
SLOSOVATELNÝ ZPRAVODAJ č. Cena 15 Kč

Sokol Těmice
vs

FC Vracov

NEDĚLE 19.8. 17:00

Rozhodčí: Štipčák Jakub
Delegát:Drozdy Luboš

vytvořil Ing. Marek Vondra

p. Kyjovský František
EXIT Pohostinství - manželé Jordánovi
p. Klaban Tomáš
Dřevovýroba Mgr. Navrátilík Marek
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obec Těmice

Podporují nás:

Všem děkujeme za podporu!



Předpokládané sestavy
Sokol Těmice FC Vracov

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

Náhradníci Sokol Těmice:

4-Uhlíř Pav,5-Vajgara,6-Souček A,10-Vajdík ,13-Jahoda,
14-Pelda,19-Uhlíř Patr ,21-Halas

Další utkání 3. kola
Pá 17.08. 18:00 Svatobořice B – SK Čejč (výsl. 4:0)
So 18.08. 17:00 NESYT Hodonín – Baník Lužice (výsl.3:1)
So 18.08. 17:00 FC Čejkovice – Sokol Vlkoš (výsl.1:4)
Ne 19.08. 17:00 FK Domanín – FK Hodonín B
Ne 19.08. 17:00 Moravia Násedlovice – Slavoj Rohatec B

38
Rachvala

12
Melicher

2
Šlechta

3
Fišer

16
Ficek

11
Souček D.

19
Šik 

15
Večeřa

17
Juřík

8
Vanda

9
Zeman
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11 
Pospíšil

9
Žandovský

8
Říha

6
Mezihorák

5
Polášek

10
Otépka

7
Mlček

4
Schwarzer

3
Nygrýn

2
Cizler

1
Zajac

Pořad příštího  4. kola
V příštím kole nastoupí naši hráči proti týmu Svatobořice B.
Zápas se odehraje v neděli 26.8. v 17.00hod v Těmicích.

Další utkání příštího kola
24.8. Rohatec – Domanín; Hodonín B – Čejkovice
25.8. Vracov – Vlkoš  
26.8. Lužice – Násedlovice; Čejč – Nesyt Hodonín

Tabulka střelců Sokol Těmice: (výsledky 2017/2018)
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 2018/19 III. třída sk. A

P klub Z V R P S B

1. Svatobořice B 2 2 0 0 6:0 6

2. FK Hodonín B 1 1 0 0 5:1 3

3. FC Vracov 1 1 0 0 4:1 3

4. Nesyt Hodonín 1 1 0 0 3:2 3

5. SK Čejč 3 1 0 2 5:8 3

6. FK Domanín 2 0 2 0 2:2 2

7. Sokol Vlkoš 1 0 1 0 2:2 1

8. FC Čejkovice 1 0 1 0 0:0 1

9. Slavoj Rohatec B 2 0 0 2 2:5 0

11. Moravia Násedlovice 1 0 0 1 1:5 0

12. Sokol Těmice 1 0 0 1 0:4 0

Vedoucí mužstva:Jiří Kudlík



Výsledky jaro 2017 – 2018

Těmice – Hrubá Vrbka 0:0, FK Suchov – Těmice 1:1,
Těmice – Tv. Lhota 3:1, Petrov – Těmice 1:1,
Velká n. Vel. B – Těmice 1:1, Těmice – KEN Veselí 3:1,
Hroz. Lhota B – Těmice 4:4, Těmice – Vnorovy B 5:0,
Nová Lhota – Těmice 0:6, Těmice – Mor. Písek 2:2,
Louka – Těmice 2:2

Výsledky podzim 2018 – 2019

Změny v sestavě  na sezónu 2018/2019
Do nové sezóny 2018/2019 v soupisce hráčů došlo k následujícím 

změnám:
- působení v mužstvu přerušil Kyjovký Matěj
- novými hráči jsou Pelda Oldřich (působil ve Vlkoši), Šik Jiří (Žeravice), 

Uhlíř Patrik (Bzenec) a Halas Jan (obnovil aktivní činnost).
Momentální soupiska mužstva mužů je 19 hráčů + 3 brankaři.
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Výsledky a komentáře k  zápasům  minulé sezony

3.6. Sokol Těmice – Moravský Písek   2:2

Otázka na diváka domácích po prvním poločase utkání.             
Odpovídá Václav Uhlíř:

Pane Uhlíři, zeptám se Vás, jak hodnotíte těmický fotbal co se týče jarní 
sezóny a jak se vám líbí hra našich kluků?

Tak nejen já, ale my všichni tady to oproti podzimu hodnotíme jako opravdu
velký progres. To zlepšení je tak viditelné, že to vidí každý a nakonec se to
odrazilo i na těch výsledcích. Na podzim to bylo takové chaotické, nyní ti kluci
vědí co s tím balónem, vidí volného hráče, přihrávka, prostě tam je všechno
i zakončení, nádherné branky. Minule s Vnorovy, nebo s kým to bylo, co Jarek
Vanda dal nádherné branky po centrech. Ale dneska taky Libor Večeřa a šancí co
bylo. No opravdu viditelné zlepšení a já jenom smekám před tím Petrem
Rachvalou, Davidem Uhlířem a Mirkem Hlahůlkem že s nimi udělali takový kus
práce.

Otázka před začátkem druhého poločasu utkání, odpovídá               
Libor Večeřa.

Libore, dal jsi dva nádherné góly. Myslím si, že máte šance, je tam vidět 
bojovnost, ale i chyby které nás stojí hodně úsilí. Co bys k tomu ještě dodal 

před začátkem druhého poločasu zápasu?

První žlutá karta přišla velmi brzy a myslím si, že fotbalově jsou oni lepší,
ale my hrajeme na brejky a myslím si, že ještě dáme nějaký gól, snad to oboje
vyhrajeme.

Přeji hodně štěstí. 

Otázka po zápase, odpovídá Miroslav Hlahůlek.

Mirku,  zeptám se, jak bys hodnotil dnešní první a druhý poločas utkání?

Tak první půlka byla z naší strany solidní, druhá už byla méně povedená.
Ta remíza asi celkově zasloužená, protože Písek byl přece po celý zápas takový
fotbalovější.

Datum Utkání Výsledek Střelci branek
12.08. SK Čejč – Těmice 4:0
19.08. Těmice – FC Vracov
26.08. Těmice – Svatobořice B
01.09. NESYT Hodonín – Těmice
09.09. Těmice – Násedlovice

16.09. FK Domanín – Těmice

23.09. Těmice – FC Čejkovice

30.09. Vlkoš – Těmice
07.10. Těmice – FK Hodonín B
14.10. Rohatec B – Těmice
21.10. Těmice – Baník Lužice
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Otázka po zápase na hráče Moravského Písku.                         
Odpovídá Petr Štěpaník.

Prosím tě, zeptám se tě, jak se vám dnes hrálo s Těmicemi a jak byste je 

hodnotili jako soupeře?

Tak první poločas byl od nich kvalitnější, ne od nás. Ne, že bychom hráli

nějak špatně, ale byli více na balóně, hlavně ty dva góly, které měli, je podržely.
Jinak druhý poločas, myslím, že jsme úplně převažovali.

Takže remíza zasloužená?

Remíza si myslím, že zasloužená z obou dvou stran, protože první poločas byli
o něco lepší oni a druhý poločas jsme zase byli lepší my.

Otázka po zápase, odpovídá Petr Ficek.

Petře, jaký byl podle tebe dnešní soupeř a jak  hodnotíš dnešní zápas 
s Moravským Pískem?

Jak bych to hodnotil… První poločas jsme měli více ze hry, přehrávali jsme,
dali jsme góly. Na druhý poločas jsme si něco řekli v kabině abychom nekecali,
to se nesplnilo a začali jsme se hádat a z toho pramenily naše chyby a dostali
jsme se na 2:2, což je škoda.

10.6. Louka – Sokol Těmice   2:2

Otázka před zápasem, odpovídá brankář domácích (Louky).

Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jaký předpokládáte výsledek dnešního 
utkání s Těmicemi?

Myslím, že budeme rádi, když vás porazíme. Protože věkový průměr bude,
oproti vám hodně rozdílný. Máte mladé kluky, my spíše starší hráče, tak
budeme počítat s tím, nebo spíše doufat, že zkušenost bude lepší.

Otázka po zápase, odpovídá Marek Šlechta.

Marku, zahráli jste poslední zápas sezóny jaro 2018. Jak hodnotíš průběh této 
sezóny co se týče zápasů?

Celkově jaro musím hodnotit kladně, kvalita tam je. Hlavně jsme neprohráli,
to musím zdůraznit, protože to je úžasná věc, to jsem ještě nezažil. Máme tam
sice nějaké remízy s týmy, ale s těmi ze špice jsme vyhráli, hlavně jsme hráli
krásný fotbal, dávali jsme góly. Já si myslím, že jsme se posunuli jak v obraně,
tak i v útoku a hlavně herně díky tréninkům, které jsme poctivě plnili a to je
vlastně část toho úspěchu. To vidíme i na sledovanosti, lidé chodí na zápasy jak
při domácích zápasech, tak i venkovních a to je jenom dobře.

A ještě jednu otázku - dnešní zápas hodnotíš jak? Byli jsme herně na tom lépe 
my, nebo soupeř?

Dnešní zápas byl těžký z obou dvou stran, bylo hodně horko, ten terén nebyl
optimální, ale myslím si ,že jsme si to prohráli sami, dali nám dva góly po našich
chybách a přitom my jsme tam měli tak pět, nebo šest jasných gólových šancí,
které jsme neproměnili a dali jsme jenom dvě branky. Co jsem se bavil i s kluky
o hráčích, které si musí hlídat, tak jsme to nesplnili a tím pádem jsme si to
prohráli sami a musím s nimi naprosto souhlasit, protože jsme byli více na
balóně a měli více šancí.

Nová sezona 2018/19

12.8. Čejč – Sokol Těmice 4:0

Otázka po zápase, odpovídá Patrik Uhlíř.

Patriku, dnešní první podzimní zápas se vám moc nezdařil, prohráli jste v Čejči 
4:0. V čem si myslíš, že spočívali naše chyby v utkání a v čem byl zásadní 

problém naší prohry?

Já si myslímy že tento první zápas klukům úplně nesedl. Co se týče obrany,
tak kluci vypadali, že nejsou úplně ve své kůži a myslím si, že to byly ty zásadní
chyby, kterých soupeř využil a dostali jsme tři góly hned v prvních dvaceti
minutách. To tým hodně potopilo a pak už to bohužel nevypadalo nadějně
i přesto, že jsme se snažili aspoň jednou skórovat. Ze tří krásných šancí nám
bohužel ani jedna nevyšla.

Rozhovory připravil Z. Uhlíř.


