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Všejany – Hrubý Jeseník 

 

Dnešním soupeřem nám je celek z Hrubého 

Jeseníku. Hosté v minulém soutěžním ročníku 

skončili na sedmém místě. Během sezóny 

nastřádali 35 bodů za 10 výher, 5 remíz a 11 

proher při skóre 57:47.  

Letošní sezónu tento tým zahájil dvěma 

domácími zápasy. V prvním kole přivítal 

jednoho z favoritů soutěže - Rožďalovice a 

dokázal zvítězit 2:0. V dalším kole však Hrubý Jeseník stejným 

výsledkem doma podlehl Běrunicím. 

Vzájemný zápas obou celků se nepodařilo dohledat. Jediným záznamem 

je tak souboj Všejan s rezervou Hrubého Jeseníka ze sezóny 2007/08, 

kdy jsme na domácím hřišti po dvou brankách Filipa Krátkého zvítězili 

v poměru 2:1. 

Příští týden odehrajeme svůj zápas v sobotu 13. září od 17:00 na hřišti 

v Běrunicích. Tento celek si v letní pauze užil své. Po posledním kole 

minulé sezóny a domácí výhře nejprve slavit předposlední místo a tím 

záchranu v soutěži. Až v průběhu července se dozvěděl, že je vše jinak 

a sestupuje do III. třídy. Aby toho nebylo málo, tak den před samotným 

začátkem sezóny mu byla po odhlášení Jiren B z B. třídy opět nabídnuta 

účast v okresním přeboru. Běrunice nabídku přijaly a tak v prvním kole 

podlehly doma Kovanicím. Minulý týden však vyhrály na půdě našeho 

dnešního soupeře, v Hrubém Jeseníku. Budeme opět moc rádi za Vaši 

podporu v dalším důležitém zápase! 
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Všejany – Kostomlaty 3:0, (1:0) 

V sobotu 23.8. jsme se konečně dočkali a po usilovné přípravě jsme 

vyběhli k zápasu prvního kola okresního přeboru. Soupeřem nám byl 

celek z Kostomlat. V úvodu zápasu panovala z naší strany mírná 

nervozita a spíše jsme čekali, co předvede soupeř. Po chvilkovém 

oťukávání jsme se však začali osmělovat. Výsledkem byla první velká 

příležitost, když v rychlém brejku poslal míč na vápno P. Bouška a 

našel zcela osamocené A. Michla s J. Vašákem. Prvně jmenovaný na 

míč nedosáhl a J. Vašák poté sám před brankářem netrefil ideálně. Za 

chvíli se sám před brankářem na malém vápně ocitl P. Bouška, ale ještě 

neuspěl. Úspěšný byl až po přihrávce J. Říhy, když samostatný únik 

zakončil úspěšně. Ke konci poločasu zahrozili poprvé hosté, když střelu 

kapitána Kostomlat z přímého kopu vytáhla naše nová posila v brance, 

Zdeněk Janura, ze šibenice na rohový kop. V závěru poločasu se ještě 

znovu sám před brankářem ocitl J. Vašák, ale nemířil přesně. 

Druhý poločas načala velká šance A. Michla, který mířil hlavou z blízka 

nad. Po autovém vhazování si poté ideálně míč převzal P. Bouška, ale 

brankář hostí byl ve vzájemném souboji úspěšnější. Zahrozilo i na 

druhé straně, kdy se před našeho brankáře dostal útočník hostí, ale Z. 

Janura mu včasným skokem pod nohy šanci zmařil. Rozhodnutí tak 

přišlo na druhé straně. K trestnému kopu pár metrů před vápnem se 

postavil D. Hejduk a využil špatného výhledu brankáře střelou pod 

břevno. Definitivní tečku za utkáním dal L. Balatka, který zužitkoval 

přihrávku přes celé vápno od P. Boušky střelou do odkryté branky. Do 

nového ročníku jsme tak vkročili úspěšně a jistě potěšili 196 skvělých 

fanoušků - děkujeme! 

branky: P. Bouška, D. Hejduk, L. Balatka 

diváků: 196 

sestava: Z. Janura (7) - L. Michl (D. Hejduk (7)), T. Šáfr (7), D. Říha 

(7), M. Sutter (7) - L. Balatka (8), J. Říha (6), M. Hanuš (6), J. Vašák 

(6) (L. Suk) - P. Bouška (7) (R. Šáfr), A. Michl (7) (M. Mádle (7)) 
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Kovanice – Všejany 0:1, (0:1) 

První výjezd v nové soutěži pro nás představoval zápas v Kovanicích, 

tedy vzájemný souboj nováčků soutěže. Před začátkem jsme museli 

počítat ztráty, neboť ke zraněnému D. Královi přibyl minulý týden L. 

Michl a v poločase také M. Sutter. Navíc P. Bouška a M. Mádle zápas 

sledovali pouze online, každý z jiného kouta světa. Volání o pomoc tak 

vyslyšel po minulé sezóně končící M. Kubín, který nás nenechal ve 

štychu a k zápasu přijel rovnou z dovolené. První poločas byl veden z 

obou stran především opatrně v zadních řadách. Do první velké 

příležitosti se dostali domácí, když sám na branku šel domácí útočník. 

Ve vzájemném souboji byl však úspěšnější náš brankář. Poté jsme 

zahrozili i my, když J. Vašák zatáhl míč až do vápna a adresoval 

prudkou přihrávkou L. Balatku, tomu chyběl krok, aby uklízel do 

prázdné branky. Přesto jsme šli do vedení, když protiútok táhl M. 

Hanuš, před vápnem nevymýšlel a míč napálil bodlem. Ten se od tyče 

odrazil do branky a do kabin jsme šli s nejtěsnějším vedením. 

Druhý poločas načala šance domácích, ale s tečovanou standartkou si 

poradil opět Z. Janura v brance. Domácí měli v tu dobu územní 

převahu, kdy zkoušeli několik dobrých střel ze střední vzdálenosti. 

Dostali se ještě do jedné vážnější příležitosti, když se po další 

standartce dostal k míči jeden z útočících hráčů, ale nemířil přesně. V 

závěru už jsme hrozili pouze my, když jsme šli 3x sami na branku, 

ovšem síť jsme již nerozvlnili. Domů tak vezeme důležité tři body. 

Velký dík patří opět početné skupině našich fanoušků. Nelze však 

opomenout ani domácí fanoušky, oba tábory se postaraly o výbornou 

atmosféru. 

branka: M. Hanuš 

 

karty: M. Hanuš (ž), L. Balatka (ž), D. Hejduk (ž) 

sestava:  

Z. Janura (8) – D. Říha (7), T. Šáfr (8), D. Hejduk (7), M. Sutter (7) (L. 

Suk (7)) – L. Balatka (7), J. Říha (7), M. Hanuš (7), R. Šáfr (7) (M. 

Kubín) - J. Vašák (8), A. Michl (7) 
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J. Truksa hodnotí zápas s Kostomlaty  
  

 Úvodní zápas sezony byl z mé strany plný očekávání, jak se 

vypořádáme s větší kvalitou soupeřů, která nás jistě bude v nové sezóně čekat. 

Rozhodně jsme se chtěli prezentovat stejnou kombinační hrou, jako v předešlé 

sezoně. Naše úvodní šance zůstaly nevyužity, přesto jsme se dostali do vedení 

a soupeře přehrávali. Při našem jednobrankovém vedení nás při standartní 

situaci skvěle podržela naše nová posila na postu brankáře. Sehráli jsme rychlé 

utkání s dobrým nasazením a před vynikající návštěvou zaslouženě zvítězili.  
 

J. Truksa o zápase v Kovanicích 
 

V prvním venkovním utkání jsme byli nuceni upravit sestavu, ať už vinou 

zranění, nebo absencí našich hráčů, přesto si troufám tvrdit, že to naši hru až 

tolik nepoznamenalo a hráči, kteří museli odehrát utkání na jiných postech, 

nebo dostali příležitost od začátku, to zvládli na výbornou. Domácí nás sice 

dlouhými a nakopávanými balony párkrát přivedli do úzkých, ale v jediné 

vyložené gólové příležitosti za bezbrankového stavu opět podržel náš gólman. 

Michal Hanuš, který utkání v náš prospěch rozhodl měl v závěru ještě další 

dvě šance zápas definitivně uklidnit, přesto nebyl úspěšný. Soupeř hrozil 

především ze standartních situací, my jsme však utkání dotáhli do zdárného 

konce. I v tomto utkání jsme přišli vinou zranění o druhého obránce.  
  
Minulé 2. kolo Aktuální 3. kolo Příští 4. kolo 

 
Kostomlaty – Přerov 0:1 Běrunice – Rožďalovice   Rožďalovice - Poděbrady B 
Loučeň – K. Lhota 2:0 K. Lhota – Kostomlaty  Loučeň - Ostrá B   
H. Jeseník – Běrunice 0:2 Bříství – Milovice B Kovanice - K. Lhota 
Kovanice – Všejany 0:1 Pátek – B. Poděbrady B H. Jeseník - Přerov   
Rožďalovice – Pátek    0:3 Všejany – H. Jeseník  M. Králové - Pátek     
M. Králové – Semice B 5:0 Ostrá B – M. Králové   Kostomlaty - Semice B 
B. Poděbrady B – Ostrá B 0:3 Semice B – Loučeň Běrunice –Všejany  

 

Poděkování 
 
Rádi bychom formou tohoto zpravodaje poděkovali panu Josefu Fouskovi 

z firmy AUTOS Czech Republic, s.r.o. ze Starého Města, který nám poslal 

již druhý fotbalový míč a to originál oficiálního míče MS v Brazílii. Již v 

poločase zápasu proti Kostomlatům při předání od pana Říhy se na jeho 

"testování" začal tvořit pořadník a zápasovou premiéru si odbude dnes proti 

Hrubému Jeseníku. Moc děkujeme! 
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Rozhovor s Tomášem Šáfrem 

 
Tomáši, jak sis osobně užil minulou sezónu? 
  

Minulá sezóna byla jako z říše snů. Především jarní část sezóny jsme si 

všichni společně užívali. Všichni jsme měli v podvědomí, že je to sezóna, ve 

které máme nejblíže k touženému postupu. Na každé utkání jsme se těšili, ale 

zároveň věděli, že pokud chceme postoupit, musíme vyhrát. Všem ještě 

jednou připomenu autobusové zájezdy na venkovní zápasy, které jsme na 

začátku sezóny neplánovali, ale fanoušci si to zasloužili a dá se říct i zajistili. 

Nádherné a hlasité „děkovačky“ po zápasech jak doma, tak i venku byly 

ozdobou všejanských fanoušků. My hráči jsme si na to museli zvyknout, 

protože to pro nás bylo něco nového. Především atmosféra po zápase a zápas 

v Přerově, kde jsme hráli o první místo byl pro všechny hráče a fanoušky 

doposud nejlepší fotbalový zážitek. Musím říct, že je to hezký pocit, když 

vidíte svou rodinu, přátelé, známé, jak vás podporují a ženou dopředu. Vlastně 

si nemůžete ani odpočinout. Autobusem objet okolní hospody a skandovat 

„Všejany jedou“, při oslavách postupu bylo nezapomenutelné, něco jako 

vyhrát ligu mistrů. Prostě povedená sezóna, jak od hráčů tak i od fanoušků. 

Těšme se na další podobné zážitky. 

   

Skok do vyšší soutěže neznamenal jen radost, ale určitě i starosti, co bylo 

potřeba zařídit?   
  

Jsem rád, že jsme si všichni hráči uvědomili, že vyšší soutěž znamená lepší 

přípravu a začali jsme s trénováním dříve. Přesněji jsme měli jen 14 dní pauzu 

po oslavách postupu a hned začaly tréninky 2x týdně. Účast na tréninkách byla 

nad mé očekávání, chodilo 10-16 lidí!, je pravda, že někteří hráči ne úplně 

pravidelně. Nově musíme v okresním přeboru také psát zápis o utkání na PC a 

vytisknout ho na místě. Vyšší třída vyžaduje vyšší administrativu. Po 

posledním zápase se hráči a vedení domluvilo, že nebudou hledat a doplňovat 

hráče pro vyšší třídu.  

Jednoduše Ti, kdo si to vykopali, tak si zaslouží hrát okresní přebor. Jedinou 

výjimkou byl post brankáře, všichni jsme tušily, že pro vyšší třídu bude 

potřeba zajistit také vyšší kvalitu mezi třemi tyčemi.  

Vinou zranění "Favida" Hejduka, který byl zvolen jako jednička (Baty 

dvojka), jsme začali intenzivně shánět brankáře. Nakonec se nám povedl 

husarský kousek, kdy se k nám sám přihlásil Zdeněk Janura, hráč Bakova nad 

Jizerou. Na to, že byl bez angažmá, a dá se říct, že na nás zbyl, chytá zatím 
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dobře. Ne vážně, zatím ve dvou zápasech ukázal, že chytal doposud ve vyšších 

třídách a je posilou týmu. Jen tak dál Džany!  

   

Co od vyšší soutěže očekáváš?  

 

Sami jsme zvědaví co nás bude čekat. Jinak ale očekáváme samozřejmě 

kvalitnější soupeře, na které se musíme připravit. Vyrovnaná utkání budou 

také určitě zajímavější pro diváky, kteří uvidí bojovnější a fyzicky náročnější 

utkání. Co očekávám jako kapitán od hráčů, je zodpovědný přístup. Fotbal je 

kolektivní sport a u něj platí pořekadlo, že řetěz je tak silný, jak je silný jeho 

nejslabší článek. Když každý budeme hrát zodpovědně svůj post, nemůžeme 

prohrát. Očekávám více fanoušků, kteří budou určitě zvědaví na naše nové 

soupeře a budou se chtít také ukázat jak jsou „silní“. Je opravdu něco jiného 

hrát za komorného prostředí a za hlasitého povzbuzování od 196 fanoušků, tak 

jako tomu bylo na prvním domácím zápase. Věřím, že hranice 222 diváků ve 

Všejanech bude překonána.  

   

Je nějaký zápas, na který se obzvláště těšíš?  

Těším se na Ligu mistrů, ale do té je to ještě daleko. Já se opravdu těším na 

každý zápas. Když mám být konkrétní tak tedy na všechny domácí. 

Samozřejmě na derby s nejbližšími městy J, Loučeň, Městec, Semice B. 

V minulém roce se naplno rozeběhla přípravka dětí , jak to s ní v 

současnosti vypadá?  

  

Jsem rád, že bude dále pokračovat naše mládež bez jakýchkoliv problémů. 

S mládeží je to trochu jiné než s dospělými. U mládeže je nejprve důležité vše 

udržet a pak je to možné postupně dál rozvíjet. Za zmínku stojí určitě 

sportovní tábor, který nejpilnější rodičové zorganizovali během léta. Velice 

povedená akce, zaměřená na pohyb a tvůrčí schopnosti dětí se nelíbila jen 

dětem , ale i všem rodičům. Děti začínají trénovat od září a nově už pravidelně 

každé úterý a čtvrtek, před tréninkem dospělých. Během podzimu budou pro 

naše nejmenší sjednána přátelská utkání a několik turnajů, první turnaj hrají 

naši nejmenší 7.9. v Benátkách. Co potřebujeme je další děti, dejte nám vědět, 

kdo by chtěl začít s fotbalem, nebo si přišel vyzkoušet trénink s dětmi. Nábor 

dětí ročník 2006-2009 každé úterý a čtvrtek v 16:30 .  
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Rozpis podzimu sezóny 2014/2015 
 

So 23.08. 17:00 Všejany - Kostomlaty 3:0 

So 30.08. 17:00 Kovanice - Všejany 0:1  

So 06.09. 17:00 Všejany - Hr. Jeseník  

So 13.09. 17:00 Běrunice - Všejany  

So 20.09. 16:30 Všejany - Rožďalovice  

So 27.09. 16:30 Všejany - Přerov n. L. 

So 04.10. 16:00 K. Lhota - Všejany 

So 11.10. 16:00 Všejany - Semice B 

Ne 19.10. 10:15 Ostrá B - Všejany 

So 25.10. 14:30 Všejany – Pátek 

Ne 02.11. 14:00 B. Poděbrady B - Všejany 

So 08.11. 14:00 Všejany - M. Králové 

So 15.11. 13:30 Loučeň - Všejany 

 

 

Tabulka okresního přeboru 
 

#   Tým Z V R P Skóre B +/- 

1. Všejany 2 2 0 0 4:0 6 3 

2. Loučeň 2 2 0 0 3:0 6 0 

3. Pátek 2 1 1 0 5:12 4 4 

4. Ostrá B 2 1 1 0 5:2 4 1 

5. M. Králové 2 1 0 1 5:1 3 0 

6. Kovanice 2 1 0 1 2:1 3 0 

7. H. Jeseník 2 1 0 1 2:2 3 -3 

8. Běrunice 2 1 0 1 2:2 3 0 

9. Přerov n. L. 2 1 0 1 1:1 3 3 

10. K. Lhota 2 1 0 1 1:2 3 0 

11. B.Poděbrady B 2 1 0 1 2:4 3 0 

12. Kostomlaty 2 0 0 2 0:4 0 -3 

13. Rožďalovice 2 0 0 2 0:5 0 -3 

14. Semice B 2 0 0 2 1:7 0 -3 
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Soupiska TJ Všejany 
hráč ročník 

góly/ 
asistence 

karty 
ž/č 

starty/ 
minuty 

prům. 
znám. 

Brankář      
Matyásko A. 1989 0/0 0/0 0/0 0,00 
Janura Z. 1985 0/0 0/0 2/180 7,50 

Obránci      
Michl L. 1983 0/0 0/0 1/35 0,00 

Šáfr T. 1980 0/0 0/0 2/180 7,50 

Sutter M. 1988 0/0 1/0 2/135 7,00 

Kubín M. 1979 0/0 0/0 1/20 0,00 

Suk L. 1972 0/0 0/0 2/55 7,00 

Říha D. 1994 0/0 0/0 2/180 7,00 

Hejduk D. 1986 1/0 1/0 2/145 7,00 
Záložníci      

Bárta V. 1981 0/0 0/0 0/0 0,00 
Říha J. 1987 0/1 0/0 2/180 6,50 
Mádle M. 1979 0/0 0/0 1/20 7,00 
Vašák J. 1988 0/0 0/0 2/170 7,00 
Král D. 1976 0/0 0/0 0/0 0,00 
Vrabec M. 1994 0/0 0/0 0/0 0,00 

Hanuš M. 1976 1/0 1/0 2/180 6,050 
Útočníci      

Bouška P. 1985 1/1 0/0 1/75 7,00 

Černý J. 1992 0/0 0/0 0/0 0,00 

Balatka L. 1987 1/0 1/0 2/180 7,50 

Novák P.  0/0 0/0 0/0 0,00 

Michl A. 1983 0/0 0/0 2/160 7,00 

Šáfr R. 1978 0/0 0/0 2/85 7,00 

Trenér      

Truksa J. 1971 0/0 0/0 0/0 0,00 
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www.tjvsejany.webnode.com 
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Šála a minidres TJ Všejany 
 

Pakliže máte zájem o minidres, šálu či řadu dalších předmětů TJ 

Všejany, tak si je můžete zakoupit na hřišti během zápasu.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete rovněž navštívit naše fotbalové stránky: 

 

www.tjsokolvsejany.cz 
 



 

12 

Tento zpravodaj Vám přináší: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpravodaj č. 02-2014/15, celkově č. 54 


