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Sokol Těmice
vs

Agro Vnorovy B

NEDĚLE 20.5. 16:30

Rozhodčí: Zima Igor

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 Agro Vnorovy B

Trenér mužstva: Petr Rachvala
Vedoucí mužstva: Zdeněk Uhlíř

Náhradníci Sokol Těmice:
4 Kyjovský, 5 Vajgara, 6 Souček A. 13 Jahoda 14 Uhlíř P., 21 Pavlica,

Další utkání 20. kola
So 19.05. 16:30 Hrubá Vrbka – Louka
Ne 20.05. 10:00 Velká n. Veličkou B – Hroznová Lhota B
Ne 20.05. 10:15 Suchov – Moravský Písek 
Ne 20.05. 16:30 Tvarožná Lhota – Nová Lhota
Ne 20.05. 16:30 Petrov – KEN Veselí

38
Rachvala

12
Melicher

2
Šlechta

3
Fišer

16
Ficek

11
Souček D.

10
Vajdík

15
Večeřa

17
Juřík

8
Vanda

9
Zeman
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12
Borek M.

11
Studnička

10
Polách

9
Petrucha

8
Třináctý

7
Svoboda

5
Pavlíček

4
Slavík

3
Hlůšek

2
Procházka

1
Borek J.

Pořad příštího  21. kola
V příštím kole nastoupí naši hráči proti týmu FK Nová Lhota.
Zápas se odehraje v neděli 27.5. v 16.30hod v Nové Lhotě.

Další utkání příštího kola
26.5. Mor. Písek – Tvar. Lhota, Hrubá Vrbka – Petrov,

26.5. Vnorovy – Velká n. Vel., Hrozn. Lhota – Veselí n. Moravou, 
27.5. Louka – Suchov

Tabulka střelců Sokol Těmice:
Večeřa L. 7      Zeman V. 2      Neduchal J.        1
Mikulík P. 3      Souček D. 2      Souček A.           1
Vajgara M. 2      Vajdík L. 1
Juřík J. 2      Klobáska L. 1
Jahoda J. 2      Vanda J. 1

Celková tabulka 2017/18 III. třída sk. C

P klub Z V R P S B

1. Sokol Petrov 18 15 2 1 71:13 47

2. Hrozn. Lhota B 18 14 2 2 91:29 44

3. FC Moravský Písek 18 11 3 4 50:30 36

4. FK Suchov 18 10 3 5 45:30 33

5. KEN Veselí n. Mor. 18 9 2 7 44:27 29

6. Horňácko Hr. Vrbka 18 8 2 8 37:45 26

7. Velká n. Veličkou B 18 7 3 8 57:38 24

8. Sokol Těmice 18 5 6 7 25:34 21

9. Sokol Louka 18 5 3 10 27:62 18

10. Agro Vnorovy B 18 5 1 12 32:49 16

11. Sokol Tvarož. Lhota 18 3 4 11 23:53 13

12. FK Nová Lhota 18 0 1 17 14:106 1
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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 3:1 2x Večeřa L., Vanda J.

22.04. Petrov - Těmice 1:1 Mikulík P.

29.04. Velká n. Vel.B - Těmice 1:1 Večeřa L.

06.05. Těmice - KEN Ves n/Mor 3:1
Souček D., Juřík J, 

Zeman V.

12.05. Hroz.Lhota B - Těmice 4:4
Souček D., Večeřa L.,

2x Jahoda J,

20.05. Těmice - Vnorovy B
27.05. Nová Lhota - Těmice
03.06. Těmice - Mor.Písek
10.06. Louka - Těmice

Ondrej Melicher

1. Za žáky jsem začínal tady v Těmicích, pak jsem ještě za mladší žáky nastoupil,
nebo hostoval, přesně si to již nepamatuji, za Ratíškovice, kde jsem vydržel až do
mladšího dorostu. Pak se změnila škola, tudíž jsem se vrátil zpět do Těmic, kde jsem
pokračoval až do prvního mužstva, kde jsem potom přestal hrát, protože se to spojilo
s tím Bzencem. Pak jsem po určité době, nevím přesně kdy, hrál půl roku v Domaníně
a teď po deseti letech jsem obnovil kariéru a hraju opět za Těmice.
2. Tak nejlepší je to asi v obraně, jestli je to stopér, nebo kraj obrany je mně vcelku
jedno, ale obrana se mi zdá nejlepší.
3. Začátky sezóny byly takové těžší, tužší. Neměli jsme nic natrénováno, byla to taková
dřina v těch zápasech. Bojovalo se sice, ale nestačilo to, bylo to slabší ten podzim.
Přes zimu se máklo, což bylo super. Bylo soustředění, něco se naběhalo i na trénincích,
takže ta fyzička šla trochu nahoru a u všech hodně pomohl i trenér, který sem dojíždí,
takže i hra na balonu se zlepšila. Teď už je ta hra taková, že má hlavu i patu a je to daleko
lepší než na podzim a myslím si, že na příští sezónu budeme ještě lépe připraveni.

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

Výsledky a komentáře k minulým zápasům

6.5. Sokol Těmice – KEN Veselí nad Moravou   3:1

Otázka před zápasem na trenéra KEN Veselí:

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jaký předpokládáte výsledek zápasu                      
s TJ Sokol Těmice? 

Tak my jsme přijeli na výlet, vysvětlím. Jelikož se konal nějaký Majáles, tak půlka
manšaftu je v limbu. Když to řeknu slušně, tak naštvaný jsem už teď a to zápas ještě ani
nezačal. Takže předpokládaný průběh…soupeře TJ Sokol Těmice neznám, samozřejmě
proti nim hráváme, ale nesledoval jsem nějak speciálně hráče od doby, kdy se Těmice
opět osamostatnily. Takže nemám přehled, jestli tady ti kluci zůstali, nebo ne, co hrávali
za Bzenec „B“. Na podzimní zápas, který jsme s vámi odehráli, si teď přesně
nevzpomínám, jestli jsme vyhráli, nebo ne. Myslím, že ano, ale z mého manšaftu,
pokud dnešní utkání vyhrajeme, tak budu velmi překvapen.

Děkuji za rozhovor. (Z. Uhlíř)

Otázka po zápase na fanouška Těmic, odpovídá Jakub Melicher:

Jak se ti dnes líbila hra domácího mužstva TJ Těmice proti soupeři                             
KEN Veselí nad Moravou?

Tak celkově ta hra byla dobrá, ukázalo se, že naši byli lepší. První poločas byl takový
těžší proti tomu větru, ale druhý už byl hratelně mnohem lepší. Měli jsme více ze hry
a zaslouženě jsme vyhráli. (Z. Uhlíř)

Názor Jakuba Juříka  na průběh zápasu:

Jakube, dnes jste zahráli pěkné utkání, kdy první gól dával David Souček
v 38. minutě, druhý jsi dával ty v 50. minutě a třetí Václav Zeman v minutě 70., o čemž
svědčí krásné skóre 3:1 pro Těmice. Přesto bych se chtěl zeptat, jak bys hodnotil
soupeře. V čem vám dělal největší problémy při hře?

Dnešní zápas nám sednul, myslím si, po všech stránkách a ačkoliv je soupeř KEN Veselí
v tabulce před námi, tak to tak herně nevypadalo a myslím si, že téměř po celé utkání
jsme je dokázali přehrát a víceméně jsme se soupeřem neměli problémy. Šlo jenom
o to, jak moc dobře budeme hrát my, protože herně na všech postech nám to šlo.

Děkuji. (Z. Uhlíř)

12.5. Hroznová Lhota B – TJ Sokol Těmice   4:4

Na otázku po zápase odpovídá Ladislav Uhlíř:

Pane Uhlíři, jak byste hodnotil dnešní zápas a hru mužstva Těmic?

V první řadě vítám výsledek, to je jasné. První poločas jsem měl strašné obavy,
že zápas pro nás nedopadne dobře, protože to tak vypadalo. V tomto případě to byl
podle mě problém brankáře, tři góly na jeho vrub - seděl jsem za brankou, tak jsem to
viděl a ne jenom já, to jsme hodnotili všichni, co jsme fandili pro Těmice. Bohužel, než
se vzpamatoval, tak to bylo 4:1. Ale to co předvedli kluci ve druhém poločase, Rachy
jednoznačně, Honza Jahoda, který doslova jako starý mazák dával dva góly a v podstatě
na konci zápasu mohl dát další, chyběl tam jen krůček a slavili bychom vítězství. ->



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?

Libor Večeřa

1. Za žáky jsem začal v Těmicích, tady jsem hrál asi rok. Pro roce jsem šel hrát do Bzence,
kde jsem hrál za žáky dva, tři roky. Poté jsem šel do žáků do Veselí, kde jsem hrál do
patnácti let. Dorost už jsem nastoupil v Kyjově, tam jsem hrál do posledního roku
v dorostu a pak jsem šel zpátky na poslední rok do Bzence, kde jsem za dorost dohrál.
Potom jsem začal hrát za muže Bzenec „B“ po dobu přibližně deseti let. A nyní za muže
v Těmicích.

2. Tak posty už jsem hrál snad všechny od stopéra po útočníka, ale asi nejlepší je ten
střed zálohy.

3. Podzimní část nebyla z naší strany nejlepší. I tak se trénovalo celkem poctivě. Jaro už
je z naší strany lepší, kluci makají a to co nedáme fotbalově, doháníme bojovností.
Většinu zápasu nás týmy zase tak nepřehrávají, začíná si to všechno sedat. Fotbal nás
myslím všechny, co chodí, baví. Účast na tréninku je velmi dobrá. Velké díky patří celému
vedení, především Petru Rachvalovi a Davidu Uhlířovi. Zajistili nám perfektní tréninky
pod vedením Mirka Hlahůlka. Všichni kluci šli oproti podzimu nahoru. Hrozně moc nám
pomohlo soustředění. To si troufnu říct, že ve třetí třídě neměl nikdo. Podmínky tady
máme super. Petr tomu dal nějaký řád a každý v týmu má nějakou funkci. Parta v týmu je
velmi dobrá. Začalo to fungovat, jsme rádi za všechny, co nás chodí podporovat, protože
málo kdo tomu věřil, že to vydrží. Budeme se snažit všechny fanoušky co nejvíce potěšit
předvedenou hrou.

Tomáš Pavlica

1. Začínal jsem za žáky tedy v Těmicích, ty jsem tady dohrál a potom do dorostu jsem
přešel pod Bzenec, kde jsem hrál chvíli za „B“ dorost. Pak jsem přešel do „A“, kde jsem
vypomáhal „B“ mužům, kam jsem potom také přešel a hrál až do jeho zrušení. Pak asi po
třech letech jsem začal opět tady v Těmicích za muže.

2. Asi v té bráně.

3. Začátky byly takové rozporuplné, byly těžké, ale postupně si to sedlo, trénujeme
naplno. Vedení taky maká, takže si myslím, že to jaro vypadá velmi dobře a i ty výsledky
stojí za to.
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Večeřa Libor

Narozen:
11.9.1992

Post:
záložník

Pavlica Tomáš

Narozen:
8.7.1993

Post:
brankař

Pro mě ten druhý poločas bylo něco nádherného. První poločas jsme měli s kluky strach,
že podlehneme. Navíc víme, že Hroznová Lhota je v tabulce druhá, tak i z toho jsme měli
obavy, ale byl jsem i v Petrově a i tady to bylo opravdu něco nádherného ten druhý
poločas. Velice mě těší, že ti kluci se snaží , mají snahu bojovat a to mě opravdu těší.
Protože to, co bylo Bzenec B mě nezajímalo, a e nyní, když jsme opět TJ Sokol Těmice,
jezdím i na venkovní utkání. To, že se někdy nedaří, to ke sportu patří, ale kluci se podrží
a ve výsledku bojují doslova jeden za všechny a všichni za jednoho a v tomto jim fandím.

Děkuji. (Z. Uhlíř)

Na dotazy po zápase odpovídá Jaroslav Janda:

Jarku, dnešní utkání, konkrétně první poločas, se nám moc nevydařil. Prohrávali jsme 
4:1, ale ve druhém poločase nastal velký obrat a srovnali jste na 4:4, jak bys hodnotil 

dnešní hru?
Musím kluky pochválit celkově za ten bojovný výkon, ten konec zápasu byl fantastický,
vyšlo nám to. Honzu Jahodu musím pochválit, že odehrál asi jeden z nejlepších zápasů,
co kdy za nás odehrál. První poločas bylo vidět, že ty první poločasy máme bohužel
slabší. Soupeř na nás vletěl a dal nám čtyři góly. Ale nevzdali jsme to – musím kluky
pochválit, že jsme dokázali alespoň vyrovnat. Soupeř už si myslel, že má výsledek
v kapse, ale bohužel pro něj to nedopadlo. (Z. Uhlíř)

Otázka po zápase – odpovídá Libor Večeřa:

Libore, dnes jste odehráli výborný zápas. Jak hodnotíš, jako kapitán družstva,         
hráče a jejich hru?

První půlka byla z naší strany slabší, dostali jsme zbytečné góly a do druhé půlky jsme šli
s tím, abychom neinkasovali více gólů. Dali jsme 2:4 a to už jsme si začali věřit, otevřeli
jsme hru, začali lépe hrát a už to z naší strany bylo lepší. Při stavu 3:4 už nás to nabudilo
a ve 4:4 jsme fakt nedoufali. Nakonec jsme ještě mohli vyhrát 5:4. Výborný týmový
výkon, opět se bojovalo až do konce. Uhráli jsme to, vydrželi celý zápas. Nepřejeli nás
nějak fyzicky, prostě super a to fotbalové srdíčko. (Z. Uhlíř)

PŘEDSTAVUJEME:

Melicher Ondrej

Narozen:
12.4.1985

Post:
obránce


