
Krátký fotbalový zpravodaj č. 1 
 

  

Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři 

 

Je srpen a znova se otvírá fotbalová brána nové sezóny. Ta předchozí 

byla dosti rozporuplná. Velikou radost na poli sportovním nám udělali 

dorostenci krásným 2. místem v okresním přeboru a rezervní tým 5. 

místem ve IV. třídě. Naopak nedařilo se prvním týmu a žáčkům, kteří 

v okresním přeboru obsadili poslední místa. Pro žáky to však žádné 

negativní dopady nemělo. Letos se do okresních soutěží přihlásilo 

pouze 11 týmů v kategorii 10 + 1. To vše signalizuje k tomu, že ubývá 

dětí, které mají zájem hrát na vesnické úrovni, a bohužel to bude 

postupně vést k úplnému zániku této kategorie. A-tým si opět po roce 

zahraje III. třídu. Víceméně po katastrofálním jaru se nedalo nic 

jiného očekávat. O prázdninách jsme pořádali dvě akce, NOVA CUP a 

Memoriál Václava Laiferta. 
 

Zápasy o tomto víkendu 
 

Vávrovice „A“ – Vítkov „B“ sobota 24.8. v 17:00 

HR: Martin Buček (Budišov nad Budišovkou) 

 
Deštné – Vávrovice „B“ sobota 24.8. v 17:00 

HR: Komárek 

 
Vávrovice dorost – Hať dorost sobota 24.8. v 14:30 

HR: Martin Buček (Budišov nad Budišovkou) 

 



 

Změny u týmů 

 

V naši nejmenší kategorii jsme nastínili pouze změny počtu družstev. V opavském 

okrese jako v prvním v republice začali zavádět různé jiné kategorie než je 

klasický systém 10+1. Rozhodně se vrátil fotbal i do zapomenutých destinací jako 

byla třeba Raduň nebo Radkov. Negativem bylo však úbytek týmů v hlavní 

kategorii. V tomto ročníku bude startovat 11 týmů v OP, dalších 8 bude figurovat 

ve vyšších soutěžích. Před deseti lety měl opavský okres 50 žákovských týmů. 

Dnes je to pro nás všechny fikce. Smějeme se, že to není ani možné. Jenže v té 

době byl pořád fotbal sportem číslo 1. Nyní je dětem kromě zábavy na ulici 

nabízeno stále více sportů, např. se rozrostl zájem o florbal, basketbal, 

dobrovolní hasiči a další. Největší nepřítelem sportu a žroutem času je 

informační technologie, která pohltila všechny věkové kategorie, ale ty nejmenší 

nejvíce, protože strašně snadný styl zábavy.  

Tým zůstane beze změny, ročník 1998 měl na soupisce nula dětí, takže nikdo do 

dorostu neodejde, ale počítá se s tím, že někteří jako třeba Ondra Tesař budou 

dorostu vypomáhat. 

 

V kategorii dorostu se u kormidla taky nic nového neděje. Na postech trenérů 

zůstali Luboš Foltýn a Roman Lichovník. Z hráčského kádru vypadl pouze Petr 

Levák, který díky věku patří již do kategorie dospělých. Jestli do týmu někdo 

přibyde se pořád ještě jedná. Možná tým doplní jeden hráč z Kylešovic a jeden ze 

Zlatník. Dorostenci ve svoji kategorii taky zaznamenali úbytek o 2 týmy. Nyní 

bude v soutěži působit pouze 12 týmů. Cíl by měl být jasný. Vzhledem k loňské 

formě by se měli kluci porvat o příčky nejvyšší. Ve svém středu mají hodně kluků 

nejstaršího ročníku a ti by měli tým vést směrem nahoru. Ovšem co se týká 

přípravy na sezónu, tak kluci hodně zahálí v tréninkovém procesu. Nejvíce se 

snaží bratři Lichovníci a Ondra Levák. Naši dorostenci také naskočili do Poháru 

města Opavy. V prvním kole přehráli Holasovice na jejich hřišti a svou formu 

potvrdili i ve druhém kole, kdy porazili Budišov na Budišovkou doma 5:2.  

 

Rezervní tým se bude pokoušet navázat na svoje loňské umístění nebo jej klidně i 

vylepší. V soutěži došlo k několika změnám. Byl snížen počet účastníků na 12. 

Z III. třídy spadla rezerva Budišova, přihlásila se Slavia Opava „B“, z vedlejší IV. 



třídy byla přeřazena rezerva Malých Hoštic. Naopak v soutěži skončily týmy 

Deportiva, Čermné ve Slezsku a Holasovic „B“, které se nepřihlásily a tým Melče, 

jenž postoupil do III. třídy. Změny v týmu budou nepatrné. Do týmu by se měl 

vrátit po půl roční pauze Jan Vincker, z Deportiva jsou na hostování Beneš a 

Schneider, zda budou přínosem, je však otázkou času. Kluci během přípravy 

ovládli turnaj v Moravici. Poté sehráli přípravné zápasy se Služovicemi a 

Holasovicemi. V obou zápasech byla rezerva poražena. 

 

Největším změnou prošlo naše první mužstvo. Vzhledem k tomu, že skončilo 

v okresním přeboru na posledním místě, tak jej čekal pád o soutěž níže. III. 

třída není zas až tak pro některé atraktivní a tak se počítalo se změnami. K 30.6. 

dal svou funkci trenéra k dispozici Jakub Morbitzer. VV během léta oslovil 

několik potencionálních trenérů jako David Křempek, Michal Janík, Jan Mařádek, 

Jan Frank, Zdeněk Richlý, Miroslav Bartošák, ale nikdo z nich nebyl ochoten 

mužstvo převzít. Tým provizorně vede jako hrající trenér Jakub Morbitzer, 

minimálně do doby než se najde náhrada. Na hráčské straně byly změny patrné. 

Skalík, Weiss a Matoušek neoblečou vávrovický dres. Jakub Skalík to slíbil, ale 

nakonec dal přednost výzvě místo slibu. Kromě těchto hráčů chtěli odejít i další. 

Laifert, Scholzig a Richlý nakonec zůstali, ale Jenda Otipka odešel na roční 

hostování do Velkých Heraltic. Aktivní hráčskou kariéru kvůli práci přerušili 

bratři Olbrichovi a kvůli zranění Raďa Bartusek a Jirka Laifert. Jediný novým 

hráčem v našem dresu je Patrik Košárek, obnovilo se hostování Hrbače, Kříž a 

Zavřel do Vávrovic přestoupili. Zbylá jednání (s 33 hráči) byla neúspěšná. Ve III. 

třídě moc změn oproti předloňské sezóně nenastala. Navíc jsou týmy Dolních 

Životic a Melče. V soutěži nejsou Skřipov a Větřkovice. Jinak destinace zůstali 

stejné, opět nás bude čekat cesta do Kyjovic, Slavkova, Budišova, Vítkova, Sedlic, 

Holasovic, Brumovic, Hlavnice, Březové a Chvalíkovic. Největším favoritem na 

postup bude určitě Budišov. Naše mužstvo sehrálo v přípravě pohárový zápas 

s Chlebičovem, který skončil remízou, a naše mužstvo bylo vyřazeno v penaltovém 

rozstřelu. V přípravném zápase porazilo doma Komárov.  



1.kolo o Pohár města Opavy 
 

Vávrovice – Chlebičov 3:3 (3:0) pen. 5:6  
Branky: Hanel 3 

 
Sestava: 

     Patrik Košárek 

      

     Jakub Morbitzer 

 

Jan Schneider    Aleš Gebauer     Tomáš Šenk 

 

  Miroslav Rolný    Jan Lichovník (Martin Repaský) 

 

Jonáš Zavřel (Ondra Levák)   Dan Šenk    Petr Levák 

 

     David Hanel (Jan Laifert) 

 

Penalty nedali Laifert Jan, Repaský Martin 

Penalty proměnili Šenk Tomáš, Rolný Miroslav, Šenk Daniel, Gebauer Aleš, Schneider Jan 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): První poločas byl z naší strany hodně povedený. Nebyl znát 

rozdíl dvou tříd. Ve druhém poločase jsme díky změnám v sestavě, méně aktivní hře a hrubým 

chybám jednotlivců o zápas přišli. Penaltový rozstřel by už velká loterie a bohužel pro nás 

neúspěšná. Za výkon musím pochválit především ty nejmladší, protože byli v zápase nejvíce 

vidět, škoda jen, že nevydrželi se silami déle. 

 

Přátelský zápas 
 

Vávrovice – Komárov 5:3 (3:1) 
Branky: Otipka Jiří 3, Zavřel 2 

 
Sestava: 

     Matěj Hrbač 

 

     Daniel Šenk 

 

Jan Schneider    Tomáš Šenk    Jan Laifert 

 

   Miroslav Rolný   Levák Petr 

 

Jonáš Zavřel    Jakub Morbitzer   David Kříž 

 

     Jiří Otipka 

 

Střídali: Patrik Richlý 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Přátelské utkání splnilo vše, co se od něj dá čekat. V prvním 

poločase jsme byli jasně lepším a aktivnějším týmem. Ve druhém poločase jsme však polevili a 

soupeř začal zlobit. Navíc se začalo hrát bez zálohy, to sice hru zrychlilo, ale kupily se 

nepřesnosti a rychleji odcházely síly. Velice dobrý výkon předvedli krajní obránci a v útoku 

Jirka Otipka. Naopak zklamáním byl výkon golmana. 



Mistrovský zápas 
 

Slavkov „B“ – Vávrovice 0:0 
 

Sestava: 

 

     Patrik Košárek 

 

     Dan Šenk 

 

Jan Schneider    Aleš Gebauer    Jan Laifert 

 

   Miroslav Rolný   Šenk Tomáš 

 

Jonáš Zavřel (66. David Hanel) Petr Laifert  Petr Levák (78. Jakub Morbitzer) 

     

     Jiří Otipka (46. David Kříž)  

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Toto utkání musím z pohledu zisku bodu označit jako 

neúspěšné. Co se týká hry, tak v prvních 15 minutách jsme byli jasně lepší. Otipka a Rolný se 

dostali do šancí, které měli proměnit. Poté jsme však vyklidili pole a začal hrát soupeř, trefil 

břevno a v u některých střel se naštěstí ukopl. Těsně před koncem poločasu měl ještě jednu 

obrovskou šanci Rolný, ale opět nedal. Ve druhé půli jsme soupeře přimáčkli na jejich půlce, 

ale vyložených šancí bylo málo¸ale i tak je Šenk T., Kříž a hlavně Hanel neproměnili. Soupeř 

byl nebezpečný snad až v posledních 5 minutách, ale jenom díky našemu nedůrazu. Pochválit 

můžu práci obrany, naopak nespokojen musím být s nakládáním vyložených šancí. 

 

Ostatní výsledky o pohár města Opavy: 

 

1.kolo: Palhanec (IV.B) – Slavia Opava (I.B) 1:4, Komárov (III.A) – Suché Lazce (OP) 3:2, 

Vřesina (OP) – Darkovice (I.B) 4:6, Píšť (I.A) – Kozmice (I.A) 6:0, Hlavnice (III.B) – 

Litultovice (OP) 2:1, Štáblovice (IV.B) – Budišov (III.B) 1:3, Radkov (IV.B) – Dolní Životice 

0:9, Melč (III.B) – Holasovice (III.B) 2:3 

 

2.kolo: Chlebičov (I.B) – Bolatice (I.A) 0:4, Slavia Opava – Oldřišov (I.A) 4:1, Komárov – 

Štěpánkovice (I.B) 2:3, Darkovice – Píšť 2:4, Hlavnice – Stěbořice (OP) 2:1, Budišov – 

Slavkov (I.A) 2:0, Dolní Životice – Velké Heraltice (I.B) 0:4, Holasovice – Zlatníky (I.B) 1:3 

 

Čtvrtfinále: Slavia Opava – Bolatice 5:2, Hlavnice – Budišov 2:1, Velké Heraltice – Zlatníky 

3:4 

 

Zápasy 1.kola III.B třídy: 

 

Kyjovice – Chvalíkovice 3:2, Budišov – Dolní Životice 9:2, Vítkov „B“ – Brumovice 5:2, 

Melč – Nové Sedlice 3:2, Hlavnice – Březová 2:1 



Turnaj v Moravici 
 

Poslední červencovou sobotu odjíždělo naše rezervní mužstvo na turnaj do 

Moravice. Loni kluci obsadili skvělé třetí místo, ač byli jasnými outsidery. Letos 

se jelo toto místo minimálně obhájit. V cestě jim stál loňský vítěž z Moravice, 

loni poslední Vítkov „B“ a dva nováčci Malé Hoštice, v sestavě s Chřibkem, Slížem 

a Timmym z A-týmu, a Slavia Opava „B“. Domácí Moravice se od počátku turnaje 

trápila a dobrý fotbal předvedla pouze v prvním poločase s naší rezervou, který 

jasně vyhrála. Vítkov a Malé Hoštice převáděli rychlý a technický fotbal a podělili 

se o 2. a 3. místo. Slavia sehrála poprvé nějaký přípravný zápas a bylo to hodně 

znát. Souhra vázla a chyby byly obrovské, nakonec se museli před ostatními 

sklonit. Takže to první místo zůstalo nám. V prvních třech zápasech jsme 

nedostali branku. Poslední zápas jsme už fyzicky nezvládli. 

 TJ Moravice - FK Slavia Opava“B“ 1:1 

 TJ Vítkov“B“ – FK Vávrovice“B“ 0:2 

Branky: Patrik Richlý, Jakub Morbitzer 

 

 TJ Moravice – TJ Malé Hoštice“B“ 0:2 

FK Slavia Opava“B“- TJ Vítkov“B“ 1:4 

 

FK Vávrovice“B“- TJ Malé Hoštice“B“ 1:0 

Branka: Jakub Lichovník 

TJ Moravice - TJ Vítkov“B“ 0:1  

 

FK Slavia Opava“B“- FK Vávrovice“B“ 0:3 

Branky: Patrik Richlý, Jakub Lichovník, Jakub Slíva  

TJ Malé Hoštice“B“- TJ Vítkov“B“  2:2 

 

TJ Moravice – FK Vávrovice“B“  3:1 

Branka: Jakub Slíva 

FK Slavia Opava“B“- TJ Malé Hoštice“B“ 1:4 

 

O prvenství se postarali:  
Patrik Košárek, Roman Lichovník, Daniel Šenk, Jakub Lichovník, Jan Lichovník, 

Jakub Slíva, Petr Fifeger, Roman Bartusek, Michal Bartusek, Martin Repaský, 

Patrik Richlý, Zdeněk Richlý, Tomáš Matoušek, Jakub Morbitzer, Petr Král, 

Marek Cagaš 



Přípravné zápasy 
 

Služovice – Vávrovice „B“ 3:1 (3:0) 
Branky: Hanel 

 

Sestava v 1.poločase: 

Košárek – Dan Šenk – Přemek Váleček, Petr Fifeger, Tomáš Šenk – Roman Bartusek, Martin 

Repaský, Tomáš Matoušek, Zdeněk Richlý – Michal Bartusek, Luboš Foltýn 

 

Sestava ve 2. poločase: 

Košárek – Dan Šenk – Tomáš Šenk, Jan Schneider, Jan Lichovník – Patrik Richlý, Mirek 

Rolný, Jirka Otipka – David Hanel, Jakub Lichovník 

 

Závěrečné slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): V prvním poločase to byla veliká hrůza. Vůbec 

jsme se nedostali do hry. Ve druhé půli se hra zvedla a vyrovnala. 

 

 

Holasovice – Vávrovice „B“ 2:1  
Branka: Foltýn 

 

Sestava:     

     Ivo Hanel 

 

     Dan Šenk 

 

Petr Král    Jakub Slíva  Jan Vincker (Michal Bartusek) 

 

 

Martin Repaský   Zdeněk Richlý   Tomáš Matoušek 

 

     Roman Bartusek 

   

  David Hanel     Luboš Foltýn 

 

 

Závěrečné slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Divákům se hra obou týmů musela líbit, 

vytvořili jsme si pěknou řadu golových šancí, ale opět nám nebylo přáno 100% zakončit. 

Bohužel soupeř vsítil dva góly z jasného ofsajdového postavení a jeden regulérní gól nám 

nebyl uznán tak jsem s předvedenou hrou spokojen. 



1.kolo poháru města Opavy – dorost 
 

Holasovice – Vávrovice 1:5 (0:5) 
Branky: Filip Mrusek 2, Jakub Lichovník 3 

 

Sestava: 

     Ivo Hanel 

 

     Ondra Levák 

 

Martin Schoppik   Ervin Bohm    Lukáš Blaščík 

 

Dominik Mosler   Jan Lichovník    Jirka Stoniš 

     Filip Mrusek 

 

   Tonda Herber    Jakub Lichovník 

    

Závěrečné slovo trenéra (Roman Lichovník): Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou, 

třikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci. Po změně postu ve druhém poločase, šel náš 

výkon dolů. Náš výkon nebyl optimální, ale šlo o první zápas po pauze. 

 

2. kolo poháru města Opavy – dorost 
 

Vávrovice – Budišov nad Budišovkou 5:2 (4:1) 
Branky:Hanel 3, Mrusek 2  

 

Sestava: 

     Ivo Hanel 

 

     Ondra Levák 

 

Jakub Otipka   Ervin Bohm    Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý   Jan Lichovník    Jirka Stoniš 

     Filip Mrusek (Tonda Herber) 

 

   David Hanel    Jakub Lichovník 

 

Závěrečné slovo trenéra (Roman Lichovník): Odehráli jsme výborný první poločas, kdy jsme 

svou aktivitou soupeře zcela přehráli a mohli jsme vest hodně větším rozdílem. Ke konci 

druhého poločasu nám začali docházet síly a soupeř nás začal přehrávat,ale zodpovědným 

výkonem do obrany jsme je nepustili do žádné šance a vyhráli zcela zaslouženě a postoupili 
do semifinále kde se utkáme se Slavii Opava 

 

Ostatní zápasy poháru města Opavy 

1.kolo: Velké Heraltice (OS) – Hlavnice (OP) 2:3, Bolatice (OS) – Bohuslavice (OS) 3:4, 

Darkovičky (OS) – Oldřišov (OP) 3:1 

2.kolo: Hlavnice – Slavia Opava (divize) 0:8, Bohuslavice – Strahovice (KS) 0:1, Darkovičky 

– Dolní Benešov (divize) 3:1 



NOVA CUP 2013 

Letošní NOVA CUP se opět hrál pod hlavičkou 

magistrátu města Opavy. Do turnaje se původně 

přihlásilo 12 týmů, ale den předem se odhlásilo jedno 

mužstvo. V A skupině hráli mužstva OBI, Mladé 

pušky, Deportivo, Pivrnci a Kladiváři. Favoriti byli 

první dva zmíněné týmy, jenomže OBI prohrálo hned 

v úvodním utkání s Deportivem, což je stálo postup do 

semifinále a museli se 

spokojit s bojem o 5. 

Místo.  Zato 

Deportivo a Mladé 

pušky čekalo 

semifinále. Pivrnci a 

Kladiváři se ve 

vzájemném zápase o 

4. Místo v tabulce 

šetřili a zápas skončil 

nerozhodně. Nakonec celkově byli o 1 vstřelený gól šťastnější 

Pivrnci.  

Ve skupině B bojovali týmy Jaktaře, Vlaštovky, Tygrů, Kylles, 

Opaváci a Lvíčata. O semifinále bojovali první dva týmy a 

předpokládalo se, že o svůj triumf budou bojovat i lvíčata, kteří 

už vystrčili drápky na zimním turnaji. Vlaštovka prošla skupinou 

téměř hladce, když neztratila ani bod a nedostali ani branku. O 

druhé postupové místo byl veliký boj a nakonec z něj vyšel nejlépe 

tým Tygrů. Celkově tedy poslední místo v turnaji obsadil tým 

Opaváků. Na 10. místě skončili kluci s Kylles Hill, kteří v souboji o 

deváté místo prohráli s Kladiváři. O 7. místo se nehrálo. Tým Jaktaře se vzdal Pivrncům bez boje. 

O páté místo Lvíčata porazila OBI team. V prvním semifinále Deportivo otočilo zápas s Tygry a 

postoupilo do finále. Ve druhém semifinále byly lepší Mladé Pušky a poslaly Vlaštovku do boje o 3. 

tým tým výsledek 

OBI team Deportivo  0:2 

Pivrnci M.Pušky  0:6 

Vlaštovka Tygři  2:0 

Lvíčata Kylles  4:0 

Opaváci Jaktař  1:2 

Deportivo M.Pušky  2:2 

Kladiváři Pivrnci  0:0 

Tygři Jaktař  0:2 

Kylles Opaváci  0:0 

Vlaštovka Lvíčata  1:0 

Pivrnci OBI team  1:2 

M.Pušky Kladiváři  5:1 

Lvíčata Tygři  1:2 

Opaváci Vlaštovka  0:2 

Jaktař Kylles  3:3 

Deportivo Kladiváři  1:0 

OBI team M.Pušky  0:0 

Tygři Kylles  2:1 

Vlaštovka Jaktař  2:0 

Lvíčata Opaváci  6:0 

Pivrnci Deportivo  1:4 

Kladiváři OBI team  0:5 

Opaváci Tygři  2:3 

Jaktař Lvíčata  0:7 

Kylles Vlaštovka  0:3 

Kladiváři  Kylles  4:2 

 Deportivo Tygři  2:1 

  Vlaštovka M.Pušky  0:2 

  Pivrnci Jaktař  3:0 kon 

OBI team Lvíčata  0:2 

Tygři Vlaštovka  0:3 

Deportivo  M.Pušky  1:5 

Mladé pušky – David Brigula, Patrik Košárek, Tomáš Šenk, 

Lukáš Scholzig, Jakub Štencek, Patrik Richlý, Mirek Rolný 

Nejlepší střelec turnaje - Zdeněk 

Richlý (8 branek) 



místo. V tomto zápase byla jasně lepší Vlaštovka a Tygři odešli poraženi. Finále bylo také jasné, 

Mladé Pušky přehrály Deportivo rozdílem třídy.  

Během odpoledne probíhaly dovednostní soutěže. Nejlepšími rybáři se stali Jonáš Zavřel s Alešem 

Gebaurem a Petr Baklík s Vlastimilem Gebauerem. Nejlepší Bombiš byl Filip Mrusek a nejlepší 

slalomář Jan Lichovník. Individuální ceny si rozdělili jiní tři fotbalisté. Nejlepším golmanem byl 

Jiří Olbrich, nejlepší střelec Zdeněk Richlý a nejlepším hráčem David Draisaitl.   

 

Rozhovor s Jakubem Morbitzerem – hrající trenér A-mužstva 
1. Jaké jsi měl důvody k tomu, že jsi dal k dispozici funkci trenéra? 
Důvodů bylo několik. Zaprvé jsem tomu obětoval hodně času, který pak chybí někde jinde. 

Zadruhé se mi sportovně nepodařilo zajistit, abychom setrvali v okresním přeboru. 

2. Je účast v OP taková nutná pro Vávrovice? 

Je to soutěž, která má pořád zvuk, je medializovaná aspoň na okresní úrovni. Je potom také 
lepší komunikace s ostatními týmy ohledně případných přestupů. Tohle jsme celý klub 

prokaučovali, zaměřili jsme se na jednodušší věci, které nejsou zas až tak ze sportovního 

hlediska důležité. 

3. Nakonec, ale ve funkci zatím zůstáváš. Proč to? 

Je to nutné provizorium. Nikdo s oslovených lidí neměl zájem, chtěl neadekvátní finanční 
odměnu nebo nechtěl tu funkci vykonávat až v takovém rozpětí. (Tj. starat se prakticky o 

všechno). Ve funkci zůstávám, protože by byla hloupost, aby první mužstvo zůstalo bez 

vedení, zavládl by chaos. Jsem však připraven to předat tomu, kdo bude mít zájem a bude 
vyhovovat i výkonnému výboru. 

4. Po pádu do okresní trojky si čekal odchody některých kluků? 
Očekával jsem to. Většina z našich kluků (i já sám) jsme dostali nabídky hrát někde jinde. 

Ti, co chtějí hrát za Vávrovice, tu zůstanou a budou za ně na tom hřišti bojovat. Ti, co 

nechtějí, nemůžu nutit, aby to dělali se sebezapřením.   

5. Nakonec jste pustili 3 lidi, kteří odcházejí již stále, ale k tomu Honzu Otipku. 
Je to rozumný krok? 

Rozumné asi jak pro koho. Pro nás rozhodně ne. Pro něj už to je něčem jiném. Tady se kříží 

moje názory. Jako člen VV mám více méně radost, že je o naše kluky zájem. Jako trenér to 

vidím jako nerozumný krok, protože jestliže pustím hráče pryč a nemám za něj náhradu, tak 
mi to připadá na hlavu postavené. A jako hráč jim to přeju, ať si vyzkouší něco nového a 

snad je to uspokojí.  

6. Takže jaký byl tvůj názor na odchody? 
Byl jsem spíše proti, výjimku jsem udělal u Karla Weisse. Za něj přišel Košárek a zůstal 
Hrbač. Bylo by zbytečné mít 3 golmany. Kývl jsem ještě na odchod Skalíka, ale s tím, že pan 

Samson (trenér Velkých Hoštic) nám slíbil (kromě peněz) na půl roku hráče, bohužel svůj 

slib nedodržel. Pak přijdete do kabiny, kde máte 14 hráčů a jste rád, že přišli všichni. Je to 

smutné, první tým má pomalu nejméně lidí z celého klubu. 

7. Jak dopadli jednání s potencionálními náhradami, když bylo osloveno 33 
hráčů? 

Špatně . Byli to 2 nekonečné měsíce jednání a vyšly na prázdno. Nejvíce jsme stáli o 

Tomáše Otýpku, ale ten dal nakonec přednost Chlebičovu. Pak ještě Tomáše Lindovského, 
ale ten raději bude sedět na lavičce v Oticích a pak Tomáše Procházku, u kterého však 

nakonec zvítězila lenost nad aktivitou. Ostatní jako Trkan, Anděl, Grygarčík, Václavík, 

Černý V., Herudek, Pěčonka, Valeček, Pekárek, Krumnikl, Maňák, Herudek, Bitomský se 

odmítli k fotbalu vrátit. Kulhavý, Hulva, Kříž T, Put, Rippel, Dušek, Javorský, Smuda, 
Gelnar zůstali ve svých klubech. Horáček, Vlček, Šemora, Bukovský, Kostera dali přednost 

jiným nabídkám. 

8. Jaké jsou cíle pro další sezónu? 
Máme hráče na to, abychom vyhrávali zápasy ve III. třídě. Teď z těch hráčů je třeba udělat 
silný tým, který si vyhoví a pak to budou soupeři odnášet i gólově. Chtěl bych, abychom 

zlepšili celkově bránění a hráli co nejvíce s nulou vzadu, protože, když nedostaneme branku, 

tak hlavně tím dostaneme soupeře pod tlak. Když budou kluci trénovat, tak se výsledky 

musí dostavit a budou silný kolektiv. 



Memoriál Václava Laiferta 

 

V sobotu 10. srpna bylo sehráno přátelské fotbalové utkání mezi Bobo Teamem a 

Výběrem FK NOVA, sestaveným Davidem Galvasem, k uctění 16. výročí úmrtí Václava 

Laiferta při mistrovském utkání Vávrovice – Stěbořice. Počasí po nočním a dopoledním 

dešti bylo na fotbal ideální, na večerní posezení se úplně vyjasnilo. V prvním poločase 

udávalo tempo hry družstvo okolo Davida Galvase a vyhrálo jej v poměru 3:1. Ve druhém 

poločase se obraz hry úplně změnil a navrch měl Bobo Team, jenž zvrátil konečný 

výsledek na svou stranu a zvítězil 8:6. V závěrečném penaltovém rozstřelu excelovali 

oba brankáři, Přemek Krčmařík a David Galvas. Po utkání se sešli hráči obou družstev i 

se svými příznivci u malého pohoštění v podobě opékané makrely, uzené kýty či klobásy a 

dobrého zlatavého moku a krátce pobesedovali o svých dojmech ze střetnutí. 

 

Bobo Team – Výběr FK NOVA Davida Galvase 8:6 (1:3). Rozhodčí Jan 

Otipka. 
 

 

 



III. třída mužů, sk. B – podzim 2013 

---------------------------------------------- 

02. kolo – sobota – 17.08. v 17.00 hod   Slavkov B – Vávrovice 0:0 

03. kolo – sobota – 24.08. v 17.00 hod   Vávrovice – Vítkov B 

04. kolo – neděle – 01.09. v 17.00 hod   Vávrovice – Hlavnice 

05. kolo – neděle – 08.09. v 10.00 hod   Dolní Životice – Vávrovice 

06. kolo – sobota – 14.09. v 16.30 hod   Vávrovice – Chvalíkovice 

07. kolo – sobota – 21.09. v 16.00 hod   Nové Sedlice – Vávrovice 

08. kolo – sobota – 28.09. v 16.00 hod   Vávrovice – Holasovice 

09. kolo – sobota – 05.10. v 15.30 hod   Brumovice – Vávrovice 

10. kolo – sobota – 12.10. v 15.30 hod   v o l n o 

11. kolo – sobota – 19.10. v 15.00 hod   Melč – Vávrovice bus v 13:45 

12. kolo – sobota – 26.10. v 15.00 hod   Vávrovice – Kyjovice 

13. kolo – sobota – 02.11. v 14.30 hod   Budišov – Vávrovice bus v 13:00 

01. kolo – sobota – 09.11. v 14.00 hod   Vávrovice - Březová   

    

 

Okresní přebor dorostu – podzim 2013 

------------------------------------------------ 

03. kolo – sobota – 24.08. v 14.30 hod   Vávrovice – Hať 

04. kolo – neděle – 01.09. v 14.30 hod   Vávrovice – Oldřišov 

05. kolo – neděle – 08.09. v 14.15 hod   Malé Hoštice – Vávrovice  

06. kolo – sobota – 14.09. v 14.00 hod   Vávrovice – Hlavnice 

07. kolo – neděle – 22.09. v 13.30 hod   Holasovice – Vávrovice 

08. kolo – sobota – 28.09. v 13.30 hod   Vávrovice – Litultovice 

09. kolo – neděle – 06.10. v 13.15 hod   Kobeřice – Vávrovice bus v 12:15 

10. kolo – sobota – 12.10. v 13.00 hod   Vávrovice – Stěbořice 

11. kolo – sobota – 19.10. v 12.15 hod   Pustá Polom – Vávrovice bus v 11:15 

02. kolo – sobota – 26.10. v 12.15 hod   Slavkov – Vávrovice 

01. kolo – sobota – 02.11. v 12.00 hod   Vávrovice – Kylešovice 

 

 

IV. třída mužů, sk. B – podzim 2013 

---------------------------------------------- 

03. kolo – sobota – 24.08. v 17.00 hod   Deštné – Vávrovice B 

04. kolo – sobota – 31.08. v 17.00 hod   Moravice – Vávrovice B 

05. kolo – neděle – 08.09. v 16.30 hod   Vávrovice B – Sosnová 

06. kolo – neděle – 15.09. v 16.30 hod   Těškovice – Vávrovice B 

07. kolo – neděle – 22.09. v 16.00 hod   Vávrovice B – Palhanec 

08. kolo – sobota – 28.09. v 15.00 hod   Klokočov – Vávrovice B 

09. kolo – neděle – 06.10. v 15.30 hod   Vávrovice B – Slavia Opava B 

10. kolo – sobota – 12.10. v 15.30 hod   Štáblovice – Vávrovice B 

11. kolo – neděle – 20.10. v 15.00 hod   Vávrovice B – Malé Hoštice B    

02. kolo – neděle – 27.10. v 15.00 hod   Vávrovice B – Radkov 

01. kolo – neděle – 03.11. v 14.30 hod   Budišov B – Vávrovice B 

 

 

Okresní přebor žáků – podzim 2013 

---------------------------------------------  

04. kolo – neděle – 01.09. v 10.00 hod   Hať – Vávrovice bus v 9:00 

02. kolo – středa  – 04.09. v 17.00 hod   Vávrovice – Píšť 

05. kolo – neděle – 08.09. v 14.00 hod   Vávrovice – Stěbořice 

03. kolo – středa – 11.09. v 16.15 hod   Litultovice – Vávrovice 

06. kolo – neděle – 15.09. v 10.00 hod   Raduň – Vávrovice bus v 9:00 

07. kolo – neděle – 22.09. v 13.30 hod   v o l n o 

08. kolo – středa  – 02.10. v 16.30 hod   Slavkov – Vávrovice bus v 15:30 

09. kolo – neděle – 06.10. v 13.00 hod   Vávrovice – Větřkovice 

10. kolo – sobota – 12.10. v 13.45 hod   Bohuslavice – Vávrovice bus v 12:45 

11. kolo – neděle – 20.10. v 12.30 hod   Vávrovice – Kylešovice 

01. kolo – sobota – 26.10. v 15.00 hod   Kozmice – Vávrovice bus v 14:00 


