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Dnešní soupeř: AFK Sokol Semice B 

Dnešním soupeřem nám je AFK Sokolu 

Semice. První tým tohoto celku hraje krajský 

přebor. Hostům momentálně patří předposlední 

příčka, když své první body získali v minulém 

kole, kdy doma porazili Běrunice jasně 4:0. V 

minulé sezóně Semice B skončili na 10. příce 

za 8 výher, 4 remízy a 14 porážek při skóre 

40:56. 

Poslední vzájemný zápas pochází ze sezóny 2006/07, kdy oba celky 

hrály III. třídu. V jarních odvetě jsme na domácím hřišti zvítězili 3:2 po 

brankách P. Boušky, M. Mádleho a F. Krátkého. 

Příští týden odehrajeme svůj zápas v neděli 4. října  již od 10:15 na 

hřišti v Ostré. Rezerva ostré se opírá o řadu hráčů, kteří mají 

zkušenosti z vyšších soutěží, a proto nás nečeká lehké utkání. I pro 

tento zápas je vypraven autobus pro fanoušky. Doufáme tedy ve Vaší 

podporu! 
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Všejany – Přerov n. L. 4:0, (2:0) 

V rámci šestého kola jsme se podruhé za sebou představili na domácím 

hřišti a soupeřem nám byl celek z Přerova nad Labem. S tím jsme se 

setkali již v předchozím ročníku ve III. třídě, kdy jsme oba zápasy zvládli 

za tři body. Před začátkem jsme se připravovali na úvodní tlak soupeře a 

bojovný fotbal. Vše se do puntíku naplnilo, když hosté nás od úvodu mírně 

přitlačili a veškeré naše zárodky hasili fauly. První vážnější šanci měl hráč 

Přerova, který na hranici penalty hlavičkoval osamocen, ovšem Z. Janura 

míč zkrotil. Po dvaceti minutách poprvé zahrozilo na druhé straně a byla z 

toho úvodní branka. R. Šáfr vyslal skvělou přihrávkou do úniku P. Boušku, 

který z boku překonal hostujícího brankáře. Ten samý hráč mohl zvyšovat 

na rozdíl dvou branek, ovšem v těžké pozici nastřelil pouze břevno 

poloodkryté branky. S fauly hostí přibývalo rovněž standartních situací a 

jedna přinesla uklidňující druhou branku. Střelu k tyči D. Hejduka brankář 

pouze vyrazil, míč doběhl A. Michl a namazal J. Říhovi před brázdnou 

branku. 

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, kdy se hosté snažili naší 

obranu překonat především nakopávanými míči. Po jednom z nich vracel 

záložník Přerova míč před branku a ten k překvapení skončil na naší tyči. 

My jsme naopak čekali na chyby hostující defenzivi. Jedné využil P. 

Bouška, když si aut M. Suttera šikovně pustil kolem obránce, ustál 

vzájemný souboj a posléze obešel druhého bránícího hráče a s přehledem 

zakončil. Na rozdíl čtyř branek poté zvyšoval L. Balatka, který šel sám na 

branku po přihrávce A. Michla, obešel vyběhnuvšího brankáře a mířil do 

prázdné branky. Ještě jednu branku měl na kopačce P. Novák, který se 

rovněž ocitl v souboji tváří v tvář s brankářem, ovšem ten byl tentokrát 

úspěšnější.  

diváků: 90 

karty: J. Říha (ž), T. Šáfr (ž) 

branky: P. Bouška 2, J. Říha, L. Balatka 

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

(7) - L. Balatka (8), J. Říha (7), D. Král (7), R. Šáfr (7) (M. Mádle (7)) - A. 

Michl (8), P. Bouška (9) (P. Novák) 
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Kostelní Lhota - Všejany 4:1, (2:1) 
 

V dalším pokračování okresního přeboru jsme zavítali na hřiště 

Kostelní Lhoty, kam nás přijel podpořit autobus našich fanoušků. Do 

utkání jsme nastoupili bez naší jedničky v brance, ovšem v úvodu jsme 

byli mírně lepší. Z úvodní optické převahy naší největší příležitost trefil 

J. Vašák, který se několik metrů za vápnem opřel do odraženého míče a 

jeho tvrdou střelu skrotil brankář domácích výborným zákrokem. Poté 

se však hra vyrovnala a domácí začali hrozit ze standardních situací. 

První varování ještě branku nepřinesly, ovšem následně jsme 

nepohlídali dva rohy a rázem jsme prohrávali o dvě branky. Do zápasu 

nás vrátil P. Bouška, který využil nedůrazu domácího stopera, obešel i 

brankáře a s poločasovým hvizdem snížil. 

 

Vstup do druhého poločasu jsme měli opět poměrně dobrý. Začali jsme 

lépe kombinovat a i kombinace vedli častěji k domácí brance. 

Neuhlídali jsme ovšem autové vzahování, které Kostelní Lhota ihned 

rozehrála a opět to bylo o dvě branky. Snížit následně mohl L. Balatka, 

ale z hranice vápna osamocen střílel nad. Ten samý hráč poté 

vypracoval šanci pro P. Boušku, který nepřevzal míč dobře a bylo po 

šanci. V závěru zápasu ještě domácí trefili po dalším rohu tyč a z brejku 

potvrdili své vítězství. 

 

branka: P. Bouška 

karty: L. Michl (ž), T. Šáfr (ž) 

 

sestava: D. Hejduk (4) – L. Michl (6), T. Šáfr (5), D. Král (6), D. Říha 

(5) (70. L. Suk (5)) –  L. Balatka (6), J. Říha (5), M. Hanuš (5), J. Vašák 

(6) (80. R. Šáfr) – P. Bouška (6), A. Michl (5) (70. P. Novák (5)) 
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J. Truksa hodnotí zápas s Přerovem n. L. 

  

  

Zápas nabídl více bojovnosti než krásy, zvláštně naše útočníky dost 

bolel. Nenechali se tím však otrávit a důležitost první branky se opět 

potvrdila. V poli nás občas hosté přehráli, ale do vyložených příležitostí 

jsme je nepouštěli, opět a znovu se ukázalo jak dobré je míti v mužstvu 

,,Boušana.'' 

Pohled na zápas přerovského hráče 

 

„Jeli jsme do Všejan s tím, že chceme urvat alespoň bod. Začátek 

zápasu nasvědčoval tomu, že bude soupeř hratelný. Dostali jsme ale 

góly po individuální chybě a po dorážce. Po druhém gólu jsme se 

sesypali a už jsme se nedokázali dostat do zápasu. Ve druhém poločase 

jsme na ně vlétli, ale domácí dali třetí gól a zápas jsme jen dohrávali," 

řekl přerovský hráč Jan Kolenský. 

 

J. Truksa o zápase v Kostelní Lhotě 

 

Netuším, s čím jsme se v tomto utkání tak špatně vyrovnali, zda s 

menším hřištěm, absencí brankáře, nedůsledným bráněním... 

Každopádně to byl náš nejhorší výkon v této soutěži, vůbec žádná 

kombinace, jen nakopávané balony, špatně bráněné rohy, standartky, 

ztráty balonu bez zpracování, nepřesné až trapné přihrávky. Nenašel 

jsem v tomto utkání nic pozitivního a doufám, že už takový výkon 

nezopakujeme.  

 

Hodnocení sekretářem Kostelní Lhoty 

 

„Na utkání jsme se dobře připravili. Nepříjemného soupeře jsme 

k ničemu nepustili, přehrávali ho a opět jsme si vytvořili spoustu 

gólovek. Z nich jsme čtyři proměnili. Hosté hráli jen po velké vápno, 

naši bojovali, kombinovali a vždy byli u míče dřív. Za výkon je musím 

pochválit. Nadprůměrné utkání se početnému obecenstvu muselo líbit," 

shrnul střetnutí sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich. 
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Střelci a brankáři Okresního přeboru 

Střelci: 8 – Bouška (Všejany), 6 – Kollmann (Kovanice), Štěpánek, Holánek 

(Loučeň), 5 – Pavlíček (Kostomlaty), 4 – Adamec (Přerov), Doseděl ml. 

(Ostrá B), D. Najmon (Rožďalovice), Riesz (Hrubý Jeseník), Roman Fink 

(Kostelní Lhota). 

Čistá konta: 4 – Janura (Všejany), Poláček (Pátek), 2 – Pistor (Loučeň), 

Heimrath (Ostrá B), Špígl (Rožďalovice), 1 – J. Mácha (K. Lhota), Pikner 

(Přerov), Dvořák (Kovanice), L. Pulda (Hrubý Jeseník), Csók (M. Králové), 

Šafařík (Běrunice), Antl (Kostomlaty), Bednář, Krupička (Loučeň), Vavřík 

(Semice B). 

Celkový počet diváků na zápasech 

Oddíl Doma Venku Celkem 

Bohemia Poděbrady B 150 310 460 

Běrunice A 310 160 470 

Hrubý Jeseník A 310 330 640 

Kostelní Lhota A 390 220 610 

Kostomlaty 230 420 650 

Kovanice A 400 220 620 

Loučeň 280 250 530 

Městec Králové A 400 280 680 

Ostrá B 330 210 510 

Pátek A 330 510 840 

Přerov A 250 350 600 

Rožďalovice A 240 430 660 

Semice B 210 210 720 

Všejany 600 430 1030 

 
Minulé 7. kolo Aktuální 8. kolo Příští 9. kolo 

 
Poděbrady B - Kostomlaty 2:3 Rožďalovice - Loučeň Ostrá B - Všejany 

Pátek - Kovanice 3:0 K. Lhota - Přerov   K. Lhota - Rožďalovice 
Přerov - Rožďalovice 0:1 Kovanice - Poděbrady B Semice B - Přerov 

K. Lhota – Všejany 4:1 Běrunice - Ostrá B   Loučeň - Kostomlaty 

M. Králové - Loučeň 1:1 Kostomlaty - M. Králové    Pátek - Běrunice 

Ostrá B - H. Jeseník 2:1 H. Jeseník - Pátek Poděbrady B - H. Jeseník 
Semice B - Běrunice 4:0 Všejany - Semice B M. Králové - Kovanice 
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Rozhovor s Vláďou Bártou 

 

Vláďo, od začátku roku působíš v našem týmu v několika funkcích, krom 

hlasatele a vedoucího mužstva nyní i máváš. Která role tě baví nejvíce a 

která naopak nejméně? 

Nejprve bych chtěl poděkovat za výběr mé osoby pro rozhovor, jelikož si 

myslím, že tato volba byla správná. Trochu bych tedy upravil mé funkce ve 

všejanském fotbalu, kdy se veřejně zříkám funkce „Vedoucího mužstva“. Tuto 

funkci jsem dělal jen papírově v zápisech o soutěžních utkání. Reálný 

vedoucí/předseda mužstva je Tomáš Šáfr. Ten ale jako aktivní hráč nemůže 

být v zápise o utkání uveden na dvou postech, i když jak ho znám, by to 

v klidu zvládnul, ale regule mluví jasně a tak jsem ho formálně pouze 

zaskakoval. V současné době mám funkce tři. První z nich je hlasatel a to jak 

předzápasových sestav, tak hlavně pozvánek na všechny fotbaly a autobusové 

zájezdy k venkovním zápasům. Věřím, že někteří lidé z obce už mají mého 

hlasu tak akorát. Druhou funkcí je „mávač“ neboli přesně řečeno fotbalovou 

mluvou, asistent hlavního rozhodčího, nebo pro hráče a fanoušky soupeře 

„tajtrdlík“, když to hodně slušně nazvu. Tahle funkce je pro mě zcela jistě 

nejméně příjemná, ale postupně si zvykám. Dělám to hlavně pro kluky.Třetí 

kumulovanou funkci v týmu bych opět slušně nazval „holka na všechno“ a 

„bavič“. Kluci zcela jistě potvrdí, že mám rád zábavu a jsem taky jedním 

z iniciátorů všech srandiček. Bez srandy to prostě nejde. Dále bych to 

nerozváděl, to si necháme v kabině. 

Co je pro tebe na mávání nejhorší? 

Tady musím říci, že ač jsem léta hrál fotbal aktivně a to i krajské soutěže, 

přišel jsem na to, že rozhodně neznám všechna platná pravidla! Jsem si i zcela 

jistý, že takových nás je ve fotbale spousty. Každým utkáním se učím a ač to 

zní možná neuvěřitelně, tak i od těch všech řvoucích a nadávajících fandů 

často postřehnu některé „nevšední“ věci z pravidel. Za to jim děkuji. 
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Je známo, že ať mává pomezní rozhodčí sebespravedlivěji, je druhou 

stranou stejně kritizován, jak se s tím osobně vyrovnáváš? 

Tak s tím souhlasím. Člověk může mávat sebespravedlivěji, ale „umávneš“ se 

jednou a už jsi za největšího pitomce. Oni pak už nevidí, že jsi jim třeba i něco 

odpustil. Ale to všechno jsou prostě emoce a ty do fotbalu patří. Je to přeci 

krásný ten adrenalin v žilách, když dáme vítěznou branku a řveme radostí, jak 

kdybychom vyhráli tu Tomášem stále zmiňovanou Ligu mistrů. A pak ty 

„chytré“ řeči po zápase u piva…tohle prostě zbožňuju a je to pro mě strašný 

relax.  

Které z dosavadních utkání, ať už v této či minulé sezóně, pro tebe bylo z 

role pomezního nejtěžší? 

Asi bych žádné nijak nevyzdvihoval. Naštěstí zatím nemám žádné hodně 

negativní zkušenosti. Snažím se opravdu mávat rovinu, což občas naštve i 

naše kluky, ale sám jsem nesnášel jako hráč, když pomezní mával nebo spíše 

nemával a vím, jak to těm klukům může zcela zkazit celé utkání ba i víkend. 

Všichni chodíme do práce, která nás živí a fotbal máme jako zábavu a tak jí 

nechci někomu kazit. Druhá věc ale je, když vidím, že pomezní hostů začne 

mávat jak „na prvního máje“. Když si protějšek začne, budu je s čistým 

svědomím „řezat“ taky. Veřejně se k tomu i přiznávám. 

 V minulé sezóně si naskočil v jednom utkání jako žolík a nevedl sis vůbec 

špatně. Troufl by sis na stejnou roli i v této soutěži? 

Bylo to ve Staré Lysé. Rád na to vzpomínám, ale to je asi tak všechno. 

Pravidelně se udržuji v kondici, kdy chodím s kluky na všechny tréninky a 

myslím, že zase takové „kopyto“ nejsem. Ale je opravdu obrovský rozdíl mezi 

malým fotbalem na tréninku a klasickým soutěžním utkáním o 22 lidech. 

Pohyby, orientace, timing jsou zcela jiné a připadám si tam jak „vítr v bedně“. 

Je sice krásné trénovat třeba i 5 x denně, ale jak nemáš herní praxi, nikdy se 

nevyrovnáš ani Bohouškovi, který přijde v 8 hodin ráno z akce a bude 

odpoledne hrát soutěžní utkání. 

Na který zápas se osobně nejvíc těšíš? 

Na Loučeň. Ne proto, že je to Loučeň, ale proto, že je pak rozlučka . 
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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 

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 7 5 2 0 16:5 17 5 

2. Kostelní Lhota 7 5 0 2 13:9 15 3 

3. Rožďalovice 7 5 0 2 13:10 15 6 

4. Pátek 7 4 2 1 16:7 14 5 

5. Ostrá B 7 4 1 2 20:12 13 1 

6. Všejany 7 4 1 2 17:9 13 1 

7. Městec Králové 7 3 1 3 17:12 10 1 

8. Hrubý Jeseník 7 3 0 4 12:13 9 -3 

9. Kovanice 7 3 0 4 10:11 9 0 

10. Kostomlaty n. L. 7 3 0 4 8:18 9 0 

11. Přerov n. L. 7 2 1 4 8:14 7 -2 

12. Běrunice 7 1 2 4 10:16 5 -7 

13. Semice B 7 1 0 6 9:20 3 -9 

14. Bohemia Poděbrady B 7 1 0 6 5:18 3 -6 
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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 6/540 7,17 

Obránci      
Michl L. 1983 0/0 1/0 2/125 6,00 

Šáfr T. 1980 0/1 2/0 7/630 6,71 

Sutter M. 1988 0/2 1/0 6/485 6,67 

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 7/610 6,43 

Hejduk D. 1986 1/0 1/0 7/570 6,57 
Záložníci      

Bárta V. 1981 0/0 0/0 0/0 0,00 
Říha J. 1987 1/0 2/0 7/630 6,29 
Mádle M. 1979 0/0 0/0 5/185 6,60 
Vašák J. 1988 0/0 0/0 5/440 6,80 
Král D. 1976 1/0 0/0 5/395 6,80 
Vrabec M. 1994 0/0 0/0 0/0 0,00 

Hanuš M. 1976 3/4 2/0 6/525 6,50 

Útočníci      

Bouška P. 1985 8/1 0/0 6/485 7,33 

Černý J. 1992 0/0 0/0 0/0 0,00 

Balatka L. 1987 2/0 1/0 6/510 7,00 

Novák P. 1992 0/0 0/0 4/75 5,67 

Michl A. 1983 1/3 0/0 5/380 6,60 

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. 05-2014/15, celkově č. 57 


