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Dnešní soupeř: TJ Pátek 

 

V sobotním odpoledni přivítáme na vlastním 

hřišti zřejmě největšího aspiranta na postup do 

vyšší soutěže a favorita zápasu - TJ Pátek. Ten 

před sezónou vydatně posílil a hlavním cílem 

je postup. Hosté zatím nasbírali o bod více než 

my, když prohráli pouze jednou a to v Městci 

Králové 2:4. Poté remizovali 2:2 na půdě 

našeho předchozího soupeře - Ostré B a dva 

body ztratili rovněž za bezbrankovou remízu 

na domácím hřišti s vedoucím celkem soutěže 

- Loučení. V celkovém účtování tedy Pátku patří 3. příčka za 20 bodů, 

když na vedoucí duo ztrácí pouhý bod. Pátek zatím nastřílel 22 branek a 

inkasoval pouze sedmkrát. Brankář hostí navíc nasbíral nejvíce nul z 

celé soutěže. Nejlepším střelcem Pátku je s 5 zásahy Zumbr a jen o gól 

méně nastřílel jeho spoluhráč Kohoutek. 

Hosté v minulém soutěžním ročníku skončili na 8. příčce, kterou 

obsadili s 33 body za 10 výher, 3 remízy a 13 porážek při celkovém 

skóre 59:73. 

Jediný vzájemný zápas, který se podařilo dohledat se datuje do sezóny 

2004/05, kdy jsme se ve III. třídě utkali s páteckou rezervou. Nejprve 

jsme doma po brankách T. Šáfra a J. Řehoře remizovali 2:2, v odvetě 

poté 0:0. 

Příští týden odehrajeme svůj zápas v neděli 2. listopadu od 14:00 na 

hřišti Bohemie Poděbrady. Rezerva Poděbrad se v současnosti 

nachází na posledním místě tabulky, když nasbírala pouze tři body za 

výhru v úvodním kole v Semicích. Opět jsme pro Vás připravili 

autobusový zájezd a těšíme se na Vaší tradiční skvělou podporu! 
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Všejany - Semice B 3:2, (0:2)  

V dalším domácím zápase jsme hostili předposlední celek tabulky - 

rezervu Semic. Hosté své první body získali až minulý týden, a tak jsme na 

první pohled byli favority utkání. Podruhé jsme se museli obejít bez 

brankářské jedničky Z. Janury a navíc nebyli k dispozici J. Vašák, R. Šáfr, 

L. Suk a M. Mádle. Úvod utkání byl vyrovnaný. My jsme ovšem navázali 

na předchozí nepovedený zápas a snažili jsme se dostat do šancí pouze 

dlouhými balóny. Hostům naopak nebyla cizí kombinační hra. Po 

úvodních náznacích se dostali do vedení, když jejich útočník od půlky 

obešel tři bránící hráče a střelu umístil přesně k tyči. Vyrovnat mohl P. 

Bouška, ke kterému se po rohovém kopu odrazil míč, ovšem jeho prudkou 

ránu brankář Semic reflexivně vyrazil. Chvíli před koncem navíc hosté 

udeřili podruhé, když jejich záložník našel za obranou volného útočníka a 

ten přehodil vyběhnuvšího D. Hejduka. Zbylé chvíle poločasu nám hosté 

vůbec nepůjčovali balón a do kabin jsme šli s dvougólovým mankem. 

Druhá půle pokračovala ve stejném duchu. Vše změnil až rohový kop v 64. 

minutě, který rozehrál P. Bouška a střelu J. Říhy z blízkosti brankář hostí 

neudržel. Na rozdíl dvou branek mohl záhy znovu zvýšit semický hráč, 

který svou střelu otřel o tyčku. Udeřilo však na druhé straně, když P. 

Bouška dostal přihrávku od J. Říhy a sám před brankářem nezaváhal. 

Uběhlo jen pár minut a do té samé šance přihrál P. Bouškovi M. Hanuš. 

Náš útočník byl znovu úspěšný a dokonal tak obrat v zápase. Během 

necelých patnácti minut jsme tedy zápas otočili, k čemuž nám jednoznačně 

pomohli i skvělí fanoušci, kteří stále věřili v obrat i v době, kdy už jsme i 

my sami hráči pomalu přestávali věřit. Za podporu moc děkujeme! 

Sportovně je třeba uznat i kvality hostujícího mužstva, které rozhodně 

nepředvedlo výkon hodný předposlednímu týmu soutěže. 

karty: M. Hanuš (ž), D. Hejduk (ž) 

diváků: 170 

branky: P. Bouška 2, J. Říha 

sestava: D. Hejduk (6) - L. Michl (6), T. Šáfr (6), D. Říha (6), M. Sutter (6) - 

L. Balatka (6) (M. Vrabec), J. Říha (6), M. Hanuš (6) (J. Černý), D. Král (6) - 

A. Michl (6) (P. Novák), P. Bouška (8) 
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Ostrá B - Všejany 1:2, (0:1) 

Další zápas nás čekal na půdě rezervy Ostré, která doma ztratila body 

pouze za remízu s Pátkem, jinak pokaždé brala tři body. Nás opět přijel 

podpořit autobus našich fanoušků. Do utkání vstoupila aktivněji právě 

Ostrá, která se snažila využít dlouhých křižných balónů, ale na mokrém 

hřišti se jí to nedařilo. Přesto si domácí vytvořili územní převahu. Z ní 

pramenily i standartní situace. A právě z ní přišla první vyložená šance. 

Střílený cent tečoval D. Hejduk a Z. Janura předvedl reflexivní zákrok 

na brankové čáře. My jsme se soustředili především na protiútoky, které 

jsme však většinou neřešili přesně. Přesto jsme po jednom z nich šli do 

vedení. Těstě před poločasem jsme vybojovali balón, ten táhl D. Král a 

přesnou přihrávkou poslal samotného na branku M. Hanuše. Náš 

útočník nezaváhal a otevřel skóre. V probíhající 45. minutě jsme si tak 

mohli říct, že v klidu dohrajeme poločas, ovšem hned z rozehrávky 

přišel dlouhý balón Ostré a domácí záložník se rázem ocitl sám před Z. 

Janurou, naštěstí zamířil vedle branky. 

Ve druhém poločase jsme očekávali zvýšení tlaku domácích. Ten však 

otupil znovu M. Hanuš. Tomu přihrál J. Vašák po autovém vzahování. 

Náš útočník se proháčkoval až před brankáře a byl opět úspěšný. Mohli 

jsme se tak soustředit na obranou hru a domácí favorit se do žádné 

výrazné příležitosti nedostal. Do zápasu jsme ho dostali až vlastní 

chybou, kdy jsme zaváhali při pokaženém centru domácích a ti se deset 

minut před koncem dostali na dostřel jediné branky. Ve zbytku zápasu 

jsme si však vedení pohlídali a odvezli si tak cenné a zasloužené tři 

body. 

branky: M. Hanuš 2 

karty: M. Hanuš (ž), T. Šáfr (ž) 

sestava: Z. Janura (7) - L. Michl (8), T. Šáfr (7), D. Hejduk (8), M. 

Sutter (7) - D. Říha (7), J. Říha (7), D. Král (8), J. Vašák (7) - P. 

Bouška (7) (P. Novák), M. Hanuš (8) (M. Mádle) 
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J. Truksa hodnotí zápas se Semicemi B 
  

Od první minuty to na hřišti vůbec nevypadalo na to, že k nám přijel poslední 

tým tabulky. Hosté byli zvláště v prvním poločase ve všem lepší než my, 

zejména v kombinaci, ke které jsme se naopak my vůbec nedostávali. Neměli 

jsme jeden odražený balon, všude byli ne o krok, ale o dva později. Do druhé 

půle jsme šli s tím, že musíme dostat míč na zem, nutit se ke kombinaci, 

zapomenout na dlouhé nakopávané, ale hlavně NEPŘESNÉ přihrávky. To, že 

se nám podařilo zápas takto otočit, bylo ne tím, že bychom soupeře  přehráli 

ve všech směrech, ale díky srdíčku, vůli, bojovnosti a ,,Boušanovi''  

 

Pohled na zápas semického kouče 

 
„Bylo to vyrovnané utkání, po dvaceti minutách hry ve druhé půli měli domácí 

převahu. To bylo od doby, kdy jsme dostali první gól, který nás položil a 

utkání jsme nezvládli. Posledních deset minut jsme měli tlak my, ale nemohli 

jsme dát gól. Mužstvo chci ale pochválit, nehráli jsme špatně. Mančaft máme 

dobrý, ale potřebujeme body," má jasno trenér semické rezervy Miroslav 

Koštíř. 

J. Truksa o zápase v Ostré 

 
Udělali jsme menší změny v rozestavení, především se nám do branky vrátil 

ne sice zcela zdráv náš gólman Z. Janura. Projevilo se to hlavně na organizaci 

naší defenzivní činnosti, ale nejen to, působili jsme organizovaně v celém 

zápase  a oproti domácím jsme se soustředili a nebyli podráždění výroky 

rozhodčího. Dá se říci, že jsme si trpělivě počkali na svou šanci a tu v zápětí 

proměnili. Druhá branka nám přidala na klidu a domácí naopak poslala ještě 

níže. Troufám si tvrdit, že si domů kromě zraněného P. Boušky odvážíme 

zaslouženě i 3 body. Vím, že střelec obou našich branek M. Hanuš patří do 

útoku, což v Ostré ukázal. O to více si vážím, že po utkání prohlásí, že 

pomůže všejanskému fotbalu na jakémkoli postu :) Díky Hany! 

 

Hodnocení trenérem Ostré 

 
„Přijel k nám kvalitní soupeř, hrál se dobrý fotbal nahoru – dolů. Byl to dobrý 

zápas, oba týmy bojovaly. Zase jsme doplatili na to, že jsme neproměnili své 

šance. V závěru jsme začali dělat chyby, bylo tam více nervozity, ale stále 

jsme se snažili o vyrovnání.  Na něj jsme ale nedosáhli. Konec utkání byl také 

dost vyhrocený," hodnotil zápas trenér rezervy Ostré Václav Uher. 
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Střelci a brankáři Okresního přeboru 

Střelci: 10 – Bouška (Všejany), 7 – Kollmann (Kovanice), 6 – Štěpánek, 

Holánek (Loučeň), 5 – Pavlíček (Kostomlaty), Roman Fink (Kostelní Lhota), 

Hanuš (Všejany), D. Najmon (Rožďalovice), Riesz (Hrubý Jeseník), Zumr 

(Pátek), Doseděl ml. (Ostrá B), 4 – Adamec (Přerov), Hobik (Semice B), 

Kohoutek (Pátek), M. Mácha (Kostelní Lhota). 

Čistá konta: 6 – Poláček (Pátek), 4 – Janura (Všejany), 3 – Špígl 

(Rožďalovice), 2 – Bednář, Pistor (Loučeň), Heimrath (Ostrá B), Dvořák 

(Kovanice), L. Pulda (Hrubý Jeseník), Csók (Městec Králové). 

Celkový počet diváků na zápasech 

Oddíl Doma Venku Celkem 

Bohemia Poděbrady B 180 430 620 

Běrunice A 410 270 680 

Hrubý Jeseník A 360 360 720 

Kostelní Lhota A 490 320 810 

Kostomlaty 310 500 810 

Kovanice A 520 370 890 

Loučeň 360 470 830 

Městec Králové A 550 360 910 

Ostrá B 450 310 760 

Pátek A 440 560 1000 

Přerov A 350 430 780 

Rožďalovice A 460 530 990 

Semice B 290 380 670 

Všejany 770 550 1320 

 
Minulé 9. kolo Aktuální 10. kolo Příští 11. kolo 

 
Poděbrady B - H. Jeseník 0:4 Rožďalovice - Kostomlaty Poděbrady B - Všejany 

Pátek - Běrunice 4:0 K. Lhota - Semice B Loučeň - H. Jeseník 

K. Lhota - Rožďalovice 2:1 Kovanice - Loučeň Semice B - Přerov 

Ostrá B – Všejany 1:2 Přerov n. L. - Ostrá B   Kostomlaty - Kovanice 
M. Králové - Kovanice 2:0 Běrunice - Poděbrady B    Pátek - Přerov n. L. 

Loučeň - Kostomlaty 2:0 H. Jeseník - M. Králové Ostrá B - K. Lhota 

Semice B - Přerov n. L. 1:2 Všejany - Pátek M. Králové - Běrunice 
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Rozhovor s Martinem Mádlem 

Martine, ještě před pár sezónami se ti říkalo mistr hattrick, ale v poslední 

době u tebe žádný střelecký zásah neevidujeme, čím to? 

Odpověď je víceméně jednoduchá. Kousek odtud asi cca 15 km směrem na 

Loučeň, přesněji přímo v obci Seletice vznikla před pár lety nová, dnes už má 

velmi oblíbená farma, kde se pasou kravičky a z nich tam pak nechávají uležet 

výborné hovězí maso na vynikající steaky a burgery. No a tomu se nedalo 

odolávat a kilíčka šla pomalu nahoru a nahoru. No a letos mě k těm kilům 

navíc ještě doprovází zranění, nejprve prokousnutá ruka a v domácím zápase s 

Přerovem pak prošlápnutí prstu na ruce kolíky. Občas přemýšlím jestli není 

čas se na to vyprdnout, ale při mé oblibě k hodování a grilování bych pak 

mohl už jen hrát šachy nebo šipky. 

 

Jak ses osobně vypořádal s vyšší soutěží a v čem vidíš největší rozdíl 

oproti III. třídě? 

 

Osobně jsem čekal od Postřižinského přeboru mnohem více, ale ještě je příliš 

brzo to nějak hodnotit, protože oni ty "béčka" se vždycky na jaře podezřele 

zlepší :) Nicméně týmy jako Loučeň, Rožďalovice, Pátek, Kostelní Lhota a 

Městec Králové ukazují a potvrdí svou kvalitu. No a největší rozdíl vidím v 

tom, že jsou zde již týmy, které dokážou držet pod kontrolou balon delší dobu. 

Jenže i my máme svou kvalitu, což jsme předvedli zodpovědným výkonem v 

posledním utkání v Ostré, kde jsme zaskočili nejen domácí, ale i sami sebe a 

opět nám k tomu pomohli naši diváci, kteří si nebyli líni přivstat. Za to jim 

opět patří náš velký dík. 

 

Je nějaký zápas, na který se obzvláště těšíš? 

 

Těším se na oba zápasy s Loučení. Jelikož odpadlo derby se Straky, tak je to 

náš nejbližší soupeř a navíc i některé jejich čutálisty známe osobně. Škoda jen, 

že se ještě v přeboru neudržely Krchleby a že Jíkev raději zvolila III. třídu, to 

by pak těch pikatních zápasů bylo více. Ještě více než na samotný zápas s 

Loučení se těším na naší každoroční tančení zábavu, která se bude konat opět 

na sále na Vlkavě od 19:00 za doprovodu skupiny PROČNE. Tímto Vás 

jménem TJ Sokola Všejanu zvu a budu rád, když si společně zatrsáme, 

zatančíme a zakřičíme VŠEJANY JEDOU. 
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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 4:0 

So 13.09. 17:00 Běrunice - Všejany 2:2 

So 20.09. 16:30 Všejany - Rožďalovice 2:3 

So 27.09. 16:30 Všejany - Přerov n. L. 4:0 

So 04.10. 16:00 K. Lhota - Všejany 4:1 

So 11.10. 16:00 Všejany - Semice B 3:2 

Ne 19.10. 10:15 Ostrá B - Všejany 1:2 

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. Loučeň 9 6 3 0 18:5 21 6 

2. Kostelní Lhota 9 7 0 2 17:10 21 6 

3. Pátek 9 6 2 1 22:7 20 8 

4. Všejany 9 6 1 2 22:12 19 4 

5. Městec Králové 9 5 1 3 24:15 16 4 

6. Rožďalovice 9 5 1 3 14:12 16 4 

7. Ostrá B 9 4 1 4 21:16 13 -2 

8. Hrubý Jeseník 9 4 0 5 16:15 12 -3 

9. Kovanice 9 4 0 5 13:13 12 0 

10. Přerov nad Labem 9 3 1 5 10:17 10 -2 

11. Kostomlaty 9 3 0 6 11:25 9 -3 

12. Běrunice 9 2 2 5 12:20 8 -7 

13. Semice B 9 1 0 8 12:25 3 -12 

14. B. Poděbrady B 9 1 0 8 5:25 3 -9 
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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 7/630 7,14 

Obránci      
Michl L. 1983 0/0 1/0 4/305 6,67 

Šáfr T. 1980 0/1 3/0 9/810 6,67 

Sutter M. 1988 0/2 1/0 8/665 6,63 

Kubín M. 1979 0/0 0/0 1/20 0,00 

Suk L. 1972 0/0 0/0 4/85 6,00 

Říha D. 1994 0/0 0/0 9/790 6,44 

Hejduk D. 1986 1/0 2/0 9/750 6,67 
Záložníci      

Bárta V. 1981 0/0 0/0 0/0 0,00 
Říha J. 1987 2/1 2/0 9/810 6,33 
Mádle M. 1979 0/0 0/0 6/185 6,60 
Vašák J. 1988 0/1 0/0 6/530 6,83 
Král D. 1976 1/1 0/0 7/575 6,86 
Vrabec M. 1994 0/0 0/0 1/5 0,00 

Hanuš M. 1976 5/5 4/0 8/695 6,63 

Útočníci      

Bouška P. 1985 10/2 0/0 8/645 7,38 

Černý J. 1992 0/0 0/0 1/10 0,00 

Balatka L. 1987 2/0 1/0 7/595 6,86 

Novák P. 1992 0/0 0/0 6/115 5,67 

Michl A. 1983 1/3 0/0 6/450 6,50 

Šáfr R. 1978 0/1 0/0 7/240 6,50 

Trenér      

Truksa J. 1971 0/0 0/0 0/0 0,00 
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Tento zpravodaj Vám přináší: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpravodaj č. 06-2014/15, celkově č. 58 


