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Sokol Těmice
vs

FC Moravský Písek

NEDĚLE 3.6. 16:30

Rozhodčí: Sedlář Radek

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 FC Moravský Písek

Trenér mužstva: Petr Rachvala
Asistent  trenéra:David Uhlíř       
Vedoucí mužstva: Zdeněk Uhlíř

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

Další utkání 22. kola
So 02.06. 17:00 KEN Veselí nad Mor. – Agro Vnorovy B (výsl. 1:1)
Ne 03.06. 10:00 Kor. Velká n. Veličkou B – FK Nová Lhota
Ne 03.06. 10:15 FK Suchov – Horňácko Hr. Vrbka
Ne 03.06. 16:30 Sokol Petrov – Hroznová Lhota B
Ne 03.06. 16:30 Sokol Tv. Lhota – Sokol Louka

38
Rachvala

12
Melicher

2
Šlechta

3
Fišer

16
Ficek

5
Vajgara

10
Vajdík

15
Večeřa

11
Souček D.

8
Vanda

9
Zeman
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13
Křivánek 

M.

10
Štěpaník

11
Mička

9
Pyclík

O.

12
Stuchlík

7
Kuban

5
Šmahaj

6
Pyclík

Z.

2
Dulovecz

3
Křivánek D.

21
Chamrád

Pořad příštího  23. kola
V příštím kole nastoupí naši hráči proti týmu Sokol Louka.
Zápas se odehraje v neděli 10.6. v 10.15hod v Louce.

Další utkání příštího kola
8.6. Hrubá Vrbka – Tvar. Lhota, 9.6. Vnorovy – Hrozn. Lhota,

10.6. Mor. Písek – Velká n. Vel., Petrov – Suchov, 
10.6. Nová Lhota – Veselí n. Moravou

Tabulka střelců Sokol Těmice:
Večeřa L. 8      Zeman V. 3      Neduchal J.        1
Souček D. 4      Mikulík P. 3      Vajdík L.             1
Jahoda J. 4      Vajgara M. 3
Vanda J. 4      Souček A. 1
Juřík J. 3      Klobáska L.        1 

Celková tabulka 2017/18 III. třída sk. C

P klub Z V R P S B

1. Sokol Petrov 20 17 2 1 78:14 53

2. Hrozn. Lhota B 20 16 2 2 96:30 50

3. FC Moravský Písek 20 12 3 5 53:40 39

4. FK Suchov 20 11 4 5 55:32 37

5. KEN Veselí n. Mor. 20 9 3 9 46:33 30

6. Horňácko Hr. Vrbka 20 9 2 9 39:48 29

7. Sokol Těmice 20 7 6 7 36:34 27

8. Velká n. Veličkou B 20 7 3 10 58:43 24

9. Agro Vnorovy B 20 6 2 13 34:55 20

10. Sokol Louka 20 5 4 11 28:65 19

11. Sokol Tvarož. Lhota 20 4 4 12 35:56 16

12. FK Nová Lhota 20 0 1 19 15:123 1
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To znamená uspořádat náborovou akci v září 2018 na hřišti.
K tomu musíme znovu zajistit propagaci na kabel. televizích,
plakátech a osobní agitaci. Termíny budou upřesněné po konzultaci
s trenérem žákovského mužstva a výboru FO.
Další opakující propagací budou pravidelné „mini mače“ žáků
v případě vhodného počasí v přestávkách soutěžních a přípravných
zápasů mužů. A z toho nám vznikla nová úloha. Zajistit druhého
trenéra k Luboši Kočařovi. Proto apeluji na Vás všechny, abyste
popřemýšleli o svých možnostech věnovat část svého osobního
volna pro naše děti.
Anebo se dobře rozhlédněte kolem sebe. Dnes je v Těmicích tolik
nových mladých lidí, že ani já je neznám. Zkuste navrhnout,
nebo osobně oslovit každého ve svém okolí. I takového člověka,
o kterém si myslíte, že nemá vztah k fotbalu. Můžete být příjemně
překvapeni.

Miroslav Melicher

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Obecnímu úřadu za pronájem nově zakoupeného 
traktorku na sečení trávy za účelem údržby fotbalového hřiště.

Výsledky a komentáře k minulým zápasům

20.5. Sokol Těmice – Agro Vnorovy   5:0

Otázka po zápase, odpovídá Jaroslav Vanda:

Jarku, blahopřeji, střelil jsi dnes jako první hráč za znovu založený fotbalový 
klub Těmice hattrick a to se soupeřem Agro Vnorovy. Je to pro tebe určitě 

emočně hodně povzbuzující a motivující do dalších zápasů. Přesto se tě 
zeptám, jak hodnotíš dnešní hru svého týmu?

Tak určitě, za hattrick jsem strašně moc rád. Jednak, jak už bylo v dotazu
řečeno, je to první hattrick po znovuzaložení Těmic a jednak taky, že mi to tam
doposud moc nepadalo. Nastupuji v útoku, tak jsou to hlavně góly, co se ode mě
očekává. O to více jsem za ty dnešní tři góly moc rád. Výkon týmu bych hodnotil
velmi kladně. Hodně nám pomohl gól v první minutě. Vnorovy jsme začali
přehrávat a z toho pramenil gól na 2:0, ještě před poločasem se mi podařilo
dovršit hattrick a dát na 3:0. To už jsem věřil, že nemůžeme prohrát.
Po poločase jsme navíc přidali dva góly, které dával J. Juřík a M. Vajgara a byl
z toho krásný výsledek 5:0. Je třeba i připomenout, že od Vnorov jsem čekal
mnohem více, než to co předvedly, vlastně nepředvedly.

Děkuji za rozhovor. (Z. Uhlíř)

Otázka po zápase na fanouška Těmic, odpovídá Jiří Uhlíř:

Pane Uhlíři, zeptám se Vás, jaký máte názor na dnešní zápas 

Těmice – Agro Vnorovy?

Zápas s Agro Vnorovy jsem očekával vyrovnaný a že skončí remízou,
ale překvapil mě nástup ke hře a také se to projevilo ve výsledku. Kluci se
nehádali , nepokřikovali na sebe, nekazili hru. Prostě byla vidět velká bojovnost
a výsledek 5:0 tomu odpovídá. Gratuluji k hattricku Jarku Vandovi, ale i ostatní
hráči na tom mají velký podíl a tak jim přeji, aby to jarní kolo dobře a bez prohry
zvládli. Kluci, jen tak dál.

Děkuji za rozhovor. (Z. Uhlíř)



4 9

27.5. Nová Lhota – Sokol Těmice   0:6

Otázka po zápase na vedoucího mužstva Nové Lhoty:

Dobrý den, chtěl bych se Vás prosím zeptat, jak jste byl dnes spokojen                        
s  hrou Vašich hráčů?

Díky tomu, že nám chyběli čtyři ze základu, tak tam hráli čtyři dorostenci.
To se v podstatě odvíjelo na té hře, neměli jsme nikoho na střídání. Samozřejmě
první poločas jsme ještě nějak dokázali uválčit na to 1:0, bohužel v druhém
poločase nám došly síly a projevila se kvalita Těmic a bohužel takový je konečný
stav u nás , což jest 0:6.

Děkuji za rozhovor. (Z. Uhlíř)

Otázka po zápase , odpovídá Petr Rachvala:

Petře, jak dnes hodnotíš hru Těmic?

Začátek prvního poločasu jsme začali podle našich představ, byli jsme aktivní
a domácí jsme přehrávali a z toho pramenil celkem rychlý gól v sedmé minutě,
kde odražený míč dorazil do sítě V. Zeman. Pak se ale bohužel vytratila naše
aktivita, vznikalo mnoho nepřesných přihrávek, opět jsme začali všechno
komentovat a z toho pak pramenily naše chyby a vznikaly šance pro domácí,
naštěstí bez přesného zakončení. Druhý poločas byl již plně v naší režii, padly
nám tam dvě rychlé branky a domácí bez možnosti střídání zcela odpadli a pak
jsme již utkání kontrolovali a přidali další dvě branky. Za zmínku stojí pěkná
branka Davida Součka zpoza velkého vápna kde nádherně vymetl domácímu
gólmanovi šibenici. Kluci děkuji za další zvládnuté a odmakané utkání.

Děkuji . (Z. Uhlíř)

PŘEDSTAVUJEME:

Zeman Václav

Narozen:
17.3.1993

Post:
útočník

Rachvala Petr

Narozen:
4.8.1979

Post:
brankař

Vážení fotbaloví přátelé.

Celou činnost žákovského mužstva jsme začali náborovými akcemi,
které začaly přesně před rokem, 18.2.2017 a pokračovaly
17.6.2017 a 16.9.2017. Několikrát nás navštívili a předávali
zkušenosti profesionální trenéři mládeže z Uherského Hradiště.

Při prvním náboru přišlo více než 20 dětí. Zdálo se, že bude
v Těmicích opět mládežnický fotbal. Ale nebylo to jednoduché.
Hlavně při třetím náboru v září 2017 jsme roznesli pozvánky pro
každého žáka základní a mateřské školy v Těmicích.

Vlastně jsme oslovili rodiče v Domaníně, Těmicích a Syrovíně.

Výsledek není povzbudivý. Výchova fotbalistů zůstává na aktivitě
jednotlivých rodičů. A to máme v kádru více děvčat, než chlapců.

Od členské schůze v roce 2017 jsme dokázali zavést pravidelné
tréninky v hale i na travnatém hřišti pod vedením Luboše Kočaře
a Eda Ševčíka.

Dnes nám chodí pravidelně osm až deset dětí.

Na závěr představení žákovského mužstva chceme jménem celého
výboru FO poděkovat Luboši Kočařovi za jeho obětavou práci.
Přicházejí děti ještě předškolního věku a pracovat s nimi vyžaduje
trpělivost. Luboši díky.

A nyní k plánu na sezónu 2018/2019.

Na základě skutečnosti, že nám vydrželo alespoň deset dětí,
uvažujeme o přihlášení žákovského mužstva do okresních soutěží.
Plánujeme několik přípravných zápasů v okolí Těmic.

První by se uskutečnil 8. června 2018 v pátek v 17.30 v Ořechově.

Bod číslo jedna je nábor, agitace, přesvědčení hlavně rodičů
a samotná organizace mládežnického fotbalu tak, aby bylo jasné,
že to neděláme na rok, na dva. Že náš záměr, znovu oživit žákovské
mužstvo v Těmicích, myslíme vážně. –>
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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 5:0
3x Vanda J.,  

Vajgara M., Juřík J.

27.05. Nová Lhota - Těmice 0:6
2x Souček D.,  2x Jahoda,

Zeman V., Večeřa L.

Matěj Kyjovský

1. Za žáky jsem začínal hrát v Těmicích, kde jsem odehrál svoji kariéru až do
spojení se Bzencem. Ve Bzenci jsem hrál za dorost „A“. Do mužů jsem pak šel
do Bzence „C“, pak do Bzence „B“ a dva roky jsem působil v mužstvu Žeravic.
Nyní jsem zpět v Těmicích.
2. Kromě útoku a brankáře jsem hrál snad na všech pozicích, ale nejlépe se asi
cítím v obraně na jakékoliv pozici.
3. Dosavadní sezóna se nyní jeví jako dobrá, protože z našich posledních
výsledků je již patrné zlepšení a chuť do hry. Začátky asi nebyly pro fanoušky
úplně dobré a mnoho z nich nám úplně nevěřilo, protože výsledky nebyly úplně
podle představ. Myslím, že teď předvedená hra těší jak je, tak i naše trenéry.
Tímto bych chtěl poděkovat za to, co pro těmický fotbal obětují a že měli
trpělivost ,než se od hráčů dočkali toho, co bylo v jejich představách. Oni se
nám snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro hru a snad jim to i my předvedenou
hrou a chutí vracíme.

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?

Václav Zeman

1. Za žáky jsem začal samozřejmě v Těmicích ve dvanácti letech a pokračoval
jsem zde chvíli i v dorostu, dokud byl. Pak jsem přešel do Bzence, když se to
spojilo a tam jsem hrál za krajskou soutěž v dorostu. Potom jsem přešel
do Bzence „B“ za muže, kde jsem odehrál nějakou sezónu, podařilo se nám
postoupit. Poté jsem přestoupil na hostování do Žeravic na dva roky a pak se
opět založil fotbalový klub Těmice a já se vrátil opět do rodné vísky.

2. Určitě na útoku, ale záloha mi také není cizí.

3. Myslím si, že na to, že první rok, jakožto za založený klub po deseti letech,
tak sezóna na výbornou. Uhráli jsme již nad své očekávání. De facto jsme na jaře
ještě neprohráli, takže já si myslím, že parádní. Vedení se toho chopilo velmi
skvěle a jsem tedy rád, že se fotbal v Těmicích nějakým způsobem obnovil.

Mikulík Patrik

Narozen:
26.10.1993

Post:
útočník

Souček David

Narozen:
11.5.1984

Post:
záložník

Kyjovský Matěj

Narozen:
30.5.1991

Post:
obránce

Vajgara Michal

Narozen:
22.7.1992

Post:
záložník



3. Můj názor je, že máme dobrou partu a to je základem pro nějaké budoucí
výsledky. Tým pracuje a funguje, zvláštně na jaro jsme na tom herně velmi
kvalitně. Když se někomu nepovede zápas, vždy je někdo, kdo ho zastoupí.
Začátek sezóny byl samozřejmě těžký, nikdo nevěděl, jak si kdo sedne na
trávníku a zda ta spolupráce bude fungovat. Teď na konci sezóny musím říct,
že každý z týmu má svůj podíl na zatím výborně odehrané druhé polovině
sezóny.

David Souček

1. Za žáky jsem začal hrát v Těmicích od malička od šesti let až do konce
dorostu. Pak jsem hrál myslím dva, nebo tři roky za muže, pak zde mužstvo
skončilo a já jsem přestal hrát. Pak jsem šel po šesti letech hrát na hostování do
Domanína na půl roku, kde se to potom taky ukončilo, načež byly asi tři roky
volno a pak jsem začal hrát znovu tady v Těmicích.

2. Nejlépe se cítím asi na pravém záložníkovi.

3. Hodnotím to velmi kvalitně. I když ze začátku to nebylo nejlepší, tak se to pak
pod trenérem M. Hlahůlkem začalo zlepšovat. Hodně nám pomohlo zimní
soustředění. Začátek jara byl lepší než ten podzim, o čemž svědčí i výsledky.
Je to určitě znát i na tabulkovém umístění.

Michal Vajgara

1. Už úplně od malička jsem hrál vždycky jenom v Těmicích, ať už za žáky,
nebo za dorost. Později za muže jsem hrál chvilku za Bzenec „B“ a konečně nyní
v nejlepších letech jsem opět nastartoval kariéru v obnoveném kádru Těmic.

2. Vždycky jsem hrál jenom krajního záložníka, takže mohu těžko posuzovat.
Střídačka je taky zajímavý post, tam se člověk ani tak nenaběhá (smích).

3. Začátek sezóny a vlastně i celý podzim byl takový vachrlatý. Spousta kluků
hrálo po dlouhé době, takže jseme si potřebovali zvyknout na zápasový tlak,
poznat terén a sami sebe. V jarní části soutěže už si to všechno sedlo a s tím
začaly přicházet i výsledky.

Samozřejmě kromě výsledků je důležitá i parta a ta si myslím, že je v současné
době jedna z nejlepších, jakou klub pamatuje. Závěrem bych chtěl poděkovat
vedení klubu za jejich práci a vytrvalost. Nebýt jejich snahy a píle, tak se tady nic
takového nevybudovalo. Doufám, že vydrží zápal nejenom jim, ale i všem
hráčům, ať už teď, nebo v dalším století historie klubu, aby nedošlo znovu k jeho
zániku.
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Petr Rachvala

1. Moje fotbalová kariéra není nijak pestrá, co se týká oddílů. Moje první
fotbalové začátky byly samozřejmě tady v Těmicích za žáky a dorost. Můj první
debut za muže v brance byl v mých 17 letech (to byl rok 1996), následně
ve zhruba 22 letech jsem hostoval jednu sezónu ve Bzenci v 1A. třídě a pak se
vrátil zpět do Těmic. Domnívám se, že zde od roku 2007-2016 byl Bzenec „B“,
kde jsem pokračoval a po jeho zániku jsem šel na výpomoc na jednu sezónu
do Domanína a nyní hájím s velkou ctí opět těmickou branku.
2. Já myslím, že mě po těch téměř 22 letech v brance všichni znají, kde se cítím
nejlépe. Přiznám se trochu nerad, ale pomalu si zvykám na nový post a to je role
funkcionáře, tj. předseda + trenér.
3. Podzimní sezóna byla hodně seznamovací a hráči se hledali. I když se
trénovalo, tak nám to nešlo. Myslím, že velmi nám pomáhá spolupráce
s M. Hlahůlkem a základ byl zimní příprava plus soustředění,jak na fyzičku,tak i
kolektiv.Jarní část už je herně daleko lepší a jsem rád, že dokážeme uhrát body
se soupeři i z horních řad. Hlavně velká pochvala většině hráčů za výborný
přístup k tréninkům, za jejich nasazení v zápase a taky účast na trénincích – v
úterý 9-10, v pátek 13-14 hráčů, což je super a vážím si toho. Hodnocení klubu
nechám na jiných. Výsledky jsou nad moje očekávání dobré a hlavně mě těší
předvedená hra. A také poděkování fanouškům, kteří nás chodí povzbuzovat.

Patrik Mikulík

1. Své fotbalové působení jsem započal zhruba v deseti letech tady v Těmicích.
Před tím jsem hrával hokej od sedmi let a k fotbalu jsem se dostal později.
Vlivem zdravotních problémů jsem byl nucen opustit hokej a následně zvolit
sport jiný. Fotbal mě bavil odjakživa, takže když jsem měl možnost jít si nejprve
zakopat s kamarády a pak si zahrát fotbal za žáky, neváhal jsem. Z žáků mám jen
pozitivní vzpomínky, měli jsme skvělou partu a když jsme spolu hráli již nějaký
ten rok, šly za námi vidět i výsledky. Vyzdvihl bych hlavně druhé místo v soutěži,
kdy jsme ten rok skončili jen pár bodů od titulu. Vždycky jsem hrál za Těmice
a chtěl jsem zůstat v Těmicích i v dorostu, nicméně z důvodů, které nechci
komentovat, jsme byli spojeni se Bzencem a Syrovínem. Vytvořila se tedy dvě
mužstva dorostu i mužů. Já v té době hrával za tzv. „STB“, jak jsme to s radostí
nazývali. Rok jsem odehrál za Bzenec B a další rok mě povolali do dorostu A.
Zde jsem strávil také sezónu a pak jsem přestal hrát fotbal na několik let.
Teprve až se založily znovu Těmice, začal jsem znovu hrát, tentokrát za muže.
2. Vždycky jsem byl ofenzivní hráč a bavilo mě tvořit hru, proto jsem hrál
povětšinu času zálohu nebo útok. Nejlépe jsem se cítil ve střední záloze,
nicméně v současné situaci, kdy hraji po letech za muže, spíše hledám svoji
pozici a útok je momentálně optimálním místem.


