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Nejprve vás seznámím s nejdůležitějšími změnami,ke kterým v našem klubu došlo. 

Po výroční schůzi,která se konala 13.února 2016 začal pracovat nový výkonný výbor ve 

složení JUDr.Petr Dušek jako orgán statutární-předseda, Vladimír Šebela jako 

místopředseda a Petra Potočová,Jindra Lengál a Libor Hynek jako členové výkonného 

výboru. 

     První úkol,který jsem jako předseda musel splnit, bylo po schválení nových stanov 

zajistit zápis do spolkového rejstříku.Takže náš klub má tento oficiální název 

 

                  TJ Sokol Bulovka,z.s. 

 
sídlíme na adrese č.ev.49,464 01 Bulovka, což je stále naše klubovna.Na vysvětlenou, 

to ...z.s. na konci názvu znamená“zapsaný spolek“.Můžete si nás najít na spolkovém 

rejstříku ,tam stačí zadat  IČ 46746447. 

Jak víte, v novém fotbalovém ročníku 2016-2017 jsme (po pádu z I.B.třídy) zařazeni  do 

Okresního přeboru dospělých,skupina A(A1A muži). 

     Naše mužstvo jsme posílili o „navrátilce“ Ondru Zajíčka, Viktora Němce a Petra 

Slavíka,z Višňové jsme na rok získali brankáře Jirku Kreminu a  z Frýdlantu Tomáše 

Reimana. Do Dolní Řasnice jsme pustili Sáju Zylollara  a do Frýdlantu Jana Capuliče. 

     Po mnoha letech v našem klubu odešel do zahraničí,konkretně do Bogatyně Míra 

Zajíček.Je to jeho již třetí zahraniční angažmá a chci věřit tomu, že se k nám po čase stejně 

vrátí.Jeho klub totiž cestuje za zápasy po celém Polsku,což jsou stovky kilometrů a moc se 

mi nechce věřit,že by zrovna cestování bylo něco příjemného. 

     Osobně Mírovi Zajíčkovi přeji ať se mu „venku“daří a dobře nás alespoň takto 

reprezentuje. 

     Máme za sebou již dva první mistrovské zápasy s těmi podle mého nejsilnějšími 

mužstvy,tj. Hrádek „B“,se kterými jsme prohráli 3:7 a Višňová „B“,se kterou byl výsledek 

0:4.Právě v utkání ve Višňové jsme však celý první poločas byli lepší,mohli jsme dát i 

nejméně 3 goly,ale minutu před koncem jsme po chybě obrany inkasovali gol „do šatny“.V 

druhém poločase se již projevila převaha Višňové,která přidala ještě tři branky.I přes tento 

výsledek zasluhují naši hráči pochvalu,proto z průběhu utkání alespoň pro mě vyplynulo,že 

další zápasy si již nedáme tak lehce vzít. 

    Tímto zvu naše příznivce na tuto sobotu,t.j.3.9.2016,kdy od 14.00 hodin přivítáme na 

našem hřišti mužstvo Rynoltice „B“. Sportu zdar a fotbalu zvlášť. 

 

V Bulovce dne  30.8.2016                             JUDr.Petr Dušek- předseda 


