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obec Těmice

Podporují nás:

Všem děkujeme za podporu!



Předpokládané sestavy
Sokol Těmice Moravia Násedlovice

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

Náhradníci Sokol Těmice:

5 Vajgara,6-Souček A, 10 Vajdík,18-Uhlíř Pat.14-Pavlica,12-Pelda,
17-Laga

Další utkání 8. kola
So 22.9. Svatobořice B-FK Domanín (2:3)
So 22.9. Nesyt Hodonín-Morávia Násedlovice (1:0)
So 22.9. FC Vracov-Slavoj Rohatec B (4:2)
Ne 23.9. Baník Lužice-FK Hodonín B
Ne 23.9. SK Čejč-Sokol Vlkoš

21
Halas 

16
Ficek

2
Šlechta

3
Fišer

14
Uhlíř Pav.

13
Jahoda

19
Šik

15
Večeřa „C“

11
Souček D

7
Mikulík

8
Vanda
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12
Bezůšek

11
Stávek

10 
Zavadil „C“

9
Martinec

8
Švehka

6
Strmeň

5
Konečný

4
Konečný

3
Konečný

2
Stávek

1
Stuchlík

Pořad příštího 9. kola
V příštím kole nastoupí naši hráči proti týmu Sokol Vlkoš
Zápas se odehraje v neděli 30.9. v 15.00hod ve Vlkoši.

Další utkání příštího kola
28.09.FK Domanín-Nesyt Hodonín, FK Hodonín B – SK Čejč,
30.9. FC Čejkovice-Svatobořice B,Násedlovice-FC Vracov

Rohatec B-Lužice

Tabulka střelců Sokol Těmice: 
Večeřa L. 4           Mikulík P.           1
Juřík J. 1
Vanda  J. 2
Pavlica T. 1

Celková tabulka 2018/19 III. třída sk. A

P klub Z V R P S B

1. FK Hodonín B 6 5 1 0 22:5 16

2. FC Vracov 7 5 1 1 20:8 16

3. Moravia Násedlovice 7 5 0 2 24:10 15

4. Nesyt Hodonín 6 5 0 1 16:7 15

5. FK Domanín 8 3 2 3 15:16 11

6. Sokol Těmice 5 3 0 2 9:9 9

7. FC Čejkovice 6 2 1 3 13:13 7

8. Baník Lužice 5 2 0 3 12:14 6

9. Svatobořice B 7 2 0 5 10:18 6

10. Sokol Vlkoš 5 1 1 3 11:14 4

11. Slavoj Rohatec B 7 1 0 6 12:24 3

12. SK Čejč 7 1 0 6 7:33 3

Vedoucí mužstva: Burian 
Zdeněk



v
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Výsledky a komentáře k minulému zápasu

9.9. Sokol Těmice – Násedlovice 0:2

Rozhovor po utkání s trenérem hostů (Násedlovic)

Chtěl bych se zeptat jak by jste dnes hodnotil hru domácích 
mužstva Těmic, výsledek hry a její průběh?

Tak my jsme Těmice neznali protože hráli v jiné soutěži, vůbec
jsme nevěděli co můžeme čekat. Myslím si že pro tuto naši skupinu
budou dobří. Je vidět že mají snahu hrát fotbal, taková nějaká
technická hra jako což my komentujem vždycky protože takových
mužstev tam moc není a maličko si myslím že chybí v takovém
tom důraze v té finální fázi. Jinak kvalitní obrana, velmi dobrý
brankář který je asi nejlepší chlap jako vůbec co jsem zaregistroval
tady. Velmi dobře čte hru hodně pomáhá té hře a nezbývá popřát
než hodně úspěchů a těšíme se až se potkáme u nás.

Otázka po zápase na rozhodčího zápasu Miroslava Chromka

Jak vám se dnes líbil fotbal v podání klubu Těmic?
Já musím říct že mě moc těší že jste dokázaly opět nastartovat

fotbal v Těmicích což mě opravdu těší neboť jsem tu jako sudí
odpískal nejeden zápas a určitě ještě rád odpískám další. Takže za
mne opravdu velká radost za to že tu znovu hrají Těmice sami za
sebe a ne za Bzenec „B“. I když dnešní zápas klukům nevyšel
musím pochválit bojovnost snahu hrát a chuť kluků opět dostat
Těmice do vrchních řad tabulky. Přeju hodně úspěchů a
sportovních zážitků do dalších zápasů.

Otázka po zápase, odpovídá: Marek Šlechta.

Jak hodnotíš hru proti Násedlovicím které jsou v tabulce v horních
řadách tak si myslím že vcelku soupeř kterého nelze podceňovat.
Jak hodnotíš dnešní hru a v čem byli lepší?

Tak byli kvalitní to samozřejmě to je bez debat, na balonu byli lepší,
viděli se je vidět že spolu hrají dlouho, všechno mladí kluci a tím
pádem byli všude dřív než my byli lepší to jo,ale tím nechci říct že
my jsme hráli špatně dali jsme do toho všechno jen nám to tam
prostě nespadlo,v šancích které jsme měli byli to tutovky které
jsme nedali v první půlce a je to škoda neboť průběh zápasu by se
určitě tímto vyvíjel jinak ale bohužel o tom sport je a budeme se
snažit v dalším zápase bodovat.

Datum Utkání Výsledek Střelci branek

12.08. SK Čejč – Těmice 4:0

19.08. Těmice – FC Vracov 2:1 2x Večeřa L.

26.08. Těmice – Svatobořice B 4:1
Juřík J., Pavlica T.,      

Vanda J., Večeřa L.,  

09.09. Těmice – Násedlovice 0:2

16.09. FK Domanín – Těmice 1:3
Vanda J,Večeřa l,

Mikulík P.

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

04.11. NESYT Hodonín – Těmice

Datum Utkání Výsledek Střelci branek

26.08. Těmice – FK  Hodonín C 1:38 Pichalová K.

01.09. Milotice/Rat. B – Těmice 28:2 2x Pichalová K.

09.09. Těmice – Sokol Petrov 0:29

12.09. TJ KEN Veselí – Těmice 22:6 Pichalová K. 6x

16.09. Těmice – FKM Morava B 4:25 Pichalová K 3x,Rachvalová

22.09. FC Veselí B – Těmice 30:6 Pichalová K. 5x,Srncová

30.09. Těmice – FK Blatnice

07.10. Slavoj Moravany – Těmice

10.10. Těmice – TJ KEN Veselí

14.10. FK Hodonín C – Těmice

21.10. Těmice – Milotice/Rat. B

28.10. Sokol Petrov – Těmice
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16.9. Sokol Domanín-Sokol Těmice 1:3

Otázka na trenéra domácích ( Domanína) před zápasem:
Jak jste připraveni na velké derby kde se hostují klub Těmic vrací po 

desetileté pauze zpět na velmi očekávané utkání pro fanoušky a fandy 
fotbalového sportu?

Samozřejmě je to velmi očekávaný zápas, ale nebereme to jako derby
ale bereme to jako každý jiný zápas. Pokud by jsme to brali jako derby
úplně, tak by to bylo velmi špatně, protože kluci by byli hrozně nervózní.
Proto to bereme jako každý jiný zápas a jdeme do toho naplno
samozřejmě jak do jiného zápasu jestli hrajeme s kterýmkoliv jiným
soupeřem. Ale samozřejmě je to rivalita jsou to Těmice je to po několika
letech je to zápas který bude hodně nervózní a emočně napnutý si
myslím.
Děkuji a přeji hodně štěstí.
Také vám přeju hodně štěstí, ať se vám daří.

Otázka po prvním poločase utkání, odpovídá   Roman Kostrhoun
Romane zeptám se tě, je tu po dlouhé době velmi očekávaný zápas 

Domanín –Těmice. Pro nás se zápas po prvním poločase vyvíjí  vcelku 
dobře, vedeme 0:2 jak bys hodnotil průběh zápasu po prvním 

poločase?
No po první polovině, myslím si že 35 minut utkání jsme byli daleko lepší, 
kde jsme střelili dvě branky a mohlo to být možná víc. Ale v posledních 
deseti minutách Domanín hru vyrovnal a dokonce nás  možná předčil, 
kde měl i nějaké šance na  střelení gólu. 

Otázka po zápase na domácího hráče (Domanína)

Jak hodnotíš dnešní průběh zápasu s Těmicemi v uvozovkách derby 
kde první polovinu hry Těmice měli pod kontrolou což se o druhé 

polovině již říci nedá a Domanín nám konec hry dokázal hodně ztížit a 
znepříjemnit a při hře nás hodně převyšoval. Výsledek je ale bohužel 

1:3 jak bys zhodnotil  celkově dnešní zápas?

Tak celý zápas bych zhodnotil, nedávali jsme šance to jest 
nějakých šest šancí. Kluci s Těmic využili těch našich chyb které 
jsme zavinili  dali tři góle. Pak jsme vás chvilku tlačili ale nemáme 
ve předu hráče kteří by nám zakončili balón a to je naše slabina. 
Vzadu se snaží to udržet,ale říkám ve předu nemáme koncového 
hráče který by zakončil a dal toho góla.

Ještě se zeptám jak hodnotíš posuzování rozhodčího 
v utkání?
Tak rozhodčí nebyl špatný , chvilkama byl slabší, ale góle
dávají hráči a ne rozhodčí. I když se tam upískl u penalty pro
Těmice to mohl kompenzovat faulem Mirka Šimkového, tam
byla taky penalta si myslím,taková stejná a co bych víc řekl
k rozhodčímu asi nic, bylo to emočně hodně vypjaté utkání a
sudí ho zvládl dobře.

Otázka po zápase odpovídá   Marek Šlechta

Marku jak hodnotíš dnešní zápas, hráls proti svému bývalému 
mužstvu.Jak se ti hrálo a jak můžeš posoudit dnešní zápas?

Zápas měl úroveň jak první poločas tak i druhý poločas kvalita byla
z obou stran, to derby bylo vyhrocené. Oba dva týmy do toho
podle mě dali maximum. Místy jsme byli lepší my místy zase
domácí. Dali jsme krásný gól z centru, Jarek Vanda ho umísťoval
nádherně hlavičkou, pak byla jasná penalta kde jsme dali druhý
gól, na což jsme se uklidnili, ale pak jsme přestali hrát , ale drželi
jsme to. Pak jsme sice dostali v druhém poločase kontaktní gól na
1:2 ale protiútoky prostě tam už to byla otázka času kdy už to
klukům vyjde, vyšlo jim to na 1:3 a myslím si jakože měli šance oni
i my ale já si myslím že tou bojovností jsme to uhráli.Trénujeme
dvakrát týdně takže jako neodpadli jsme a díky tomu jsme to
vyhráli. A když ses ptal vlastně jak se mi hrálo. Tak hrálo se mě
normálně tak jak každý druhý zápas. Akorát s tím že po tak dlouhé
době opět stát na bývalém hřišti byl vcelku nezvyk sem tam to
skákalo už na to nejsem zvyklí. No dále sem tam nějaké ty pokřiky
tam byli ale jako každý hráč to má po přestupu i jak v té první lize
ale i na těchto venkovských zápasech, takže je to na tom chlapovi
jak se s tím popere a já si myslím že to dopadlo fajn a to je dobře a
hlavně že jsme vyhráli.


