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PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

HLAVNÍ ROZHODČÍ: PAN  Kolář  

DELEGÁT OFS:                                                                   

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

11.kolo Bohuslavice - FK Šardice B NE 18.10.2009 15:00

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ
XCAR

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN

FK Šardice B
-

STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE

kč20

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ ZÁPAS 12.kolo Bohuslavice - FK Dubňany B 25.10.2009 14:30

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN

cena programu
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2) Jak jsi spokojen ve svém současném působišti? Jsi jednička v brance? Kdy se můžeme 
těšit, že nakoukneš do 1. ligy, případně extraligy?

Břeclav je výborné město, jsou tam milí lidé a výborní fanoušci. Tým je super a na vedení můžu říct jen samou chválu. Loni i letos 
jsem začínal jako jednička, ale po prvním kole mě až do teď zabrzdilo zranění kolene, takže teď musím vyčkávat na šanci.Tak do 2 
let chci hrát 1. ligu a pak se nějak dostat do extraligy.

3) Jak jsi se dostal k fotbalu v Bohuslavicích? Proč jsi nehrál fotbal dříve?

HODNOC. UTKÁNÍ

MOŘICKÝ 

VLADISLAV

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL

K fotbalu v Bohuslavicích jsem se dostal úplně náhodou, když se mě po "pouličáku" zeptal Mira Doležal, jestli to 
nechci zkusit v "A" týmu. Kývnul jsem a tehdy začala má fotbalová kariéra :-) Dřív jsem nehrál, protože kvůli 
hokeji nebyl čas. Ale můj děda vždy chtěl, abych hrál fotbal. Jsem rád, že můžu hrát tady v Bohuslavicích.

4) Jak by jsi zhodnotil své dosavadní výkony a výkony mužstva v této sezoně?
Mrzí mě propad až do "pralesní" 4.třídy. Ale musím říct, že od začátku to šlape, jak by asi mělo. Zatím jen dvě prohry, z toho 
jedna s výborným Vracovem, jak jsem se dočetl. Takže pokud vydržíme tohle tempo i na jaře, tak návrat zpět do trojky nás 
nemine. Co se týče mě, radši hodnotit nebudu. Nechám to na trenérovi :-)

5) Jaké jsou tvé fotbalové ambice v této sezoně? Kolik dáš gólů? Klidě řekni, jakou jsi v 
loňské sezoně prohrál sázku ;-)
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Moje fotbalové cíle? Dát nějaký ten gól, protože zatím jen přihrávám. V přípravě jsem tam vypustil dva, tak snad 
se to trochu nastartovalo a teď tam zase nějaký pověsím :-) Přiznávám se, že jsem s naším kapitánem Mirkem 
loni prohrál sázku o lahvinku Tullamore - místo 7, jsem dal jen 4 nebo 5 branek :-)

SLOVO AUTORA
Po dvou prohrách v Čejči a doma s Vracovem se nám konečně podařilo urvat 

AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

V ruce držíte nový předzápasový zpravodaj TJ SOKOL BOHUSLAVICE. Tento zpravodaj slouží 
zároveň jako vstupenka, každý zpravodaj je opatřen číslem. 
O poločase se budou losovat čísla zpravodajů a štastní výherci si odnesou hodnotné ceny, 
které věnovali lidé a firmy, jimž není bohuslavický fotbal lhostejný.  
DÍKY HLAVNĚ FIRMÁM:   J.P.PLAST; TRIFIN; VODO-TOPO-PLYN FÚSEK, 
ALFA NÁPOJE A SECOND HAND U VERČI

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 
TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SE USKUTEČNÍ DNE 
PÁ 23.10.2009 OD 19:00

V KLUBOVNĚ TJ SOKOL BOHUSLAVICE NA HRIŠTI

Já mám fanynky? Že o nich nevím :-)Tak já jim vzakzuju, ať se teda přihlásí, ať vím, které to jsou a že sem jim 
třeba podepíšu nebo je pozvu na drink :-)

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč a tým? A v hokeji?

Oblíbení hráči jsou dva. Dříve to byl Louis Figo a teď je to Cristiano Ronaldo. A tým to byl Real Madrid, 

loni prohrál sázku o lahvinku Tullamore - místo 7, jsem dal jen 4 nebo 5 branek :-)

Sponzora zajistil

Bavlnka Robert

Po dvou prohrách v Čejči a doma s Vracovem se nám konečně podařilo urvat 
body v minulém kole ve Vřesovicích. Situace na čele tabulky se extrémně 
vyrovnala a následující utkání rozhodnou zda na přední příčky patříme právem 
či ne.

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

6) Několikrát jsi chyběl kvůli zranění. Co tě trápilo? Můžeš už pravidelně hrávat? 
Měl jsem natažený přední křížový vaz v pravém koleni. Není to nijak vážné, ale chtělo to klid, který jsem tomu 
moc nedopřával, takže se marodění protáhlo až na měsíc. Teď už to je snad v pořádku, takže bych měl pravidelně 
naskakovat do fotbalové kolotoče.

8) Jsi určitě školou a sportem hodně vytížen. Zůstává ti čas i na něco jiného? Třeba přítelkyni?

7) Studuješ vysokou školu, oborem je fotbalový trenér? Je to správně? Proč ne hokej? Kam 
by jsi to chtěl v oboru dotáhnout?

Studuju Fakultu sportovních studií, obor „Trenér Fitness“,nikoli fotbal :-) Ten byl moc náročný. Hokej se dá 
studovat jen v Praze a to je trošku z ruky, takže proto Fitness. Nejdříve chci úspěšně zvládnout školu, snad i 
magistra a pak se uvidí. V Břeclavi jsem začal trénovat malé brankáře, což mě hrozně baví, tak snad to povede i 
nějak do budoucna.

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
ul. Nádražní 592 Kyjov 69701

    * Pondělí-Pátek: 8.00 - 17.00 * Sobota: po dohodě
AUTOBAZAR

ul. Nerudova 283 Kyjov 69701

No, spíš hokejem jak školou. Všechen čas, který mi zůstane, není ho moc, věnuji samozřejmě přítelkyni. I když ta 
z toho mála není moc veselá. A pak se snažím trošku ten fotbálek, to musí být ve volném čase :-)

9) V Bohuslavicích máš spoustu věrných fanynek. Co by jsi jim chtěl touto cestou vzkázat? 
Určitě by je zajímala něco pikantního. ;-)

Oblíbení hráči jsou dva. Dříve to byl Louis Figo a teď je to Cristiano Ronaldo. A tým to byl Real Madrid, 
Manchester United a TJ Sokol Bohuslavice :-). V Česku nikdo, protože tady fotbal nikdo neumí, kromě Mirka 
Krýsy :-). (Necenzurováno ani nepsáno pod nátlakem. Pozn. autora ;-)). V hokeji asi tým nemám. Z hráčů 
Alexander Ovechkin a z brankářů Lukáš Mensator, Jakub Štěpánek, Domink Hašek a Martin Brodeur.

ul. Nerudova 283 Kyjov 69701
    * Pondělí-Pátek: 9.00 - 17.00

    * Sobota: 9.00 - 12.00
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POZ Z V R P B
1 10 7 1 2 22
2 10 7 1 2 22
3 10 7 1 2 22
4 10 7 0 3 21
5 10 5 3 2 18
6 10 5 1 4 16
7 10 4 3 3 15
8 10 4 3 3 15
9 10 4 2 4 14
10 10 4 1 5 13
11 10 3 3 4 12
12 10 1 1 8 4
13 10 1 0 9 3

10.kolo-Vřesovice - Bohuslavice 0:2 (0:1)
Sestava: Bednařík (B) 
               Sláma
Horáček Josef     Lebduška     Valenta
Grufík      Šimeček    Bábíček/Jaborník
                 Flajzar
          Krýsa (C)   Navrátil    ŽK: Valenta, Grufík               G: Flajzar, Krýsa
Do 10. soutěžního kola jsme zajížděli do nedalekých Vřesovic, které se oproti loňskému ročníku znatelně herně 
pozvedly a dokonce na podzim doma ještě neprohrály. Naše mužstvo chtělo po dvou prohrách zase zvednout 
hlavu a vybojovat dobrý výsledek. Leč bohužel se naše sestava nachází v zdevastovaném stavu – tvůrce hry 
Michal Indruch se stále zotavuje ze zranění, Robert Pařízek si díky vleklým zdravotním problémy už do konce 
podzimu nezahraje, Jarda Chvátal má nedoléčené svalové zranění, Igor Šrůtka má problémy s koleny. Všichni tito 
hráči jsou pro naše pojetí hry nepostradatelnými. Navíc absentoval Pavel Horáček a proto se bohužel stává 
pravidlem, že na soupisce najdeme mezi hráči v poli i brankáře. Tuto záležitost si musí každý z hráčů rozmyslit 
sám a proto raději více bez komentáře k účasti na trénincích a potažmo i zápasech.
Na střídačce: Mastný Josef (B)        Zápas řídil rozhodčí Svoboda
Telegraficky z průběhu zápasu:
Utkání bylo od prvního hvizdu neurovnané a velmi neklidné, k čemuž bohužel přispěl i hlavní arbitr pan Svoboda 
(pískal i náš předchozí zápas) – v jeho počínání nebyl sice úmysl „připískávat“ jednomu či druhému týmu, ale jeho 
nepřesná rozhodnutí, neznalosti, obracení zákroků a fakt, že si hráči dovolili jej slovně napadat (zcela fatálně 
propadl kapitán domácích, který by u jiného rozhodčího odcházel v lepším případě jen se žlutou kartou)n udělal 

 24 :  19 (-1)

 22 :  13 (4)
 20 :  14 (3)
 22 :   6 (3)
 17 :  10 (4)

 19 :  18 (1)

Bohuslavice             
TÝM

IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

St.Poddvorov B          
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FK Šardice B            
Žeravice                

  5 :  34 (-9)
Bukovany                

SKÓRE (±)
 25 :   9 (7)

Archlebov               

Vnorovy B               
Lipov B                 

Čejč                    
FC Vracov B             

TJ SOKOL BOHUSLAVICE "A MUŽSTVO"

 29 :  14 (7)

 14 :   7 (-3)
 16 :  11 (-3)

FK Dubňany B            

Hr.Vrbka                
Vřesovice               

  9 :  13 (0)
  7 :  35 (-8)

13 10 1 0 9 3
14 10 0 2 8 2

 2 :  0

 4 :  1

 1 :  0

 2 :  3

 3 :  1

 2 :  1

 0 :  2

ze zápasu velmi nervní a vyhecovanou záležitost. Hra se přelévala na obě strany a šťastněji jsme začali právě my 
– už ve 4. minutě centruje Mirek Krýsa z pravé strany hřiště a zcela nepokrytý Jarda Flajzar „profesorsky“ (halv 
- volejem) vstřeluje úvodní branku. Ještě v 7. minutě se nám naskytla další solidní šance ke skórování – Flajzar 
kope přímý volný kop z 18 metrů a tečovaný míč brankář domácích se štěstím chytá. Zápas se pak změnil v 
neurovnanou hru – nahoru dolů, kdy akce končily díky nepřesnostem na obou stranách nebo střelami vysoko nad či 
mimo branky. Za zmínku snad jen stojí nádherná střela Jirky Lendušky, kterou z přímého volného kopu 
orazítkoval tyč soupeřovy svatyně. Chybné výroky rozhodčího ještě více přispívaly k všeobecné rozháranosti 
obou celků. Poločas tedy skončil 0:1.
Druhý poločas se odvíjel ve stejném duchu – domácí se snažili srovnat skóre zápasu, avšak naštěstí pro nás se 
chovali sobecky v koncovce a každý chtěl být tím, kdo skóruje. Naše protiútoky končily taktéž mimo nebo v 
náručí domácího brankáře. Úporně jsme bránili těsný výsledek a naše střelecká nemohoucnost pokračovala. 
Nepomohlo ani střídání nevýrazného Martina Bábíčka za Jardu Jaborníka, který se po dlouhé pauze zaviněné 
zraněním vrátil do kádru mužstva. Štěstí se na nás usmálo v poslední minutě zápasu, kdy domácí stoper vyrobil při 
obranném zákroku hrubou chybu, Krýsa mu odebral míč a rozhodl zápas gólem na 2:0. Vzápětí byl zápas ukončen.
Slova závěrem:Náš nedobrý výkon přece jen skončil vítězstvím a v čele tabulky jsme se bodově seřadily 
spolu s mužstvy Dubňany B, a Čejč a pouhý bod za námi již figuruje výborné mužstvo Vracova. Myslím, že 
tak vyrovnané výsledky IV. Třída už dlouho nepamatuje. 

1) Jardo, tvůj hlavní sport je hokej, který hraješ na vysoké úrovni. Jaký 
je tvůj post a jak by jsi popsal svoji dosavadní kariéru v hokeji?

10 otázek pro "Ronalda" Jardu Chvátala

FK Šardice B - Vnorovy B

Hr.Vrbka - St.Poddvorov B

Prušánky B - Bukovany

Čejč - Archlebov

FC Vracov B - Lipov B

Vřesovice - Žeravice

Bohuslavice - FK Dubňany B

12. kolo (12.)  25.10.2009 14:30   

Příší kolo
 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

  5 :  34 (-9)
Prušánky B              
Archlebov               

St.Poddvorov B          

Bukovany                

Archlebov               

Lipov B                 

Žeravice                

FK Dubňany B            

Bohuslavice             

  8 :  34 (-16)
Minulé kolo

FK Šardice B            -

Vnorovy B               -

Hr.Vrbka                -

Prušánky B              -

Čejč                    -

FC Vracov B             -

Vřesovice               -

Dnešní kolo

Bohuslavice - FK Šardice B

FK Dubňany B - Vřesovice

Žeravice - FC Vracov B

Lipov B - Čejč

11. kolo (11.)  18.10.2009 15:00   

Hokej hraji už od 8 let. Začínal jsem jako obránce, ale neuměl jsem bruslit, tak mě dali do brány. Zatím 
hraji už 3.rokem 2.ligu (třetí nejvyšší hokejová soutěž u nás). Jde to postupnými krůčky nahoru. Hodnotím 
to kladně, i když pořád je co zlepšovat.

je tvůj post a jak by jsi popsal svoji dosavadní kariéru v hokeji?
Archlebov - Prušánky B

Bukovany - Hr.Vrbka

St.Poddvorov B - Vnorovy B
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

OD.Z.

10

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

GRUFÍK MAREK

0

10

0

4

5.5.1972

JMÉNO

strana   -

POZNÁMKA AUTORA:
LADÍK NAVRÁTIL DAL 

MASTNÝ JOSEF

0 221.3.1981

0

10

18.4.1992 10

0

30 0

0

LEBDUŠKA JIŘÍ (A) 16.9.1981

0

0HORÁČEK JOSEF

NAROZEN

0

0

BEDNAŘÍK MARTIN 26.2.1979 7

FLAJZAR JAROSLAV 26.4.1973 8

0

2

0

Asi už ne. Fotbal beru jen jako koníček. 
Chtěl bych jen, aby jsme hráli pěkný fotbal, 

strana   -

5) Měl jsi nějakou speciální letní přípravu, 
že ti to tak střílí? Můžeš ostatním 
poradit, jak na to?

Ne, neměl. Naskočil jsem do sezony bez 
tréninků. Navíc ještě s�nedoléčenou rukou, 
kterou jsem si úspěšně zlomil v minulé 
sezoně.

6) Je něco, čeho by jsi chtěl ještě ve 
fotbale dosáhnout? 

ZÁLOŽNÍCI

PAŘÍZEK ROBERT

10ŠIMEČEK JAN

0

0

5

LADÍK NAVRÁTIL DAL 
PRVNÍ HATRICK A PO 

SEDMI ZÁPASECH 
NASTŘÍLEL ÚCTYHODNÝCH 
11 BRANEK. JEN TAK DÁL, 

JENOM NENABÍREJ 
HVĚZDNÝ MANÝRY

HLAVÁČ JOSEF 16.10.1963

1

0

7

12.10.1991 6

4.9.1978

0VALENTA VAŠEK 0

0

0

0

HORÁČEK PAVEL

0

0

0

21.4.1983

22.11.1976

30.1.1986

DITRICH MILAN

CHVÁTAL JAROSLAV

6

0

00

3

3

5

ŠRŮTKA IGOR

SLÁMA IGOR 3 0 021.5.1981

7.1.1988

0

1 0

2 0

0

9

0

1

8) Vím, že se ještě hodně věnuješ tenisu. Co ti jde lépe?

0

15.9.1987

Chtěl bych jen, aby jsme hráli pěkný fotbal, 
který se líbí divákům, kteří chodí v�poslední 
době v�hojném počtu a to především díky 
lidem, co dělají do fotbalu! (např. pan 
Bavlnka, sponzoři aj.)

Žádnou nemám. Snad jen, že mám rád zelenou.

To nemůžu posoudit. Tenis mě baví a vím, že co si neuhraji sám nebo můj 
partner (pan Holeček), tak nemám. Ve fotbale se musím spoléhat na celé 
mužstvo.
9) Kdy uvidíme na hřišti konečně běhat Laďu juniora? 
Snad brzo, ale musím vás zklamat, protože Laďa junior to nebude. To by jsme 
se z�toho doma mohli zbláznit, kdybychom měli tři Ladíky?
10) Jaký je tvůj oblíbený fotbalový tým a hráč ?

7) Jakou pikantnost by jsi nám na sebe prozradil?

0

27.4.1973 1

5
Real Madrid a Drogba.

0030.1.1986

INDRUCH MICHAL

ŠRŮTKA IGOR

0
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

5 1
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FOTO

ÚTOČNÍCI

0

0

Na první dva roky v�dorostu v�Bukovanech, kde jsme hráli 1B 
třídu o postup do vyšší třídy. Navíc jsme byli dobrý kolektiv.  
A samozřejmě i na minulou sezonu, kdy nás začal trénovat 

ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

ASISTENT
MALEŇÁK 
LUBOMÍR

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

VEDOUCÍ MUŽSTVA

10 otázek pro "Drogbu" Laďu Navrátila NAROZEN OD.Z.

0

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

28.3.1987 00

strana   -

0 026.2.1979JABORNÍK JAROSLAV

16.12.1977

13.4.1979 10

11 210NAVRÁTIL VLADIMÍR

7

5 0
Fotbal jsem začal hrát v�Bukovanech 
ve 13letech a vydržel jsem tam až do 
vyjití z�dorosteneckého oddílu. Pak 
jsem přestoupil do Bohuslavic.

2) Na které období vzpomínáš 
nejraději?

KRÝSA MIREK (C)

REALIZAČNÍ TÝM

BÁBÍČEK MARTIN

1) Laďo, řekni nám prosím něco o 
tvé fotbalové kariéře.

JMÉNO

2 0

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI IV.TŘÍDA PODZIM 2009
1.kolo NE

2.kolo NE

3.kolo NE

4.kolo SO

5.kolo NE

6.kolo NE

7.kolo NE

8.kolo NE

9.kolo NE

10.kolo NE

11.kolo NE

ANKETA NA WEBU TJ SOKOL

4) Tuto sezonu jsi kanonýrem 
týmu. Na jakém počtu gólů se 
chceš zastavit na konci sezony ?

Ano, zatím se mi daří být na 
správném místě, proto střílím 
branky. Na konci sezony mi bude 
jedno kolik vstřelím branek. Jen 
abychom byli jako mužstvo OK. 

A samozřejmě i na minulou sezonu, kdy nás začal trénovat 
Moro, i když jsme sestoupili do 4tř. A na letošní budu též …….

Ano, rád pomůžu TJ, protože vše 
se děje kolem fotbalu. I kulturní 
akce pořádané TJ jsou přínos pro 
fotbal, protože jiný oddíl než 
fotbalový TJ nezastřešuje.

3) U mužstva jsi nepřetržitě již několik let nejen jako 
hráč. Pomáháš s věcmi kolem mužstva, jsi ve výkonném 
výboru apod. Naplňuje tě tato činnost?

Hr.Vrbka - Bohuslavice 0:0 13.9.2009 16:00

23.8.2009 16:30

 Starý Poddvorov B - Bohuslavice  0:1 (0:1)

6.9.2009 16:30

Archlebov - Bohuslavice 0:8 (0:3) 16.8.2009 16:30

BYAS TRADE

9.8.2009 10:00

DIESEL CAR

-
Sokol Čejč - Bohuslavice 4:0 (1:0) 27.9.2009 16:00

Vřesovice - Bohuslavice 0:2 (0:1)

Bohuslavice - FK Šardice B

Bohuslavice - Bukovany 3:0 (2:0) STOLAŘSTVÍ JEŘELA

29.8.2009 16:30

11.10.2009 15:00

18.10.2009 15:00

Bohuslavice - Prušánky B 6:0 (1:0) 20.9.2009 16:00

SPONZOR

XCAR

4.10.2009 15:30

Lipov B - Bohuslavice 2:3 (1:3)

Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B 2:1 (2:0)

Bohuslavice - FC Vracov B 0:2 (0:0)

12.kolo NE

13.kolo NE

14.kolo NE 8.11.2009 14:00

Samozřejmě taky co nejvýše 
v�tabulce a hráli pěkný fotbal. Ale 
těch 20 branek by bylo dobrých!

Bohuslavice - FK Dubňany B

1.11.2009  14:00

25.10.2009 14:30

Bohuslavice - Lipov B

Žeravice - Bohuslavice
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11.kolo-Bohuslavice - FK Šardice B
PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Sestava:  Grufík/80.Mastný
                    Sláma
Horáček Josef     Lebduška     Valenta
Šrůtka/85.Dittrich Milan  Hlaváč     Horáček Pavel
           Krýsa (C)      Útok:  Vepřovský/59.Šimeček     Navrátil
V 7. domácím kole jsme doma přivítali posledního soupeře z kategorie „snadnějších“ – hráče týmu Prušánky B. V 
sestavě chyběly opory – Indruch (operace kolene), Chvátal (zranění při svém hlavním sportu – hokeji), Pařízek 
(hospitalizace v nemocnici). Na lavičce jsem nechal odpočívat Jardu Flajzara -  jeho zkušeností bude třeba v 
dalším zápase v Čejči. Očekávali jsme povinné vítězství, což se nám podařilo naplnit.
Na střídačce: Bábíček Martin, Bednařík Martin (B)     Zápas řídil rozhodčí Straka
Telegraficky z průběhu zápasu:
Zápas byl ve znamení dvou zcela odlišných poločasů. Soupeři se zpočátku jen „oťukávali“ bez jakékoli vážnější 
šance. Útočné akce většinou končily v uctivé vzdálenosti od obou branek. 5´ - nenápadná střela Ladika Navrátila 
ze střední vzdálenosti končí v soupeřově brance a my vedeme 1:0. Od tohoto okamžiku se naše hra změnila v 
obrovské trápení, vypracovávali jsme si dostatek šancí, které však zůstaly neproměněny – 2x neproměnil hlavičku 
z vyložené pozice Petr Vepřovský, Mirek Krýsa se stále jen „zastřeloval“ – jeho zakončení bylo velmi nepřesné. 
Dokázali jsme soupeře zatlačit na jeho území, ale branku ne a ne vsítit. V 27´ se soupeř vlastně poprvé dostává 
na naši polovinu hřiště a po našem obranném faulu je mu nabídnut přímý volný kop cca z 20metrů. Střelec trefuje 
naší zeď a od Krýsy je míč tečován do naší branky, kde jej spolehlivě kontroloval Marek Grufík. Následný roh se 

7.kolo-Bohuslavice - Prušánky B 6:0 (1:0)
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI

Dnes se nám představá jeden z nejlepších týmů 

soutěže, který momentálně pobývá 

na 5. místě

O BOHUSLAVICÍCH SE PSALO V TISKU

Sokol Bohuslavice pořádá dne 14.11.2009 

sběr kovových odpadů. Železný i jiný 

kovový odpad prosím vyneste před domy 

nejlépe v předvečer tohoto dne.

Děkujeme       VÁŠ TJ SOKOL

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA

naší zeď a od Krýsy je míč tečován do naší branky, kde jej spolehlivě kontroloval Marek Grufík. Následný roh se 
nám podařilo v poklidu odvrátit. Naše herní převaha pokračovala, ale koncovka byla stále žalostná. Ve 44´ se k 
individuálnímu průniku dostává Pavel Horáček, ale jeho střela končí se šťastným zásahem hostujícího brankáře 
mimo branku. První poločas byl tedy ukončen za stavu 1:0. 
Do druhého poločasu jsme nastoupili beze změn v sestavě a i obraz hry byl totožný. Vše se změnilo v 59. minutě, 
kdy byl z hřiště stažen Vepřovský, kterému se očividně nedařilo, a byl nahrazen Honzou Šimečkem. Změnu 
doznalo také rozestavení hráčů – Šimeček se postavil na kraj zálohy, Pavel Horáček se posunul na post středního 
defenzívního záložníka a Jožka Hlaváč byl přesunut do útoku k Navrátilovi. Změna byla viditelná takřka 
okamžitě. 55´ - pokračuje zastřelování se Mirka Krýsy – tentokrát po průniku odevzdává míč do náručí 
hostujícího brankáře. 66´ - kopeme přímý volný kop, Hlaváč si všímá chybného postavení brankáře hostí a 
technickou střelou k tyči zvyšuje na 2:0. 69´ - po velkém tlaku a závaru v soupeřově pokutovém území střílí 
Navrátil jen do břevna soupeřovy svatyně, odražený míč zasahuje obránce hostí a rozhodčí vyhodnocuje zákrok 
jako ruku a nařizuje pokutový kop, který Hlaváč opět s přehledem proměňuje – 3:0. Do šance se 2x po sobě 
dostává Šimeček, ale bohužel míč vždy těsně míjí branku. Za tohoto stavu byl vystřídán brankář Marek Grufík a 
své premiéry se dočkal v kategorii dospělých Jožka Mastný (objektivně však musím přiznat, že se prakticky 
nedotknul míče, protože konsternovaný soupeř se po penaltě již k ničemu neodhodlal). Zápas dospěl až do 
debaklu 6:0, kdy branku konečně trefil Mirek Krýsa, a hattrick završil Ladik Navrátil – nejprve po sólovém úniku 
přes polovinu hřiště a nakonec „rybičkou“, kterou dle svých slov věnoval našim divákům. Zápas tak končil 
výsledkem 6:0.
Slova závěrem:Po tomto zápase nás čekají kvalitní soupeři z horní poloviny tabulky IV.třídy. Teď bude 
nastávat ono pověstné lámání chleba a my budeme prověřeni. Já doufám, že tato vysoká výhra před 
domácím publikem kluky „nakopne“ ke kvalitním výkonům a my, ač bez hlavních opor dokážeme, že právem 
patříme na přední místa soutěže. 
ŽK: Navrátil                    G: Navrátil 3*, Hlaváč 2*, Krýsa

SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU 14.11.2009

                VALENTA VÁCLAV         ww.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz
                     18 HLASŮ                CELKEM BYLO 53  HLASŮ (PRUŠÁNKY B)

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA
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9.kolo-Bohuslavice - FC Vracov B 0:2 (0:0)
Sestava:  Grufík
                  Flajzar
Horáček Josef     Lebduška     Valenta
Šrůtka/74.Bednařík    Horáček Pavel    Chvátal
               Krýsa (C)
               Hlaváč      Navrátil
V 9. domácím kole jsme doma přivítali tým Vracova B – bylo lze si nepovšimnout, že právě vracovští se pyšní 
největším kádrem v celé soutěži. Očekával jsem velmi kvalitního soupeře a nutno přiznat, že s naší polátanou a 
zdecimovanou sestavou jsme mohli pomýšlet maximálně na remízový zápas. Ovšem jak známo, na remízu se velmi 
špatně hraje a proto jsme se mohli těšit na bojovný zápas, který možná rozhodne jediný vstřelený gól.
Na střídačce: Šimeček Jan, Bábíček Martin, Mastný Josef (B)
Zápas řídil rozhodčí Svoboda
Telegraficky z průběhu zápasu:
Od prvního hvizdu se zápas odvíjel ve svižném tempu a hra se přelévala na obě strany. Soupeř hrál líbivou 
kombinační hru bez zbytečného nakopávání míčů a i my jsme se snažili o totéž. Do první vážnější šance jsme se 
dostali v 9. minutě, kdy Pavel Horáček převzal přihrávku na hranici velkého pokutového území, avšak jeho střela 
skončila vedle. Ve 13. minutě vyrobil velkou hrubici Vašík Valenta, kdy zapomněl hráče za sebou – naštěstí 
soupeřův útočník čistou šancí ke skórování pohrdnul a přestřeluje branku. V 23. minutě pronikáme na soupeřovu 
polovinu postupným útokem, Mirek Krýsa přebírá míč na hranici velkého pokutového území a jeho přesnou střelu 
směřující k pravé tyči soupeřovy svatyně hostující brankář vykopává na roh.  Tyto minuty byly ve znamení našeho 

Sestava:  Bednřík
              Flajzar
Horáček J.  Lebduška  Valenta
Bábíček  Krýsa  Horáček P. (65 min Vepřovský) 
Šimeček (46 min Grufík)
Navratil  Hlaváč (70 min Mastný)
V 8. kole sme zajížděli na půdu druhého teamu soutěže Sokola Čejč což byl první
opravdu těžký soupeř.K romě dlouho době zraněných hráčů
Indruch,Chvátal,Pařízek,Jaborník chyběli pro pracovní zaneprázdnění Sláma a
Šrůtka. S tohoto je vidět že naše mužstvo nastoupilo ve značně kombinované sestavě a na
jeho hře to bylo víc než znát a kromě toho,se na výkonu podepsali spory mezi
vedením Sokolu a realiyačním teamem mužů.
Na střídačce: Grufík Marek.Mastný Josef,Vepřovský Petr    Zápas řídil rozhodčí Daniel
Telegraficky z průběhu zápasu:
Zápas začal na obou stranách opatrně žádné z mužstev se nedostalo na dostřel
soupeřova brankáře což trvalo do do 10 min kdy domácí hráč střílí z 35 metrů náš
brankář předvádí první minelu nechává míč skočit metr před sebou a po jeho
odskoku prohráváme 1:0 .Dále se hra odvíjí mezi šestnáctkami ve 25 min Vhazujeme
aut Navrátil sklepává na Krýsu ten z 20 metrů míjí branku.Ve 29 min Dostává
Valenta žlutou kartu za taktický faul na unikajícího domácího hráče.Ve 38 min

8.kolo-Sokol Čejč - Bohuslavice 4:0 (1:0)
strana   -

směřující k pravé tyči soupeřovy svatyně hostující brankář vykopává na roh.  Tyto minuty byly ve znamení našeho 
tlaku, soupeř se však disciplinovaně a bezchybně bránil. Ve 37. minutě po jednom ze soupeřových brejků dělá 
identickou chybu druhý krajní bek – Pepa Horáček, avšak i v tomto případě soupeřův útočník míjí naši branku. V 
následném protiútoku po závaru v soupeřově pokutovém území přichází centr od Krýsy, hostující brankář 
nedostává míč pod svojí kontrolu, ale Ladik Navrátil nedokáže protlačit míč do branky. Poločas tedy skončil 
smírně 0:0.

Do druhého poločasu jsme nastoupili beze změn v sestavě a i obraz hry byl totožný. Obránci dostali pokyny k 
ještě pečlivější hře. Po mírně nervózních úvodních minutách se hra urovnala. V 63. minutě centruje Igor Šrůtka 
na hlavu Navrátila, ten posílá míč nad soupeřovu bránu. O minutu později útočí soupeř – centr z pravé strany 
prolétává naším pokutovým územím, kde jej poměrně nešťastně hlavou nadzvedává Valenta – Grufa naštěstí míč 
stahuje do svého náručí. Avšak už o dvě minuty později po autovém vhazování si vybírá slabou chvilku – soupeř si 
všímá jeho chybného postavení na bližší tyči a prohráváme 0:1. Obdržená branka nás však nepoložila (jako tomu 
bylo ve většině předchozích zápasů) a naše snaha vstřelit gól pokračovala.  Bohužel, náš úporný tlak jsme 
nedokázali využít a byl to naopak soupeř, kdo dokázal potvrdit výsledek – v 83. minutě po zahraném rohovém 
kopu, zůstala naše obrana zcela statická a pro soupeřova hráče nebyl problém si „dojít“ pro centr a nohou zvýšit 
na konečných 0:2. Konec zápasu se nesl i ve znamení nepřesností rozhodčího Svobody – mohu však odpovědně 
napsat, že neměly vliv na vývoj zápasu.
Slova závěrem:
V příštím kole zajíždíme do výborně hrajících Vřesovic, které svůj poslední zápas taktéž prohráli a budou 
si chtít před domácím publikem napravit reputaci. Pokud nechceme ztratit kontakt s čelem tabulky, musíme 
zvítězit. Na zápas se těšíme a jedním z důvodů je i to, že zde na hostování pobývá náš útočník Ivo Riedl. 
ŽK: Navrátil

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA

Valenta žlutou kartu za taktický faul na unikajícího domácího hráče.Ve 38 min
odvracíme rohový kop na velké vápno soupeř zakončuje nepřesně.Probíhá nastavení
prvního poločasu Bábíček vybojuje míč u roh.praporku balon servíruje na malé
vápno kde v naší největší šanci trestuhodně selhává Horáček P.a přestřeluje
branku,rozhodčí ukončuje poločas.
Do druhého poločasu nastupujeme s jednou změnou zraněného Horáčka P. nahrazuje
první rezervní brankář Grufík. Další černá chvíle našeho golmana přichází již
ve47 min kdy lehkou střelu domácího hráče propouští mezi trávou a rukama je to
2:0.Další branku inkasujeme v 51 min kdy soupeř rozehrává roh na krátko následný
centr nachází zcela volného hráče kterého nepokryl Šimeček a soupeř navyšuje na
3:0.V 54 min konečně podnikáme útok Horáček J.nahrává Krýsovy který zakončuje
vedle.Konečný výsledek se urodil v 62 min kdy soupeř střílý z vápna a neštastný
Bednařík lový míč ze sítě stav je4:0.Další nucené střídání přichází v 65 min
odstupuje Horáček nahrazuje jej Vepřovský.Poslední střídání jsem provedl v 70
min kdy Navratila vystřídal Mastný což je další z našich branařů. Druhou a
poslední šanci zahazuje po samostatném úniku na sklonku 78 min Krýsa na zavěr v
90 min zakončuje Mastný jak divné že opět mimo. Rozhodčí ukončuje zápas se skore
4:0 pro domácí není divu že je nula na nšem kontě jediná střela nešla mezi
tyče.
ŽK:Valenta
Závěrem:Tento výsledek nás vrátil na zem a pro některé hráče musí být ponaučením že bez
treninku nelze na hřišti podávat odpovídající výkony.Je na snadě že bez posílení
kádru min o tři hrače nelze úspěšně atakovat špičku soutěže protože takováto
marodka může přijít kdykoliv.Přes toto všechno se našlo i pozitivum hrači se na
ploše nehádaly a nekrytizovaly ale naopak po celou dobu zápasu bylo slyšet                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA

                HORÁČEK PAVEL         ww.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz
                     9 HLASŮ                CELKEM BYLO 24  HLASŮ (VRACOV B)

ploše nehádaly a nekrytizovaly ale naopak po celou dobu zápasu bylo slyšet
povzbuzování jak na hřišti tak i z lavičky KONEČNĚ!!!!!!
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* Pneuservis v tomto oboru jsme prošli řadou školení a naše znalosti o 
pneumatikách jsou srovnatelné s konkurencí, která je na trhu již řadu let. 
Kvalita poskytovaných služeb je na velmi vysoké úrovni.
      -Prodej značek: GoodYear, Pirelli, Dunlop, Hankook, Sava, Kingstar.
      -Výhradní zastoupení alu kol: AVS, Ronal, Sudrad.
    * Čištění interiérů: Extraktní čištění je hloubkové čištění látek mokrou 
cestou kdy se látka "propere". K tomuto čištění je zapotřebí speciálního 
dvoumotorového vysavače s vysokým sacím výkonem a samozřejmě spousta 
vysoce účinných čistících prostředků s příjemnou vůní. K tomu všemu je 

Pro ty, kteří o nás ještě 
neslyšeli, Naše společnost 
byla založena 3. března 
2004. 

PARTNEŘI TJ SOKOL BOHUSLAVICESPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ
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vysoce účinných čistících prostředků s příjemnou vůní. K tomu všemu je 
zapotřebí profesionální pracovník, který Váš vůz ošetří s tou největší 
péčí. Jako jedna z mála firem máme certifikát o kvalitě poskytovaných 
služeb.
      -Značky autokosmetiky: Sonax, Maxibrill, Milit, Klaro
    * Autopůjčovnu jsem založili 5.dubna 2005. Nyní je k dispozici vůz 
Ford Tranzit 2.5D (9.míst).
    * Dovoz automobilů: Možnost dovozu automobilů z Německa, Rakouska, 
Itálie, Švýcarska. Auta se 100% původem!! Vozíme automobily 
nehavarované se servisní knihou a po prvním majiteli. Na přání možnost 
dovozu i havarovaných vozů. Na vozy zakoupené u nás dáváme půl roku 
záruku.
    * Autodíly maloobchod s autodíly na veškeré evropské i japonské vozy. 
Široký sortiment cca 10 000 položek.
    * Drobné opravy a výměny: brzdy, oleje, výfuky.
    * Audio technika: autorádia, repro, možná montáž.
      Ve firmě X car centrum je mladý kolektiv 5 zaměstnanců, kteří jsou 
připravení a ochotní Vás obsloužit, poradit a splnit každé vaše přání. připravení a ochotní Vás obsloužit, poradit a splnit každé vaše přání. 


