29.04. Velká n. Vel.B - Těmice

06.05. Těmice - KEN Ves n/Mor

12.05. Hroz.Lhota B - Těmice

20.05. Těmice - Vnorovy B

27.05. Nová Lhota - Těmice

03.06. Těmice - Mor.Písek

10.06. Louka - Těmice
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Jaroslav Vanda
1. S fotbalem jsem začal v 8 letech za místní TJ Sokol Těmice. Pak došlo ke
spojení se Slovanem Bzenec, kde jsem působil do konce dorosteneckého věku.
Na dva roky jsem s fotbalem skončil a obnovení kariéry jsem začal za SK
Stříbrnice. Nyní opět za Těmice.
2. Oblíbená pozice je na středu zálohy.
3. Jelikož jsme nováčci soutěže a někteří kluci fotbal dlouho nehráli, tak si
myslím že 10 bodů není špatný počin. A myslím si, že můžeme být spokojení i
když je stále na čem pracovat.

Výsledky podzim 2017 – 2018

Těmice – Louka  1:1, Hrubá Vrbka – Těmice 2:1, Těmice – FK 
Suchov  0:5, Tv. Lhota – Těmice 3:1, Těmice – Petrov 0:1, Těmice –
Velká n. Vel.B 3:2, Těmice – Hroz. Lhota B 1:3, KEN Ves n/Mor –
Těmice 3:0, Těmice – Nová Lhota 3:0, Mor. Písek – Těmice 4:0, 
Vnorovy B – Těmice 1:2

Výsledky jaro 2017 – 2018



Otázky :    
1.Popiš svou dosavadní kariéru - kde jsi hrál za žáky, dorost  a muže?
2. Na kterém postu v sestavě se cítíš nejlépe?
3. Jak hodnotíš dosavadní průběh sezóny 2017-2018 zhodnocení práce klubu

a výsledků mužstva?

Petr Ficek   
1.Tak já jsem hrál  většinou za žáky, dorost a muže v Těmicích a pak jsem byl na 
hostování v Ježově. Nyní opět za Těmice.
2. V obraně.
3. S hodnocením jsem spokojený, nový trenér, všecko, daří se, akorát nemáme

útočníka abychom dali gól.

Pavel Uhlíř  
1. Tak začátek svojí fotbalové kariéry za žáky jsem měl v klubu Těmice, posléze
když tady nebyl dorost, tak jsem dva roky hrál za dorost Domanín a následně
jsem přešel zpět k TJ sokol Těmice za muže a pak vlastně po rozpadu a začátku
Bzence B jsem přerušil fotbalovou kariéru a teď s ní znovu začínám opět za
Těmice.
2. Nejlepší post, na kterém jsem se kdy cítil, byl stoper, protože jsem ho
dlouhodobě hrával, ale teď mám na starosti jiné úkoly, což je v podstatě obrana
levého křídla.
3. No tak s klubem jsme toho docílili celkem dost, našli se nějací sponzoři,
dáváme nějakým způsobem dohromady kabiny, takže to zde nějakým
způsobem funguje v návaznostech všeho možného i se závlahou hřiště a dalších
podobných věcí. V rámci výsledků fotbalového týmu jsem celkem spokojený,
protože po nástupu, jak se říká na podzim, jsem sice stanovil metu jednu třetinu
bodů, což 10 bodů jsme si vlastně splnili , s čím jsem celkem spokojen a uvidíme,
jak to bude ve výhledu na jaro, doufám, že aspoň nějakých 15 bodů získáme a
budeme se prát nejenom o ten spodek, ale i o střed tabulky.

Jakub Juřík  
1. Tak začínal jsem za žáky zhruba někdy ve druhé třídě za Těmice, odehrál jsem
tady zhruba jednu nebo dvě sezóny. Potom jsem začal hrát za Bzenec, kde jsem
odehrál celé žáky. Dorost jsem pár sezón odehrál za Těmice, potažmo spojené
s Domanínem, začalo se to prokládat nějakými přestávkami a potom jsem hrál
za Bzenec C, Bzenec B a teď opět za Těmice.
2. Tak nejlépe se cítím na levé záloze, hraje se mi tam asi ze všech postů
nejlépe, myslím si, že tam je moje místo.
3. No tak začátek sezóny nebyl asi nejideálnější, tedy podle mých představ.
Myslel jsem si, že nám to půjde ze začátku líp, než nám to šlo. Takže v tomto
ohledu zklamání jak ze sebe, tak celkově z herního projevu. Ale postupem času
se to lepší, což je dobře a myslím si že dál se to bude zlepšovat. A co se týče
zhodnocení práce týmu, to je na jedničku výborné v mém směru je to takový
impuls, který mě to dává ten fotbal hrát, že to má nějaký smysl a že je o nás
velice dobře postaráno.
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Otázka po utkání  odpovídá  - Jan Fišer

Honzo, dnešní hra se z naší strany vyvíjela celkem rozumně, myslím si že 
přihrávky a celkový průběh hry byl z naší strany dobrý. Z toho pramení, že 
remíza 1:1 se Suchovem je spravedlivá. Je něco, co bys doporučil, aby se do 
příští hry zlepšilo?
Myslím si, že kluci dneska makali na sto procent, takže já myslím, že zlepšovat
není co. Přihrávky, které nám dnes nevyšly, byly těžké kvůli větru. S blížícím se
koncem zápasu už byl na nás tlak a z 5 nebo 6 rohů za sebou, při kterém jsme
bohužel dostali gól.
(Z. Uhlíř)

Otázka po utkání   odpovídá   Ondřej Melicher

Ondro, jak se ti hrálo v Boršicích u Blatnice na hřišti, hodnocení hry a celkový 
průběh zápasu?
Tak hřiště si myslím že bylo dobrý, trochu tvrdší na to, že nějakou dobu pršelo

bylo mokro, ale terén v pořádku, pro oba dva týmy stejný, takže se nemůžeme
nikdo vymlouvat. Týmově jsme bojovali všichni na sto procent, nechali jsme tam
všechno. Bohužel ty dva body jsme tam ztratili, což je škoda, před koncem
zápasu, což mě mrzí. Celý tým makal poctivě, škoda, trochu bych jenom vytkl, že
se nepodrží balon vepředu, ta obrana je potom přehlcená, furt to bylo vzadu,
my obránci jsme tam potom prostě zahlcení a ke konci zápasu je to potom
hodně znát. (Z. Uhlíř)

PŘEDSTAVUJEME:
Ficek Petr

Narozen:
16.3.1985

Post:
obránce

Uhlíř Pavel

Narozen:
10.9.1989

Post:
obránce

Juřík Jakub

Narozen:
16.12.1990

Post:
záložník, útočník

Vanda Jaroslav

Narozen:
12.4.1994

Post:
záložník, útočník


