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Dnešní soupeř: FC Trnavan Rožďalovice 

 

Třetím domácím soupeřem v této sezóně 

je celek Rožďalovic, jeden z favoritů 

celé soutěže. Ten v minulé sezóně 

skončil s 53 body při skóre 74:37 na 

druhé příčce, kdy na pozici nejvyšší 

ztratil 10 bodů. Rožďalovice 

zaznamenaly celkem 16 výher, 5 remíz a 

pět porážek. Přitom ještě v předminulé 

sezóně naši hosté hráli krajskou B. třídu. 

Před šesti lety dokonce tento celek hrál 

nejvyšší krajskou soutěž - krajský přebor, ze kterého ale v polovině 

ročníku odstoupil. 

Do aktuální sezóny nevstoupily Rožďalovice nejlépe, když nejprve 

prohráli 2:0 na hřišti Hrubého Jeseníku a následně doma 0:3 s Pátkem. 

V dalším kole se hostům podařilo vyhrát na půdě našeho posledního 

soupeře - v Běrunicích 3:2 a naposledy minulý týden si doma poradili s 

rezervou Bohemie Poděbrady 3:0. 

Vzájemný duel s tímto celkem je zaznamenán pouze s rezervou 

Rožďalovic. Konkrétně ze sezóny 2010/11, kdy jsme v jarní odvetě po 

dvou brankách P. Boušky vyhráli v Rožďalovicích 2:1 

Příští týden odehrajeme svůj zápas v sobotu 27. září od 16:30 znovu 

na domácím hřišti proti Přerovu nad Labem. Zopakujeme si tak 

vzájemné souboje z minulé sezóny, neboť právě Přerov nám byl 

největším konkurentem v boji o postup. Odstoupení Jíkve z okresního 

přeboru dalo šanci postupu i Přerovu, a tak se můžeme znovu těšit na 

vzájemný souboj. Hosté nám určitě budou chtít oplatit předešlé porážky 

a nečeká nás lehký zápas. Budeme opět spoléhat na Vaší podporu! 
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Všejany – Hrubý Jeseník 4:0, (0:0) 

Ve třetím kole jsme na domácím hřišti přivítali Hrubý Jeseník. K 

dispozici byl po zranění prvně D. Král, navíc se vrátili minulý týden 

absentující P. Bouška a M. Mádle. Naopak chyběl A. Michl. Hosté byli 

od úvodu zápasu mírně lepší, kdy nás přehrávali zejména důrazem a 

aktivitou. Do první velké šance jsme se dostali my, když brankáři hostí 

vypadl míč z rukavic, M. Hanuš mu ho vypíchl, ale jeho střelu zastavil 

jeden z obránců na brankové čáře. Druhou šanci měl P. Bouška, kterého 

našel M. Hanuš. Ocitl se sám před brankářem, ovšem nezpracoval 

ideálně, takže nestačil zakončit. Do kabin se tak šlo za nerozhodného 

stavu. 

Druhý poločas načala největší šance hostí. Ti nás rychle přečíslili a 

centr na malé vápno tak směřoval na dva neobsazené hráče. Ti naštěstí 

nezakončili, a tak udeřilo na druhé straně. M. Sutter poslal balón za 

obranu na P. Boušku, který ústál souboje hned s dvěma obránci a poté 

obstřelil brankáře. Po deseti minutách se až na hrot dostal ze stopera T. 

Šáfr a přihrávkou na malé vápno našel M. Hanuše, který uklízel do 

poloodkrýté branky. Nedlouho na to se proháčkoval M. Hanuš do 

velkého vápna, kde přenechal P. Bouškovi a rázem to bylo 3:0. Do další 

šance se řítil L. Balatka, proti ktérému až za vápno vyběhl hostující 

brankář. Náš útočník volil kličku, kterou gólman uťal faulem - červená 

karta. Do brány šel tak hráč z pole, kterého chvíli před koncem 

prostřelil D. Král, který šel zcela sám po přihrávce M. Hanuše. V 

úplném závěru ještě D. Hejduk trefil z přímého kopu tyč. 

branky: P. Bouška 2 

karta: J. Říha (ž) 

diváků: 185 

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

Sutter (7) (L. Suk) - L. Balatka (7), J. Říha (7), M. Mádle (7) (D. Král 

(8)), J. Vašák (7) - P. Bouška (8) (R. Šáfr), M. Hanuš (7) 
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Běrunice – Všejany 2:2, (2:2) 

V dalším kole jsme se utkali na půdě Běrunic. Po úvodním oťukávání 

vystihl M. Hanuš váhavou rozehru domácí obrany a šel sám na branku, 

střelou o tyč nás poslal do vedení. O chvíli později ten samý hráč šel 

znovu sám na branku po přihrávce J. Říhy, ale lobem neuspěl. Sám na 

branku šel ještě L. Balatka, ovšem z boku a v tísni nezakončil důrazně. 

Do té samé příležitosti se dostali rovněž domácí, ale Z. Janura nás v 

brance podržel. Po několika minutách jsme ovšem poprvé v této sezóně 

inkasovali, když se centr domácích odrazil D. Říhovi od nohy do ruky a 

domácí kapitán z nařízené penalty vyrovnal. Ve zbytku poločasu byli 

domácí lepší, když nevyužili řadu brejkových situací. 

Nástup do druhého poločasu jsme měli mírně lepší a výsledkem byla 

penalta i na naší straně. P. Bouška vnikl do vápna kde mu zezadu 

domácí obránce škobrtl o nohy. Možnost jít znovu do vedení jsme však 

nevyužili, když střelu D. Hejduka domácí brankář zlikvidoval. 

Neuběhly však ani dvě minuty a P. Bouška se ocitl znovu v situaci 

předcházející té penaltové a střelou na bližší tyč nás přeci jen poslal do 

vedení. Začali jsme kontrolovat hru a domácí se nemohli dostat do 

výraznější příležitosti. Do šance jsme jim pomohli sami, když T. Šáfr 

zahrál hlavou krátkou malou domů, kterou vystihl domácí útočník. 

Obešel Z. Januru, ale s míčem se dostal až k autové čáře, kde vše jistil 

skluzující T. Šáfr. Míč skončil v autu a klasické debaty zda se má kopat 

roh či aut vyřešil rozhodčí nařízením pokutového kopu. Ten domácí 

proměnili a zařídili tak dělbu bodů. 

branky: M. Hanuš, P. Bouška 

sestava: Z. Janura (6) - D. Říha (6), T. Šáfr (6), D. Hejduk (6) (M. 

Mádle (6)), M. Sutter (6) - L. Balatka (6) (R. Šáfr (6)), D. Král (7), J. 

Říha (6), J. Vašák (7) - M. Hanuš (7) (P. Novák (6)), P. Bouška (7) 
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J. Truksa hodnotí zápas s Hrubým Jeseníkem 
  

  

Do zápasu jsme šli s tím, že chceme potvrdit výhru z venkovního 

utkání, proti nám ale stál soupeř s velmi dobrou obranou,  přes kterou 

jsme se těžko prosazovali. Myslím, že rozhodla naše trpělivost a hlavně 

nedisciplinovanost hostujících hráčů a musím přiznat i to, že jsme ve 

druhé půli přečkali velkou šanci soupeře. Když se ale pro něj 

TYPICKY prosadil P. Bouška a hosty ,,odemkl'', už jsme zápas ze 

svých otěží nepustili.  

 

 

J. Truksa o zápase v Běrunicích 
 

 

Nevstoupili jsme do utkání dobře, nevím zda bázlivě nebo 

nekoncentrovaně, každopádně jsme tahali za delší konec. Skoro vůbec 

jsme nekombinovali a řešili hru často dlouhými a nepřesnými 

zakopávanými balóny, přesto jsme šli do vedení, které jsme záhy mohli 

navýšit. Druhý poločas byl z naší strany už lepší, žel slibně rozehrané 

utkání jsme sami svými chybami nedotáhli k vítězství. Sportovně 

musím uznat, že ač mě ztráta dvou bodu mrzí, zápas skončil 

zaslouženou remízou. 

  
Minulé 4. kolo Aktuální 5. kolo Příští 6. kolo 

 
Kostomlaty – Semice B 2:0 Přerov - Běrunice   Rožďalovice - M. Králové 
Loučeň – Ostrá B 4:2 K. Lhota – H. Jeseník  Loučeň - Poděbrady B   
H. Jeseník – Přerov 5:2 Poděbrady B - M. Králové Kovanice - Ostrá B 
Běrunice – Všejany 2:2 Semice B - Kovanice  Běrunice - K. Lhota   
Rožďalovice – Poděbrady B 3:0 Všejany – Rožďalovice Kostomlaty - Pátek     
M. Králové – Pátek 4:2 Ostrá B – Kostomlaty   H. Jeseník - Semice B 
Kovanice - K. Lhota 1:2 Pátek – Loučeň Všejany - Přerov 
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Rozhovor s Karlem Nejedlo 

 
Karle, se sokolem jsi v úzkém kontaktu, jak sis užil loňskou 

sezónu? 

Sezóna 2013/2014 byla pro mě osobně velikým přínosem z hlediska 

přístupu celého fotbalového A týmu k možnosti postupu z III. třídy do 

Okresního přeboru. Nikdo o tom moc nemluvil, ale výkony a umístění 

z minulých sezón tomu napovídaly. Měl jsem to štěstí, být s hráči na 

soustředění a poznat, jaký mají k přípravě na sezónu přístup. Ač se mi 

zdálo, že ze začátku to tak nevypadá, všichni co tam byli, makali 

nadoraz, až někdy únavou padali z palandy. Je pravda, že i kondiční 

trenér Laky šel do toho naplno, kdy jsem to odnesl „koňarem“ a už jsem 

to nerozběhal, ač jsem se snažil. Pokaždé jsem rád, když si můžu 

s kluky zatrénovat a zahrát fotbal. I z přístupů hráčů na trénincích a 

zápasech musel každý, kdo je viděl, cítit, že by se jim postup mohl 

podařit. K mé smůle jsem neviděl některé zápasy, protože jsem se Olče 

„motal“ v kiosku a snažil se obsluhovat fanoušky, anebo jsem byl 

„pomáhat a chránit“. Jsem velice rád, že se nakonec postup do 

Okresního přeboru povedl z prvního místa a nemuselo se čekat na 

pomoc některého z týmů z druhé soutěže. Také fanoušci si to za 

podporu a povzbuzování zasloužili. 

 

Který moment pro tebe byl z minulé sezóny nejlepší? 

 

Těch momentů je asi více, ale zápas v Přerově nad Labem, kam jsme 

přijeli s plným autobusem fanoušků a „vyplenili jejich fotbalový 

stánek“ byl zážitek. Domácí zápas, kdy se již slavil postup, jsem 

z důvodu pracovního zaneprázdnění neviděl, ale byl jsem 

v telefonickém kontaktu s Ivčou, která mi dění na hřišti předávala. 

Večer jsem již mohl osobně týmu pogratulovat k postupu.  

Dalším nezapomenutelným momentem byly zápasy našich nejmladších 

fotbalových nadějí, které se účastnily turnaje O pohár starosty. Podpora 

rodičů a kvalitní trenéři budou příslibem pro budoucnost všejanského 

fotbalu. Za to jim patří poděkování a doufám, že i ta finanční podpora 

od obce Všejany k jejich činnosti. 
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Jak hodnotíš spolupráci obce s místními spolky? 

 

Nechci hodnotit, jak spolupracovali starostové a starostky v dřívějších 

letech, to nechám na jejich členech. Já, společně se zastupitelstvem, 

jsme chtěli, aby spolky přispěly společnou prací, která by pomohla 

ulehčit finanční výdaje na některé akce. Jak se říká „něco za něco“. 

Myslím si, že se nám toto podařilo. Třeba prostříhaná a prořezaná 

stromová alej od myslivců, vyčištění kanálů od hasičů, instalace 

osvětlovacích bodů veřejného osvětlení od fotbalistů je jen část jejich 

práce pro občany Všejan a Vanovic. Kulturní, sportovní a další akce, 

které pro nás pořádají ve svém volném čase, jsou příslibem, že chtějí 

pro nás něco dělat a myslím, že to dělají dobře.   

 

Má obec nějaká plány co se týká sokolu? 

 

Plány by byli, ať už na prodloužení pronájmu areálu, na rekonstrukci 

tenisového kurtu, vybudování hřiště na plážový volejbal, výpomocí při 

nákupu bezpečných přenosných branek, zabezpečení svahu za 

střídačkami, výměny dveří, zlepšení sociálního zařízení a dalších, které 

přispějí ke kvalitnímu sportovnímu vyžití nejenom členů sokola, ale i 

jiných. Jinak můj plán zůstává od minulé sezóny pořád stejný, že pokud 

budete vyhrávat, tak Vám budu sekat hřiště! ps: když prohrajete, tak 

Vám ho taky posekám.Tohle, ale neříkej Tomanovi! On vždycky přijde 

a říká,  „to nemáš nic jinýho na práci!“ 

 

 Piluješ tvojí "vonkajší falšu" i doma? 

 

Tak tu fotbalovou jen na trénincích na hřišti. Nácvik kopací techniky dá 

práci. Doma musím pomáhat mýt nádobí, vařit, něco vyudit, nakrmit 

králíky a něco vypěstovat na zahrádce, abychom pak mohli s Ivčou a 

dětmi se jít podívat, jak naši hráči trefí soupeřovo „zařízení“. To je pak 

„kjása ty kjávo“. 

Jinak tu „falšu“ doufám nepoužívám nikde ani v práci s lidmi. Jestli 

ano, tak mi to řekněte. Všejany jééédou!!! 
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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  

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. Loučeň 4 4 0 0 12:4 12 3 

2. Všejany 4 3 1 0 10:2 10 4 

3. Ostrá B 4 2 1 1 11:8 7 1 

4. Pátek 4 2 1 1 8:6 7 4 

5. M. Králové 4 2 0 2 11:7 6 0 

6. H. Jeseník 4 2 0 2 7:8 6 -3 

7. Přerov n. L. 4 2 0 2 6:7 6 3 

8. Rožďalovice 4 2 0 2 6:7 6 0 

9. K. Lhota 4 2 0 2 4:5 6 0 

10. Kostomlaty 4 2 0 2 4:5 6 0 

11. Běrunice 4 1 1 2 6:7 4 -5 

12. Kovanice 4 1 0 3 4:6 3 -3 

13. B. Poděbrady B 4 1 0 3 2:8 3 0 

14. Semice B 4 0 0 4 3:14 0 -6 



 

9 

 

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 4/360 7,50 

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

Šáfr T. 1980 0/1 0/0 4/360 7,00 

Sutter M. 1988 0/1 1/0 4/305 6,75 

Kubín M. 1979 0/0 0/0 1/20 0,00 

Suk L. 1972 0/0 0/0 3/65 7,00 

Říha D. 1994 0/0 0/0 4/360 6,75 

Hejduk D. 1986 1/0 1/0 4/300 6,75 
Záložníci      

Bárta V. 1981 0/0 0/0 0/0 0,00 
Říha J. 1987 0/1 1/0 4/360 6,50 
Mádle M. 1979 0/0 0/0 3/100 6,67 
Vašák J. 1988 0/0 0/0 4/360 7,00 
Král D. 1976 1/0 0/0 2/125 7,50 
Vrabec M. 1994 0/0 0/0 0/0 0,00 

Hanuš M. 1976 3/3 1/0 4/345 6,75 
Útočníci      

Bouška P. 1985 4/1 0/0 3/235 7,33 

Černý J. 1992 0/0 0/0 0/0 0,00 

Balatka L. 1987 1/0 1/0 4/330 7,00 

Novák P.  0/0 0/0 1/15 6,00 

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

Šáfr R. 1978 0/0 0/0 4/135 6,50 

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 
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Tento zpravodaj Vám přináší: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zpravodaj č. 03-2014/15, celkově č. 55 


