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7.kolo Bohuslavice - FC Veselí B  

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Pan Zima Z.

DELEGÁT OFS:                                                                   kontakt: 

tel.: +420 602 565 924 PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ

FC VESELÍ B-
STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE (TRIFIN ARÉNA)

ŠALŠA

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

kč

tel.: +420 602 565 924

lebduska.jiri@seznam.cz

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
3.10.2010 15:30

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

cena programu 20

Bohuslavice - Ježov B
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Ani ne. Spíš byl problém, že jsme jej vždy prostřelili, ale když trénujeme, tak 
7) Bylo těžké ho na trénincích překonat?

5) Druhý rozhovor poskytuje tvůj kamarád Tomáš Míček, přezdívaný 
Boky. Prý jsi ho do Bohuslavic přivedl ty. Je to pravda? Píše, že se stal 
legendou. Co ty na to?

Ano, začal tady chytat, když jsem přišel do Bohuslavic. Je možná škoda, že 
nezačal dříve než ve 21 letech. A legenda? Hmmm, Boky byl vždycky srandista. 
Vím, že se mu nikdy nechtělo chytat na straně u diváků, protože mohli z�blízka 
sledovat některé jeho kousky, teda zákroky. Ale na druhou stranu se stal 
časem oporou. Pamatuji si zápas s�Moravany, kdy jsme hráli o postup. Ten 
zápas jsme vyhráli především díky němu. Dokonce chytil penaltu. Ale díky 
některým vybraným zákrokům vím, že mu diváci přezdívali „Plachta“. Ale proč, 
to se radši zeptejte jeho. ;-) Teď jen vím, že je rozčarovaný, že se 
přestěhoval do Ostravy a Baník se mu ještě neozval. :- ) 

PŘÍPRAVA

BAVLNKA ROBERT

ROZHOVORY

ING. MIROSLAV 

KRÝSA

AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

ROBERT BAVLNKA ( předseda klubu )

strana   -

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 
strana   -

"Přeji krásný fotbalový zážitek všem 
fanouškům bohuslavické kopané. A 

dovolte mi na našem stadionu přivítat 
hráče, funkcionáře a fanoušky 

hostujícího celku a popřát Vám příjemný 
sportovní zážitek."

HODNOC. UTKÁNÍ

SUŠÁNEK MARCEL

AUTOR  ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

Ani ne. Spíš byl problém, že jsme jej vždy prostřelili, ale když trénujeme, tak 
branky nemají sítě a my museli pořád chodit hledat míče za branku. A nechtělo 
se mu nám pomáhat hledat. 
8) Měli jste i stejné fotbalové názory? 
Docela ano, dokud nepřišla řeč na Spartu a Slavii. Já fandím Spartě a nevím 
proč, ale on Slavii. Nikdy nedostal rozum. Takže jsme se někdy dokázali i 
pohádat, když jsme si vzájemně vysvětlovali, kdo je lepší a proč. Samozřejmě 
jsem ho vždy svými argumenty zničil.

10) Kdyby sis mohl vybrat, kterou prvoligovou soutěž na světě by jsi 
chtěl hrát? Proč?

Asi Premier League v�Anglii. Je tam obrovské nasazení (což mi samozřejmě 
není cizí ;-)), rozhodčí nepískají tak úzkostlivě a taky atmosféra na stadionech 

9) Máš v paměti ty nějaký gól, který jsi dal a nezapomeneš na něj?

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

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

Možná gól proti Věteřovu, který jsem dal nezvykle hlavou v�nastavení a my 
díky němu vyhráli 2:1. A určitě některé další, které vedly k�bodům. ;-)

Sponzora zajistil

Bavlnka Robert

Rozhovor přípravil: Miroslav KrýsaPŘEDSEDA

není cizí ;-)), rozhodčí nepískají tak úzkostlivě a taky atmosféra na stadionech 
je úžasná. Momentálně asi opravdu nejlepší liga na světě.
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POZ Z V R P B
1 6 4 1 1 13
2 6 4 0 2 12
3 6 3 2 1 11
4 5 3 1 1 10
5 5 2 3 0 9
6 6 2 3 1 9
7 6 2 3 1 9
8 6 1 4 1 7
9 6 2 1 3 7
10 6 2 0 4 6
11 6 2 0 4 6
12 6 1 2 3 5
13 6 1 1 4 4

2) Kde je teď podle tebe největší 
síla a slabina týmu?

Silná stránka by měla být určitě ve zkušenostech některých hráčů a oživení 
týmu příchodem mladých hráčů. Také to, že jsme v�podstatě ve stejném 
složení odehráli minulou sezonu, což by se mohlo projevit v�sehranosti. Slabina   5 :  14 (( -8))

  9 :  16 (( -7))
  7 :  15 (( -3))

Čejč                    

Archlebov               

 17 :   7 (-4)

Ježov B                 

 11 :  11 (( -2))

Hr.Vrbka                

SKÓRE (±)

 11 :  17 (( -3))

TJ SOKOL BOHUSLAVICE "A MUŽSTVO"
IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

10 otázek pro "mě"  Mirka Krýsu

Bzenec C                

Bohuslavice             

 15 :   7 (-3)

 12 :   9 (-3)
Lipov B                 
Mikul čice B             

FC Veselí B             

Želetice                

Bukovany                

Vnorovy B               

TÝM

strana   -

Žeravice                

 11 :  16 (-1)

 18 :   7 (-5)
 11 :   6 (-1)
 14 :   4 (-3)
 14 :  10 (( -3))

1) Jsi spokojen s výsledky týmu? 
Zatím moc ne. Především díky dvěma 
zbytečným remízám ve Vřesovicích a 
s�Lipovem, ale hlavně teď díky prohře 
v�Archlebově, kterou jsme určitě 
nikdo nečekali. Jsem ale přesvědčen, 
že mančaft má na to, aby to dokázal 
napravit. Chce to víc bojovnosti a 
věřím, že se nám podaří hrát mnohem 
lépe.

13 6 1 1 4 4
14 6 1 1 4 4

 1 :  1

 2 :  1

 0 :  2

 1 :  1

 2 :  6

 1 :  6

 2 :  4

složení odehráli minulou sezonu, což by se mohlo projevit v�sehranosti. Slabina 
je asi zatím ve strašné nevyrovnanosti výkonů. Takový výpadek jako byl třeba 
teď v�Archlebově se už snad nebude opakovat. Prostě se nedařilo vůbec 
nikomu. Ale věřím, že se z�toho otřepeme a už se to nebude opakovat. Tento 
tým má rozhodně na lepší výsledky. 
3) Se svými výkony jsi spokojen? 
Moc jsem toho zatím díky zranění 
neodehrál, ale musím říct, že v�zápasech, 
ve kterých jsem hrál, tak jsem se svými 
výkony spokojen nebyl.
4) Co tě v této sezoně zatím nejvíce 
překvapuje? 
Asi zatím vyrovnanost soutěže, která je 
myslím ještě větší, než tomu bylo minulou 
sezonu. Body se dají ztratit opravdu 
kdekoliv. Proto je důležité, abychom je 
neztráceli hlavně doma! A samozřejmě je 
co nejvíce vozili z�venku. Takové 

Příší kolo
 8. kolo ( 8.)  26.09.2010 16:00   

Hr.Vrbka                - Bzenec C                

PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOL
Bukovany                

Bohuslavice             

Mikulčice B             

Vnorovy B               

Vnorovy B - Ježov B

  5 :  14 (( -8))

Dnešní kolo

Minulé kolo

Ježov B                 

Čejč                    

Vřesovice               

 8. kolo ( 8.)  27.09.2009 16:00   

Lipov B                  -

Archlebov               -

FC Veselí B             -

 7. kolo ( 7.)  19.09.2010 16:00   

Žeravice                -

Ježov B                 -

Želetice                 -

 10 :  26 (( -5))Vřesovice               

Bzenec C - Lipov B

Čejč - Hr.Vrbka

Vřesovice - Želetice

Hr.Vrbka - Vřesovice

Bzenec C - Čejč

Lipov B - Archlebov

FC Veselí B - Bukovany

Žeravice - Bohuslavice

Ježov B - Mikulčice B

Želetice - Vnorovy B

co nejvíce vozili z�venku. Takové 
jednoduché pravidlo ….. ;-)

Bukovany - Archlebov

Mikulčice B - Žeravice

Bohuslavice - FC Veselí B
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FOTO
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

7) Čím to je, že po tvém přestěhování 

6) U diváků jsi byl díky některým 
zákrokům oblíben. Dali ti 
přezdívku „Plachta“. Myslíš, že tě 
ještě někdy uvidí na hřišti v 
Bohuslavicích? Co by jsi jim 
vzkázal?

Ano, u diváků jsem byl opravdu díky 
některým zákrokům oblíben. Nutno 
podotknout, že díky jiným jsem byl 
značně neoblíben. Na hřišti v 
Bohuslavicích už mě nejspíš nikdo 
neuvidí. Nebyl jsem pozván na 
podzimní sraz, takže trucuju. Vím, 
dnes se šetří všude, ale legendy by 
se zvát měly.To limo a párek si 

0HORÁČEK JOSEF 0

strana   -

MASTNÝ JOSEF

strana   -

0

6

18.4.1992

6

OD.Z.

0

SPONZOR UTKÁNÍ

0

0

0

0

0

26.4.1973

05.5.1972

0

0

3

0

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

BEDNAŘÍK MARTIN 6 0

4

1

4.9.1978PAŘÍZEK ROBERT

26.2.1979

16.9.1981

NAROZEN

LEBDUŠKA JIŘÍ (A)

6

6

JMÉNO

FLAJZAR JAROSLAV

0

0

Zbyněk Šalša
Izolace Šalša s.r.o.

Nerudova 257, 697 01 Kyjov
mob.: +420 608 886 840

tel/fax: +420 539 003 732

ZÁLOŽNÍCI

7) Čím to je, že po tvém přestěhování 
se do Ostravy nikde nehraješ? Baník 
stále mlčí?

Ano je to tak. Baník mlčí a já čekám. 
Cypové.
8) Jak teď vyplňuješ volný čas, když 
už nechodíš na fotbal?

Nejoblíbenější hráč je Tomáš Řepka. Jsme povahově velice podobní. Taky mám 
rád drahá auta a namíchne mě, když nějaké nemehlo neumí nahrát. A nejlepší 

9) Kdy se můžeme těšit na Míčka juniora? Nebo svatbu?

Většinu času trávím v práci, kde kleju, jak se mám. Chodím na Baník, kterému 
by nejspíš dali bůra i Bohušky. Někdy na „čerstvý „vzduch do parku na brusle. 
Přečtu noviny a sleduju Václava Moravce. Typický Ostravák. 

se zvát měly.To limo a párek si 
klidně zaplatím!  Divákům bych 
chtěl vzkázat asi toto: Choďte na 
fotbal a bavte se. Jestliže věkový 
průměr hráčů na hřišti je stejný, 
nebo větší než věkový průměr 
diváků v hledišti, nebude to zábava 

5

BUŠTÍK ZBYNĚK

RIEDL IVO 5.6.1983 2 0 0 0

INDRUCH MICHAL

0 0

0

4

0

0

2 0 0

0

VALENTA VAŠEK 0

0

0

16

0

0

0

TUREK ROMAN 6

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější fotbalový hráč a mančaft?

1 0

KRATOCHVILA KAMIL - 5 2 0 0

0

1

KÖLBEL VOJTĚCH

HORÁČEK PAVEL 22.11.1976

0

- 4

15.9.1987 5

0

27.4.1973

27.7.1989

-

GRUFÍK MAREK -

Některý týden po novém roku to nějak sfouknu. Teda jestli bude čas. 
Zajímavé, že se neptáš na svícu? (Pozn. Protože na svícu se nezve. ;-))

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

rád drahá auta a namíchne mě, když nějaké nemehlo neumí nahrát. A nejlepší 
manšaft je Slávia. Ale to byla vždycky. To víme všichni, že jo?

0-

INDRUCH MICHAL

POSOLDA TADEÁŠ 0

016

0

0

3

27.4.1973
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FOTO
ÚTOČNÍCI

Na ten první, kdy jsem v Želeticích dostal 4 banány za poločas si bohužel 
nevzpomínám. Ale na zápas v Moravanech, kdy jsem chytil penaltu a vyhráli jsme 
před plným kotlem 1:0 si vzpomínám velmi dobře.

Ano, je to přesně tak. Bylo to hlavně pro 
můj vrozený stud.(dívky vědí). Bohuslavice 
ale projevovaly neustálý, občas až 
obtěžující zájem, tak jsem po několika 
odmítnutí nakonec podepsal. Ani mé 
„krátké“ působení mně ovšem nezabránilo 
stát se legendou!

6 2 0 0

28.3.1987

HLAVÁČ
JOSEF

16.10.1963

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

TRENÉR 1.ASISTENT

OD.Z.NAROZEN
1) Boky, fotbal jsi začal hrát vcelku 
pozdě až v Bohuslavicích jako brankář. 
Proč tomu tak bylo?

KRÝSA MIREK (C)

NOVÁK ONDRA

BÁBÍČEK MARTIN

2) Je nějaký zápas za Bohuslavice, na který si rád vzpomeneš?
VEDOUCÍ MUŽSTVA ASISTENT ASISTENT

0

0

NAVRÁTIL VLADIMÍR 16.12.1977

13.4.1979 1

0

1

6

0

06 1

MALEŇÁK 
LUBOMÍR

BAVLNKA
ROBERT

27.6.1957

-

RIEDL
VLADIMÍR
11.9.1958

10 otázek pro "Ostraváka Bokyho" Tomáše Míčka
strana   -

JMÉNO

0

0

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI IV.TŘÍDA JARO 2010
1.kolo NE

2.kolo NE

3.kolo SO

4.kolo NE

5.kolo NE

6.kolo NE

7.kolo NE

8.kolo NE

9.kolo NE

10.kolo NE

11.kolo NE

Na toto vzpomínám velmi rád. Byl jsem totiž útočník s výborným citem na výběr místa, na které míč 
nikdy neletí. Ale jednou se to přece stalo. Bylo to v Nenkovicích. Myslím, že to byla plichta a chybělo 
pět, možná ještě míň minut do konce. Hrál jsem pravý brko. Párek se zamotal do těch svých kliček 
někde na levé straně vápna. Zavolal jsem „Párku, CENTRUJ“, ale Párek marně hledal 
někoho“vhodnějšího“.  Pod tlakem přece jen odcentroval na pravou stranu, i když ne moc přesně. Musel 
jsem ještě asi metr a půl dobíhat. Všiml jsem si gólmana, který vybíhal proti mně. Zavěsil jsem se do 

před plným kotlem 1:0 si vzpomínám velmi dobře.

Na tréninku jsem nenáviděl hledání míčů v kukuřici. To když naši střelci 
(Krýsa, Flajzar,  Fous, Pařízek, oba Jaborníci, Bůžek, oba Horáčci, Navrátil, 
Smoko, Sláma, Maleňák......) měli náhodou vychýlená mířidla. Taky když mě 
Zdeňa Jaborník říkal prcku a když nebylo v bufetu pivo. 

Sleduju vás velice pozorně. Zatím to hrajete jak z�partesu (Pozn. Rozhovor 
vznikl ještě před zápasem v�Archlebově a neměl jsem odvahu položit otázku 
opětovně.), ale až vás bude chodit na zápas osm, tak si na mě a Lubina ještě 
vzpomenete.

4) Sleduješ současné výkony mužstva? Co na ně říkáš? Vřesovice - Bohuslavice 2:2 (1:1)

3) Jaké situace jsi jako brankář nesnášel?

Bohuslavice - Ježov B

Mikulčice B - Bohuslavice 0:2 (0:0)

JEŘELA

Bohuslavice - Bukovany 1:1 (0:0)

ŠALŠA

Bohuslavice - Vnorovy B 3:1 (2:0)

17.10.2010 15:00

03.10.2010 15:30

12.09.2010 16:00

21.08.2010 16:30

15.08.2010 16:30

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

Archlebov - Bohuslavice 2:1 (0:1)

Želetice - Bohuslavice

26.09.2010 16:00

Bohuslavice - FC Veselí B

Žeravice - Bohuslavice

08.08.2010 16:30

Bohuslavice - Hr.Vrbka

19.09.2010 16:00

CHALOUPKA

10.10.2010 15:00

05.09.2010 16:30

29.08.2010 10:00

SPONZOR

5) V některých zápasech jsi hrál i jako hráč v poli, když nás bylo málo. 
Vzpomeneš si ještě na toto? 

12.kolo SO

13.kolo NE

14.kolo NE

jsem ještě asi metr a půl dobíhat. Všiml jsem si gólmana, který vybíhal proti mně. Zavěsil jsem se do 
vzduchu (celý život se mně promítl před očima) a chladnokrevně zavěsil. Jo to byla tenkrát sláva. Nesli 
mě na ramenou až do Bohuslavic.  Prosím o zaslání jednoho výtisku z důvodu kontroly doslovného 
přepisu mých odpovědí. Bohuslavice - Vřesovice

23.10.2010 14:30

31.10.2010 14:00

Bzenec C - Bohuslavice

07.11.2010 14:00

Bohuslavice - Čejč
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PODĚKOVÁNÍ TJ SOKOLOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI
5.kolo-Bohuslavice - Bukovany 1:1 (0:0)

! PLACHTO DĚKUJEME !

ZA DLOUHODOBOU DODÁVKU 
POCHOUTEK ZE SORTIMENTU 

FIRMY

V tomto domácím zápase jsme hostili soupeře z nedalekých Bukovan a dá se tedy říci, že šlo o 
derby. V loňské sezoně se oba zápasy odehrávaly pod naší taktovkou a soupeř vždy odešel 
poražen. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Soupeř notně posílil a na jeho výsledcích je to znát. Naše 
mužstvo oproti tomu posílil pouze jeden hráč, do zápasu již zasáhl Krýsa, ovšem tréninkové 
manko a nedoléčené zranění mu dovolilo odehrát pouze 1. poločas. Nehrál Flajzar - dovolená a 
Kolbel - nemoc. Přesto jsme nechtěli body přenechat soupeři, což se bohužel nepovedlo a náš 
bodový zisk stoupl pouze o jeden bodík.
Průběh zápasu:
Rozestavení 4-3-3. Celkově lze popsat průběh zápasu několika větami. První poločas byl lepší 
soupeř. Lépe kombinoval a těžil z výhody jednoho hráče ve středu pole(tuto nevýhodu nám přináší 
naše rozestavení, pokud striktně útočníci neplní stanovené ůkoly), ovšem do zakončení se 
nedostali. Naše hra byla nevýrazná a plná nepřesností. Jediné ohrožení z naší strany byl přímý 
kop z 25 min, který brankář vyrazil. Soupeř zahrozí také jednou, kdy je jejich přímý kop 
nadzvednut hlavou nad. Nudný poločas končí 0:0. Začátek druhého polčasu je stejný jako celý 
první až na rodíl, že tentokráte jsme více aktivnější my. Na hřiště přišel Navrátil místo Krýsy. 
Zápletka se začala odvíjet v 61min, kdy po autu Chvátala dostane šanci z hranice velkého vápna Zápletka se začala odvíjet v 61min, kdy po autu Chvátala dostane šanci z hranice velkého vápna 
Buštík a jeho nepovedená střela končí v síti a hned je veseleji. Vedeme 1:0. Soupeř vyrovná hru, 
ale střelecké pozice nepřicházejí. V 75 min střídá Posolda Kratochvílu, ale pak udeří Bukovany. 
Přichází centr ze strany a alibisticky hlídaný Ćada zády k braně spracuje míč a přes hlavu posílá 
balon lobem do naší sítě. Do konce utkání chybí ještě 12 min. Stav 1:1. Do konce utkání vypracuje 
Navrátil dvě šance. Jednu zakončí Novák z ofsajdu a druhou ze vzdálenosti penalty zahazuje 
střelou mimo tyče Posolda. Na konec zápasu naskočí do hry i nemocný Kolbel, jenž nahradí 
zraněného Buštíka. Změnu skóre to ovšem neprineslo a je dobojováno. Konečný stav je 1:1.
Závěrem:
Předvedená hra nebyla nijak úchvatná, ale výsledek je spravedlivý. S bodem musíme být 
spokojeni i s ohledem na sílu soupeře, který bude určitě usilovat o postup do vyšší soutěže.

Sestava:
                                                                      Bednařík
                                                                      Pařízek
Horáček P Horáček J Lebduška
Chvátal Indruch Buštík
Novák Krýsa Kratochvíla

Na střídání:Posolda, Navrátil, Valenta, Kolbel, Bábíček, Mastný
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6.kolo-Archlebov - Bohuslavice 2:1 (0:1)
Ani není co hodnotit. Katastrofa jením slovem.

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

strana   -

Dnes přivítáme nováčka IV.třídy tým Veselí B. 

Doufejme, že ho přivítáme na domácím hřišti jak se 

patří.

DNEŠNÍ UTKÁNÍ
7.kolo-Bohuslavice - FC Veselí B
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PARTNEŘI TJ SOKOL BOHUSLAVICESPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

Zbyněk Šalša
Izolace Šalša s.r.o.

Nerudova 257, 697 01 Kyjov
mob.: +420 608 886 840

tel/fax: +420 539 003 732


