
 

 

 

 

TJ SOKOL BULOVKA INFORMUJE 

 

 
 

     Skončila nám fotbalová sezona 2015-2016, kdy jsme v soutěžích měli „A“ družstvo v I.B 

třídě, „B“ družstvo ve III. třídě a dorost(spojený s Habarticemi) v I.A třídě U19. 

     Přistupuji k psaní příspěvku se smíšenými pocity.Celkově se nám vůbec nedařilo,tak 

snad k jednotlivým družstvům. 

Začnu „A“ družstvem, které odehrálo poslední sezonu v I.B třídě, protože jsme tzv.spadli do 

okresního přeboru po těchto výsledcích: 

13.místo ze 14.družstev,skore 31 vstřelených branek a 62 obdržených(a to ještě Míra 

Zajíček další příděly pochytal) a 19 bodů v tabulce. 

     Družstvo jsme přihlásili do okresního přeboru a uvidíme, jak se nám bude 

dařit.Některým hráčům končí u nás hostování, někteří chtějí odejít do jiných družstev a jak 

to bude dál uvidíme. 

„B“ družstvo, které se nám v podstatatě celou sezonu trápilo zejména nedostatkem 

hráčů,skončilo v III.třídě na 10. místě z 12 družstev,skore 23:96 a 15 bodů v tabulce. 

Po dohodě ve výkonném výboru již družstvo do III.třídy nepřihlašujeme, on by stejně neměl 

kdo hrát. 

„I A tř.U19-dorost.V soutěži jsme byli spojeni s Habarticemi, a i přesto výsledek po 

skončení soutěže takový....8.místo z 10.družstev,skore 43:64 a 18.bodů v tabulce.Také 

dorost do další soutěže jsme nepřihlásili,neboť jž hráče vzhledem k věku pro tuto soutěž 

nemáme. 

Závěr k tomu? Na Bulovce po mnoha letech bude pouze jedno družstvo v okresním přeboru, 

fotbal 1x za 14 dní doma a méně jízd do velkých vzdáleností. Snad si naši diváci na tuto 

skutečnost zvyknou.Na druhou stranu budou u nás hrát v podstatě všechna družstva z 

okolí,tak snad to přitáhne i diváky našich soupeřů. 

 

     I přes pesimismus,který z mého příspěvku vykukuje pevně věřím, že naši hráči udělají 

vše pro to,aby fotbal u nás pokračoval a diváci se bavili tímto nádherným sportem. 

     Přeji hráčům hodně úspěchů v novém soutěžním ročníku. 

Spoléhám i na to, že Jindra Lengál nám z našich dětí vychová nové fotbalisty. 

 

 

 

V Bulovce dne  16.6.2016                             JUDr.Petr Dušek- předseda 


