
  

 

TJ SOKOL VŠEJANY 

Fotbalový zpravodaj  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
TJ Všejany – FK Loučeň 

 

sobota 13. 6. 2015, začátek v 17:00 

 
 



Dnešní soupeř: FK Loučeň 

 

Dnes nás čeká poslední zápas našeho 

premiérového ročníku v okresním přeboru. 

Soupeřem nám je celek z Loučeně. Hosté se 

pravidelně umisťují na špici tabulky a ne jinak 

tomu je i letos, kdy jim aktuálně patří třetí příčka, 

kterou hájí před dotírající Kostelní Lhotou a 

Mestcem Králové. Loučeň zatím nasbírala 45 

bodů za 13 výher, 6 remíz a 6 porážek při celkovém skóre 53:37. 

V minulém kole si doma poradila s Běrunicemi v poměru 3:0. Nejlepším 

střelcem našeho soupeře je se 14 brankami Mareš a dále s 9 zásahy 

Štěpánek s Holánkem. Brankáři hostí - Bednářovi se povedly vychytat 4 

čisté konta. 

V podzimním zápase jsme si připsali remízu v poměru 1:1. Nejprve v 

úvodu zápasu nastřelil tyč J. Vašák. Domácí následně otevřeli skóre 

tečovanou střelou. My jsme kontrovali rovněž s přispěním domácích, kteří 

si vstřelili vlastní branku. Loučeň mohla ve druhém poločase rozhodnout, 

ale neproměnila pokutový kop.  

Podzimní zápas: 

FK Loučeň - Všejany 1:1, (1:1)  

branka: vlastní 

sestava: Z. Janura - L. Michl, T. Šáfr, D. Hejduk, M. Sutter - L. Balatka 

(R. Šáfr), J. Říha, J. Vašák, D. Král (P. Novák) - P. Bouška, M. Hanuš 

 

 



Sezóna 2014/2015 

 
Na tomto místě bych v krátkosti napsal pár slov ke končící sezóně. Již teď 

jí můžeme považovat za úspěšnou. Hlavní cíl, a to vyhnout se starostem o 

záchranu, jsme naplnili již s předstihem a to i přesto, že jsme v průběhu 

ročníku přišli o 4 body.  

 

Během sezóny jsme si vybudovali respekt soupeřů a i přes některé 

nevydařené zápasy dokázali snad všem, včetně nás hráčů samotných, že do 

této soutěže právoplatně patříme.  

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se kolem všejanského fotbalu 

pohybujete, ať již sponzorům, kamarádům, či spoluhráčům. Protože se za 

poslední roky všejanský fotbal pohnul mílovými kroky vpřed a vygradoval 

v tuto skvělou sezónu. 

 

V předchozím odstavci jsem záměrně nepoděkoval Vám, našim 

fanouškům. Protože vy si zasloužíte poděkování samostatné za naprosto 

úžasnou podporu, která přesahuje hranice okresního přeboru. Díky Vám 

jsme se i venku cítili jako doma a je jasné, že většina týmů okresního 

přeboru nám Vás závidí. Již teď se na Vás opět těšíme při podzimních 

zápasech a já opět ve zpravodajích. Ještě jednou moc děkujeme a 

VŠEJANY JEDOU! 

M. Sutter 

 

 
 

 



Všejany - Bohemia Poděbrady B 4:0, (2:0) 

 

Předposledním domácím soupeřem nám byla rezerva poděbradské 

Bohemie. Té patřilo poslední místo tabulky a již před vzájemným zápasem 

bylo jasné, že si v příštím ročníku zahraje o soutěž níže. Varováním pro 

nás však byl podzimní zápas, kdy jsme na soupeřově hřišti prohráli 2:3. 

Hosté se hned od začátku zápasu zaměřili především na defensivu a nám 

tak nezbývalo, než po celý zápas dobývat obranný val. Dlouho jsme se 

nemohli prosadit a i přes několik šancí zůstával stav nerozhodný. Až si na 

velké vápno seběhl D. Hejduk a střelou k tyči nás poslal do vedení. 

Následně se k míči ten samý hráč dostal z uctivé vzdálenosti a svou střelu 

nasměroval nechytatelně do šibenice. Těsně před poločasem ještě mířil P. 

Bouška do břevna. 

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Další výstavní branku přidal 

P. Bouška, který si navedl míč na levou nohu a mířil znovu do šibenice. 

Hosté definitivně odpadli a my jsme si připisovali jednu vyloženou šanci 

za druhou. V koncovce jsme však nebyli úspěšní a tak poslední trefu měl 

na svědomí opět D. Hejduk, který střílel z hranice vápna a mířil, jak jinak 

než do šibenice. Proti zřejmě opravdu nejslabšímu mužstvu soutěže jsme 

si tak připsali zasloužené a povinné tři body. 

branky: D. Hejduk 3, P. Bouška 

sestava: Janura - D. Říha (65´ L. Michl), Kubín (45´ T. Šáfr), Hejduk, 

Sutter (65´ Suk) - Novák (55´ Mádle), Jílek, J. Říha, Vašák (70´ R. Šáfr) - 

Hanuš, Bouška 

 

 

 
 



Městec Králové - Všejany 2:5, (0:3) 
 

 

Poslední venkovní zápas nás čekal na půdě Městce Králové. Do utkání 

jsme vstupovali oslabeni pouze se třinácti hráči. Domácí navíc v této 

sezóně na domácím hřišti ještě neprohráli, dokonce jejich poslední domácí 

prohra je již stará více jak dva roky, kdy podlehli Vykáni, která teď již 

bojuje o postup do krajského přeboru. Nicméně do utkání jsme vstoupili 

výborně a již ve druhé minutě mohl sám před brankářem skórovat A. 

Michl. Do černého ovšem mířil až za další dvě minuty D. Říha, který se z 

rohu vápna opřel do míče a ta skončila v šibenici. Gólem jsme otupili 

domácí nápor a další šance tak přicházeli výhradně na naší straně. Ujal se 

přímý kop J. Jílka, který poslal míč na hlavu P. Nováka a rázem to bylo o 

dvě branky. Následně ve vápně faulován M. Hanuš a sám také penaltu 

proměnil. Zkrat způsobený zřejmě vývojem skóre poté předvedl domácí 

hráč, který na půlce nevybíravě zajel do D. Říhy a za zákrok dostal pouze 

žlutou kartu. Těsně před poločasem přišla první vážná šance domácích, ale 

Z. Janura nás v brance podržel. 

Do druhého poločasu domácí vlétli a na 15 minut nás přikovali na naší 

polovinu. Výsledkem byl pokutový kop a snížení na 1:3. Městec 

pokračoval v tlaku, ale ten znovu otupil D. Říha, který z boku postupoval 

sám na brankáře a střelou na zadní tyč nám vrátil tříbrankové vedení. Ten 

samý hráč navíc za chvíli doklepl hlavou míč do branky a zkompletoval 

tak hattrick. Domácí již pouze v závěru korigovali z dorážky výsledek na 

2:5 a my jsme tak získali cenné tři body. 

branky: D. Říha 3, P. Novák, M. Hanuš 

karty: M. Hanuš (ž) 

sestava: Janura - T. Šáfr, Kubín, Hejduk, Sutter - D. Říha, Jílek, J. Říha, A. 

Michl (70´ R. Šáfr) - Hanuš, Novák (85´ Mádle) 

 

 

 



Rozhovor s Davidem Hejdukem 
 

David Hejduk dal v domácím zápase s Poděbrady tři góly a stal se hráčem kola 

na portálu fotbalunas.cz. Níže je jeho rozhovor pro tyto stránky. 

 

Jak vypadal zápas proti týmu Bohemia Poděbrady B?  

Přijelo k nám poslední mužstvo tabulky a nechtěli jsme to podcenit, protože tam 

jsme jeli s tím že to budou jasný body a podcenili jsme to, takže teď jsme do toho 

šli s tím že prostě musíme a myslím že jsme je jednoznačně přejeli.  

Procházeli přes vás útočníci Poděbrad?  

Vůbec. Za celý zápas se nedostali ani do desítky. Maximálně do šestnáctky a do 

žádných vyložených šancí se nedostali.  

Jste s výhrou spokojen?  

Určitě. Vstřelit 4 branky doma, to je přeci paráda.  

A teď něco o vás. Jaký typ hráče jste?  

Jsem spíš takový technický hráč a mám výbornou střelu.  

Dáváte často góly?  

Myslím si že ano. Teď jsem tedy dlouho žádný nedal, ale minulou sezónu jsem 

měl takovou "fazónu" že jsem góly dával pořád.  

Myslíte si, že jste pro váš tým důležitý?  

Tak myslím si že ano, protože dávám kolem desíti až dvanácti gólů za sezónu a 

to i přesto, že jsem obránce.  

Hrál jste dříve jinde, než ve Všejanech?  

Dříve jsem hrál v Luštěnicích 1.B třídu. Byla tam výborná parta a skvělí hráči.  

Proč jste přestoupil?  

Fotbal jsem přestal hrát kvůli práci a potom jsem se nechal přemluvit do Všejan, 

protože tam hrál fotbal můj bratranec a tak jsem se k fotbalu vrátil a dnes jsem za 

to rád.  

Jste rád, že jste součástí klubu Sokol Všejany?  

Za to jsem strašně rád. Zatím jsem lepší fotbalovou partu nepoznal. Máme to tu 

spíše takové rodinné a co k tomu říct? Je to super. Musím říct, že kdybych nehrál 

fotbal ve Všejanech, tak ho ani nehraju.  

Jaké máte ve Všejanech ambice?  

Vloni jsme postoupili do Okresního přeboru a nemáme tu z devadesáti procent 

nikoho kdo by dojížděl, takže jsme tu všichni domácí a před sezónou jsme si 

řekli, že bychom chtěli hrát v polovině tabulky a to se nám daří. O nějakých 

větších ambicích se zas tak úplně nebavíme a jsme rádi tak, jak na tom teď jsme a 

přiznám se že na nějaké vyšší ligy to není.  

 



Trenér J. Truksa o zápase s Poděbrady B: 
 

"Již na podzim jsme s tímto soupeřem trestuhodně zaváhali, ať už to bylo vinou 

podcenění nebo nedisciplinovaností a to jsme nechtěli za žádnou cenu opakovat. 

Měli jsme nezvykle dost času na rozehrávku a kombinaci a o to to bylo pro nás 

horší a čekali jsme poměrně dlouho na úvodní gól. Zápas jsme měli jasně pod 

kontrolou a ozdobili ho výstavními góly ať už hattrickem z kopačky D. Hejduka 

nebo nádhernou levačkou v podání uzdraveného P. Boušky.  

 

Trenér hostů o zápase řekl: 
 

„Domácí měli rozhodně více ze hry. My jsme nastoupili se slátanou sestavou, se 

kterou jsme nebyli konkurenceschopní. Jediný vynikl Roman Brtna, u kterého je 

vidět, že je to kvalitní hráč. S góly nemohl náš gólman nic dělat, domácí dávali 

neskutečné góly, fakt to byly parádní trefy," uvedl po utkání trenér rezervy 

poděbradské Bohemie Miloš Novák. 
 

Trenér J. Truksa k zápasu v Městci Králové: 
 

"Dlouho jsme se z uzdravení našeho nejlepšího střelce P. Boušky neradovali, jen 

do úterního tréninku, kdy si podepsal ortel do zbytku sezóny. Na velkém a skvěle 

připraveném hřišti se nám naopak dýchalo lépe než domácím a úvodní výstavní 

gól nás ještě více nakopl a do poločasu jsme měli luxusní třígólový náskok, který 

skvělým zákrokem těsně před půlí udržel náš gólman. Ačkoli domácí ve druhé 

půli snížili, opět jsme dokázali odskočit a zápas v klidu dovedli do překvapivého, 

ale naprosto zaslouženého vítězství, to ozdobil hattrickem jindy pravý obránce D. 

Říha. Prosím nezaměnit s Pytlákem :)"  

 

Trenér domácích k zápasu řekl: 

 
„Začali jsme bez pohybu a nasazení a hned začaly přicházet šance Všejan. Šádek 

nejprve chytil samostatný nájezd, ale v páté minutě už jsme prohrávali. Špatně 

jsme vydrželi hrát celý první poločas. Navíc hosté dali další dva slepené góly. 

Před poločasem mohl dvakrát korigovat stav Krejčí, ale nedal. Ve druhém 

poločase jsme se výrazně zlepšili, měli jsme stálou převahu. Křovina z penalty 

snížil, ale po čtvrté brance hostí bylo rozhodnuto. Pochvalu zaslouží rozhodčí 

Tvrdý," hodnotil utkání královéměstecký trenér František Machurka. 

 
 



Střelci a brankáři Okresního přeboru 
 

Střelci: 23 - Kollman (Kovanice/Pátek), 21 – Roman Fink (Kostelní Lhota), 17 – 

Hora (Rožďalovice), 14 - Mareš (Loučeň), Ott (Hrubý Jeseník) 13 – Bouška 

(Všejany), Kukla (Kovanice), Marek Paclík (Pátek), 11 – Riesz (Hrubý Jeseník), 

Mašinda (Městec Králové), 10 – Kohoutek (Pátek), Koštíř (Semice B), Vaňura 
(Běrunice), 9 – Štěpánek, Holánek (Loučeň), Pavlíček, Michal Sporiš (Kostomlaty), 
Adamec (Přerov), Kunc, Najmon (Rožďalovice), Hanuš (Všejany) 

 
Čistá konta: 9 – Poláček (Pátek), 6 – Janura (Všejany), 5 – Csók (Městec Králové), 
Mácha (Kostelní Lhota), Chrastný (Běrunice), 4 – Dvořák (Kovanice), Pulda (Hrubý 

Jeseník), Týma (Pátek), Hospodka (Rožďalovice), Bednář (Loučeň)  

 

Celkový počet diváků na zápasech 

 
Oddíl Doma Venku Celkem 

Bohemia Poděbrady B 720 930 1650 

Běrunice  780 970 1750 

Hrubý Jeseník  800 1100 1900 

Kostelní Lhota  970 1160 2130 

Kostomlaty 1110 1080 2190 

Kovanice  1250 860 2110 

Loučeň 870 930 1800 

Městec Králové  1620 890 1510 

Ostrá B 930 1035 1965 

Pátek  1555 1120 2675 

Přerov  900 970 1870 

Rožďalovice  1120 1210 2330 

Semice B 660 880 1540 

Všejany 1390 1440 2830 

 
Minulé 25. kolo Aktuální 26. kolo  

 
Kostomlaty - H. Jeseník 4:4 Všejany - Loučeň  

Ostrá B - Semice B 4:2 K. Lhota - Poděbrady B  
Kovanice - Rožďalovice 3:3 H. Jeseník - Kovanice  

M. Králové – Všejany 2:5 Přerov - M. Králové  

Poděbrady B - Přerov 2:1 Rožďalovice - Ostrá B     

Pátek - K. Lhota 3:1 Běrunice - Kostomlaty  
Loučeň - Běrunice            3:0 Semice B - Pátek  



Rozpis jarní sezóny 2014/2015 
 

Ne 22.03. 15:00 Kostomlaty - Všejany 3:0 kont. 

So 28.03. 15:00 Všejany - Kovanice 0:3 kont. 

Ne 05.04. 16:30 Hr. Jeseník - Všejany 3:0 kont. 

So 11.04. 16:30 Všejany - Běrunice 3:1 

So 18.04. 17:00 Rožďalovice - Všejany 0:0 

Ne 26.04. 17:00 Přerov n. L. - Všejany 1:4 

So 02.05. 17:00 Všejany - K. Lhota 1:3 

Ne 10.05. 17:00 Semice B - Všejany 2:2 

So 16.05. 17:00 Všejany - Ostrá B 2:4 

So 23.05. 17:00 Pátek - Všejany 2:3 

So 30.05. 17:00 Všejany - Poděbrady B 4:0 

Ne 07.06. 17:00 M. Králové - Všejany 2:5  

So 13.06. 17:00 Všejany - Loučeň 

 

 

Tabulka okresního přeboru 

 
#   Tým Z V R P Skóre B +/- 

1. Pátek 25 20 3 2 87:17 63 24 

2. Rožďalovice 25 15 4 6 63:38 49 13 

3. Loučeň 25 13 6 6 53:37 45 6 

4. Kostelní Lhota 25 14 3 8 51:38 45 9 

5. Městec Králové 25 13 5 7 61:43 44 5 

6. Kovanice 25 11 7 7 42:32 40 1 

7. Ostrá B 25 11 4 10 60:52 37 -2 

8. Všejany 25 11 4 10 50:48 37 1 

9. Hrubý Jeseník 25 10 5 10 55:44 35 -1 

10. Běrunice 25 6 6 13 34:50 24 -12 

11. Přerov nad Labem 25 7 3 15 29:69 24 -12 

12. Kostomlaty 25 6 5 14 34:67 23 -16 

13. Semice B 25 4 4 17 46:75 16 -20 

14. Bohemia Poděbrady B 25 4 1 20 20:75 13 -26 

 

 



Soupiska TJ Všejany 

hráč ročník 
góly/ 

asistence 
karty 
ž/č 

starty/ 
minuty 

Brankář     
Matyásko A. 1989 0/0 0/0 0/0 

Janura Z. 1985 0/0 0/0 23/2070 

Obránci     
Michl L. 1983 0/0 1/0 12/885 

Šáfr T. 1980 0/1 6/0 17/1420 

Sutter M. 1988 0/2 3/0 24/2020 

Kubín M. 1979 0/0 0/0 12/895 

Suk L. 1972 0/0 0/0 5/130 

Říha D. 1994 3/0 1/0 22/1795 

Hejduk D. 1986 4/2 4/0 24/2045 

Záložníci     

Bárta V. 1981 0/0 0/0 0/0 

Říha J. 1987 4/1 4/0 24/2015 

Mádle M. 1979 0/0 0/0 17/495 

Vašák J. 1988 1/2 0/0 21/1805 

Král D. 1976 2/1 0/0 18/1240 

Vrabec M. 1994 0/0 0/0 1/5 

Hanuš M. 1976 9/7 6/0 24/2085 

Jílek J. 1985 6/3 0/0 12/1125 

Útočníci     

Bouška P. 1985 13/4 4/0 22/1665 

Černý J. 1992 0/0 0/0 1/10 

Balatka L. 1987 2/0 2/0 17/1160 

Novák P. 1992 3/0 0/0 20/840 

Michl A. 1983 2/3 0/0 13/775 

Šáfr R. 1978 0/1 0/0 17/385 

Trenér     

Truksa J. 1971 0/0 0/0 0/0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento zpravodaj Vám přináší: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpravodaj č. 13-2014/15, celkově č. 65 


