
Krátký fotbalový zpravodaj č. 10 
 

  

Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři 
 

Máme květen lásky čas, jen borový zaváněl háj… . Tento měsíc je měsícem lásky, dne 

matek a hlavně hokeje. V Minsku naši hokejisté bojují o kovy nejcennější. Zatímco naše 

mužstva sehrávají svá utkání nikoliv na ledě, ale spíše pro květen typické místo a to jsou 

travnatá kolbiště.  

A – mužstvo před 14 dny přivítalo na svém trávníku na jaře se trápící se Brumovice. 

Soupeře, ze kterého šel před loni strach se sešel pouze v 12 lidech a to ještě některé 

hráče dostávali brumovičtí funkcionáři od práce a od manželek, aby si u nás neudělali 

ostudu.  O týden později si naši hráči užívali volna. 

B – mužstvo mělo ve dvojútkání těžký los. 2 soupeři, kteří hrají o postup do III. Třídy. 

Nejdříve dostali napráskáno na Slavii, pak se doma snažili vyrovnat Štáblovicím, ale 

soupeř byl nad jejich síly a bohužel prohráli. 

Dorost během 2 týdnů čekala 3 utkání, domácí zápas s Kobeřicemi byl rozhodnut již 

v prvním poločase. Pak jeli k odloženému zápasu do Litultovic, kde jasně zvítězili, 

v posledním zápase hráli vyrovnanou partii ve Stěbořicích a nakonec byli i gól šťastnější.  

Žáci oba své duely vyhráli a oba stejně, nejdříve ve Větřkovicích a posléze i doma proti 

Bohuslavicím.  

Zápasy o tomto víkendu 
 

Vávrovice „A“ – Melč sobota 17.5. v 17:00 

HR: Tomeš Vítězslav (Vítkov) 

 
Malé Hoštice „B“ - Vávrovice „B“ sobota 17.5. v 17:00 

HR: Gančař Jakub (Opava) 

 
Vávrovice dorost – Pustá Polom sobota 17.5. v 14:30 

HR: Tomeš Vítězslav (Vítkov) 

 

Kylešovice - Vávrovice žáci neděle 18.5. v 17:00 
HR: Korpas Dominik (Štěpánkovice) 



Mistrovské zápasy – muži „A“ 
 

Vávrovice – Brumovice 7:1 (4:0) 
branky: Zavřel, Rolný, Kříž 3, Galvas,  

 

 

Sestava: 

     Patrik Košárek (70. Matěj Hrbáč) 

 

     Tomáš Šenk 

 

Patrik Richlý (78. Luboš Foltýn) Petr Král     Jan Schneider 

 

   Jakub Morbitzer David Galvas 

 

Jonáš Zavřel (65. Ondřej Levák)  Miroslav Rolný  Petr Levák 

   

     

     David Kříž  

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Úvod zápasu nijak nenapovídal tomu, že by měl být 

výsledek tak jednoznačný. Soupeř hrál hodně týmově a 20 minut jsme prakticky nevystřelili na 

branku. Pak, ale přišel tlak, ze kterého dělal soupeř chyby v rozehrávce a my jsme měli 

možnost chodit do rychlých protiútoků, které jsme trestali. Pak nám ještě vyšel začátek 

druhého poločasu a bylo rozhodnuto. Soupeř se už pak jenom snažil o to, aby si vstřelil 

branku, což se mu nakonec povedlo. 

 

Mistrovské zápasy - dorost 

 
Vávrovice – Kobeřice 5:0 (4:0) 
branky: Stoniš 2, Trcka, Lichovník Jakub, Černý II. 

 
 

Sestava: 

     Martin Schopik 

 

     Ondra Levák 

 

Jakub Otipka   Kevin Trcka     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý I.    Jan Lichovník     Jirka Stoniš  

       

 Filip Mrusek  

 

 Jakub Lichovník     Vojta Černý II. 

 

Slovo trenéra (Roman Lichovník): V utkání o druhé místo jsme podali velice dobrý výkon a 

soupeře jednoznačně přehráli. Hosté se dostali k ohrožení naší brány až v posledních 10 

minutách a to pouze střelami z dálky, když už jsme polevili ve svém výkonu.



Litultovice – Vávrovice 1:7 (0:6) 
branky: Mrusek 4, Trcka, Schopik, Lichovník Jakub  

 

Sestava: 

     Ondřej Tesař 

 

     Kevin Trcka 

 

Martin Schoppik  Ervin Bohm     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý I.    Jan Lichovník     Jirka Stoniš  

       

Filip Mrusek   

 

 Jakub Lichovník     Vojta Černý II 

 

Střídali: Mosler, Otipka Jakub 

 

Slovo trenéra (Roman Lichovník): Nesehráli jsme moc dobré utkání, dobře jsme hráli jen 

druhou půlku prvního poločasu, kdy jsme vsítili 6 branek, i přes vysoké vítězství náš výkon 

nebyl dobrý. Naštěstí pro nás byl soupeř velice slabý. 

 

 

Stěbořice – Vávrovice 2:3 (2:2) 
branky: Stoniš, Mrusek, Blaščík  

 

Sestava: 

     Ivo Hanel 

 

     Kevin Trcka 

 

Martin Schopik  Vojta Černý I.     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý II.   Jan Lichovník     Jirka Stoniš  

       

Filip Mrusek.   

 

 Jakub Lichovník     Dominik Mosler 

 

Slovo trenéra (Roman Lichovník): V prvním poločase jsme podali velice dobrý výkon ve hře 

dopředu, ale po dvou hrubých individuálních chybách v obraně jsme inkasovali 2 branky.  Ve 

druhém poločase domácí velice přitvrdili a snažili se svými zákroky mimo hru a míč 

vyprovokovat naše hráče k oplácení. Musím pochválit naše hráče, že se neuchýlili k oplácení 
a snažili se hrát fotbal a zaslouženě jsme vsítili vítěznou branku. Stínem utkání bylo těžké 

zranění našeho brankáře, po dalších nevybíravém zákroku útočníka domácích, po kterém 

skončil v nemocnici a sezona pro něj skončila. 



Peťa Levák je v současné době 

benjamínkem v mužském 

výběru. Velikostě, fotbalově a i 

drzostí, tak rozhodně nevypadá. 

Jak to Peťa vnímá, to Vám sdělí 

následují rozhovor.  

1. Jaký byl pro tebe přechod z 

dorostu do mužů? Bylo to dobrý, zlý ... 

Přechod z dorostu do mužů zase nebyl 

takový skok myslím že jsem se tím 

rychle vypořádal 

2. V čem bys viděl ten největší rozdíl? 

Největší rozdíl je asi v tom že se hraje o hodně více tělem a fotbal je rychlejší. 

3. Jakou úlohu máš v mužstvu? 

Úlohu no zrovna moc nevím no asi přihrávat na goly což se mi poslední dobou celkem daří. 

4. jak si tě spoluhráči dobírají, když si nejmladší? 

Dobírají si mě pořád za různé věci, ale dá se to v pohodě vydržet, nejvíc se zaměřují na vlasy. 

5. Máš nějaké speciální úkoly v kabině? 

Speciální úkoly nemám a pokud ano, tak je neplním. 

6. Prej jsme zaslechli něco, že máš problém z včasnou docházkou na zápas? 

Stane se to no. 

7. A prej ještě dlužíš do kasičky za tvoje prohřešky, co je na tom pravda? 

Myslím, že to jsou kecy už jsem to splatil. 

8. Jak bys hodnotil zatím průběh sezony z tvojeho pohledu? Myslí se tím jako osobní tak 

týmová statistika? 

Z mého pohledu hraje celý tým dobře a osobní hodnocení no myslím, že nehraji špatně, ale 

vždycky to může být lepší. 

9. Jaké jsi měl představy třeba o umístění? 

Doufám, že se umístíme co nejlépe a doufám v postup. 



Jakub Lichovník 17 letý odchovanec, benjamínek 

Lichvů ve várovickém dresu. Táta Roman trénuje 

dorost a někdy zaskakuje v rezervním týmu. Brácha 

hraje svůj poslední rok za dorost a Kuba ať jeden 

z nejmladších, tak jde nejen výškou, ale svými výkony 

jde na hřišti vidět. 

Jaké to je změnit post? Ty si kdysi hrával v obraně, teď tuto 

sezónu většinou brázdíš v útoku. 

Je to pro mě velká výzva, už dříve jsem chtěl hrávat útoku, chtěl 

jsem střílet branky a užívat si tu radost. A teď ve mně konečně trenér 

uviděl chuť střílet branky. 

Kolik už si vstřelil branek? 

Na podzim jich bylo něco kolem 13 , ale nyní na jaře se zatím 

hledám, vstřelil jsem pouze 2 nebo 3. 

Která byla letos nejhezčí? 

Nejhezčí byla určitě proti Kobeřicím, když jsme bojovali o třetí místo. Tam jsem asi z 25 

metrů trefil šibenici a byl jsem velice šťastný. 

Myslíš, že tato změna v postu týmu i tobě prospěla? 

To bych neměl posuzovat já, ale trenér, Já osobně myslím že ano, protože když k nám 

přicházel Kevin, tak neměl, kde hrát a takhle se mu uvolnilo místo v obraně. 

Soutěž je rozjetá, Oldřišov drží první flek, vy jste druzí a pak máte veliký náskok. Jaké 

to je se motivovat na soupeře, který je většinou v tabulce pod vámi? 

Je to těžké, když víte že jste lepší takže soupeře podceníte, takhle to většinou u nás bývá a 

potom se divíme, jaktože prohráváme, ale poté se vždy vzchopíme a naštestí dokážeme zápas 

otočit a vyhrát. 

Jak by podle tebe měla nejlépe soutěž dopadnout? 

Chtěli jsme být samozřejmě první, ale to už bude velmi těžké a druhé místo si už snad 

udržíme. Ale naše priorita je vyhrát pohár proti Strahovicím. 

 



 

  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Budišov n/B 18 12 4 2 56: 22 40  ( 13) 
 

2. Hlavnice 19 13 1 5 50: 28 40  ( 10) 
 

3. Vávrovice 18 12 2 4 50: 29 38  ( 11) 
 

4. Březová 18 11 2 5 39: 30 35  ( 11) 
 

5. Vítkov "B" 18 8 4 6 37: 23 28  ( 4) 
 

6. Melč 18 8 3 7 33: 27 27  ( 0) 
 

7. Nové Sedlice 19 7 3 9 34: 38 24  ( -6) 
 

8. Dolní Životice 19 8 0 11 44: 60 24  ( -3) 
 

9. Brumovice 19 7 2 10 35: 51 23  ( -4) 
 

10. Chvalíkovice 19 7 1 11 36: 45 22  ( -8) 
 

11. Holasovice 19 6 2 11 27: 34 20  (-13) 
 

12. Kyjovice 18 5 2 11 24: 47 17  (-10) 
 

13. Slavkov "B" 18 2 2 14 15: 46 8  (-19) 

 

Ostatní výsledky:  Holasovice – Dolní Životice 1:2, Kyjovice – 

Březová 0:2, Dolní Životice – Nové Sedlice 6:3, Hlavnice – Holasovice 

0:1, Budišov na Budišovkou – Vítkov „B“ 1:1, Nové Sedlice – 

Chvalíkovice 3:1, Vítkov „B“ – Chvalíkovice 1:2, Březová – Melč 1:1, 

Budišov nad Budišovkou – Kyjovice 5:1, Melč – Slavkov „B“ 4:0, 

Brumovice – Hlavnice 0:2   

 

  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Oldřišov 16 16 0 0 81: 11 48  ( 24) 
 

2. Vávrovice 17 15 1 1 92: 20 46  ( 19) 
 

3. Slavkov 17 10 3 4 56: 31 33  ( 6) 
 

4. Kobeřice 16 10 2 4 59: 33 32  ( 11) 
 

5. Hať 17 9 3 5 28: 32 30  ( 6) 
 

6. Pustá Polom 17 7 1 9 41: 54 22  ( -5) 
 

7. Malé Hoštice 16 7 0 9 42: 32 21  ( -3) 
 

8. Hlavnice 17 5 3 9 39: 47 18  ( -6) 
 

9. Kylešovice 17 5 3 9 29: 65 18  ( -9) 
 

10. Stěbořice 17 4 2 11 47: 62 14  (-13) 
 

11. Litultovice 16 2 0 14 20: 65 6  (-15) 
 

12. Holasovice 17 0 2 15 6: 88 2  (-25) 

 

Ostatní výsledky: Hať – Hlavnice 3:0, Malé Hoštice – Holasovice 4:0, Oldřišov – 

Litultovice 5:0, Slavkov – Stěbořice 5:2, Kylešovice – Pustá Polom 3:4, Kylešovice – 

Hať 1:6, Pustá Polom – Slavkov 3:2, Holasovice – Hlavnice 0:4 

 



Mistrovské zápasy – muži „B“ 

 

Slavia Opava „B“ - Vávrovice „B“  7:0 (5:0) 
Branky:  

 

Sestava: 

 

     Richard Klein  

 

     Daniel Šenk  

 

Petr Fifeger    Martin Repaský          Marek Cagaš 

 

    

     Roman Bartusek (30. Vítek Axmann) 

 

Tomáš Matoušek (45. Přemek Váleček)  Zdeněk Richlý Jirka Laifert  

     

  Rosťa Vegel   Matěj Straka (70. Michal Bartusek)  

 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Byl jsem znechucen nejen naší hrou, ale i přístupem 

některých hráčů k utkání. V prvním poločase byla hra bídná, druhý poločas už to vypadalo 

lépe, že s tou bídou chceme něco udělat a porvat se o ten chleba ne jenom čekat, co nám, kdo 

nechá. 
 

Vávrovice „B“ – Štáblovice 0:2 (0:1) 
Branky:  

 

Sestava: 

     Richard Klein 

 

     Danek Šenk 

 

Petr Fifeger    Vítek Axmann (60. Tomáš Šenk)  Petr Král 

 

    

      Zdeněk Richlý 

     

Martin Repaský   Tomáš Matoušek    Přemek Váleček (70. Patrik Richlý) 

   

     

  Rosťa Vegel  (80. Michael Bartusek) Matěj Straka (60. Luboš Foltýn) 
 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Zápas byl vyrovnaný, bylo málo šancí na obou stranách, 

ale soupeř to minimum co měl využil. Druhý gól zazdil Peťa Fifeger, kdy kličkoval před 

šestnáctkou a balon .ztratil. 



  

Petr Král je osmadvacetiletý odchovanec, naší 

vávrovické kopané. Prošel všemi výběry, do 

rezervního mužstva přešel až po roce jeho 

založení. Navíc jeho složitá pracovní situace mu 

poslední 4 roky nedovolovala pravidelně 

nastupovat, tak musel fotbal odložit někde na 

třetí kolej. Jak vidí Peťa tuto sezónu, to nám 

prozradí v následujícím rozhovoru. 

 

Jak se ti zatím pozdávájí výkony B týmu v soutěži? 

 

Zatim to jde. Začali jsme dobře a dařilo se nám bodovat 

ikdyž bohužel stále čekáme na další výhru. Tým je si myslím vyrovnaný a i výsledky tomu 

odpovídají, ale mohlo by to být lepší. Každý z nás si uvědomuje to, že se ještě chceme zlepšit. 

Snad budeme dávat vice golu a snad už vyhrajeme. 

 

Jakou roli si myslíš, že v týmu máš?  

 

No roli hraju už od začátku jara na levé straně obrany a vcelku mi to i sedí, trener zatím 

nenadává(nebo otom nevím) tak asi v pohodě. 

 

Překvapil tě někdo z tvých spoluhráčům něčím v průběhu sezóny?  

 

Ne, nepřekvapil ,mě nikdo. 

 

Jak se ti líbí trenérova postava, myslíš si, že by takto měl vypadat vzor fotbalisty?  

 

:-) no postava je to spíše hospodská, ale jako postava trenéra jsem rád, že nás někdo trénuje, 

stará se o věci kolem atd:takže jsem spokojen. 

 

Na co sis před sezónou věřil. Je myšleno jak v osobních statistikách tak v týmovém 

umístění  

 

Věřil jsem, že dokážu týmu pomoct jak psychicky, morálně a hlavně ve hře ikdyž mi to 

kolikrát nejde, jak jsem si představoval, ale snažím se jit od zapasu k zápasu a stále se 

zlepšovat, ať co nejvíce pomohu týmu a doufám, že to kluci občas ocení. 

 

Jak bys to viděl třeba v ty průběhu času, až jednou pověsíš kopačky na hřebík s 

trénováním třeba dětí nebo mládeže?  

 

Na hřebík je dávat nebudu dam si je za sklo do vitríny a co se tyče trénovaní… to fakt nevím, 

že by mě malé děti měli brat jako přiklad to snad ne:)))??? Kdo vi, co ukaže čas možné je 

všechno a tudíž možná někdy trénovat budu. 



 

  TABULKA 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Slavia Opava "B" 17 14 1 2 74: 26 43  ( 19) 
 

2. Štáblovice 17 13 2 2 74: 25 41  ( 20) 
 

3. Těškovice 17 13 2 2 68: 19 41  ( 14) 
 

4. Klokočov 17 10 2 5 56: 23 32  ( 2) 
 

5. Palhanec 17 8 2 7 29: 34 26  ( -4) 
 

6. Malé Hoštice "B" 17 7 1 9 54: 64 22  ( -2) 
 

7. Sosnová 17 7 1 9 36: 50 22  ( -5) 
 

8. Vávrovice "B" 17 6 4 7 29: 54 22  ( -2) 
 

9. Budišov n/B "B" 17 4 2 11 32: 53 14  (-10) 
 

10. Deštné 17 4 2 11 19: 55 14  (-10) 
 

11. Moravice 17 2 3 12 37: 57 9  (-15) 
 

12. Radkov 17 2 2 13 21: 69 8  (-19) 

 

Ostatní výsledky: Sosnová - Slavia Opava „B“ 2:3, Malé Hoštice „B“ 

– Radkov 7:1, Moravice – Budišov nad Budišovkou „B“ 9:1, Štáblovice 

– Deštné 9:0, Deštné – Malé Hoštice „B“ 4:2, Radkov – Budišov nad 

Budišovkou „B“ 3:2, Těškovice – Klokočov 2:1, Palhanec – Moravice 

3:2, Palhanec – Těškovice 0:3, Klokočov – Sosnová 6:1 

 

Mistrovské zápasy – žáci 

 

Větřkovice – Vávrovice 0:2 

 

Vávrovice – Bohuslavice 2:0  

 
  TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 
 

1. Kozmice 16 13 1 2 78: 20 40  ( 16) 
 

2. Litultovice 15 10 1 4 62: 19 31  ( 10) 
 

3. Raduň 14 10 1 3 52: 21 31  ( 10) 
 

4. Vávrovice 15 9 2 4 39: 17 29  ( 8) 
 

5. Stěbořice 15 8 2 5 66: 40 26  ( 2) 
 

6. Píšť 15 8 1 6 32: 36 25  ( 1) 
 

7. Kylešovice 16 4 4 8 25: 35 16  ( -5) 
 

8. Větřkovice 16 5 1 10 29: 70 16  ( -8) 
 

9. Bohuslavice 16 3 2 11 27: 54 11  (-13) 
 

10. Hať 15 3 2 10 30: 65 11  (-10) 
 

11. Slavkov 15 1 3 11 12: 75 6  (-21) 
 

 
Ostatní výsledky: Stěbořice – Větřkovice 11:1, Litultovice – 

Kylešovice 3:1, Píšť – Kozmice 3:2, Hať – Kozmice 0:4, Kylešovice – 
Píšť 0:1, Bohuslavice – Litultovice 3:1, Slavkov – Stěbořice 2:1 



ODBORNÍK kontra MATLO 

 
Opět jsme se pokusili obohatit tento zpravodaj o nějakou rubriku. Tato bude nést název 

Odborník kontra Matlo. V průběhu zbytku jara, tedy vyjde to ještě jednou, budou vybraní lidé 

tipovat na výsledky našich mužských mužstev. Jedná se o lidi, kteří přímo na hřišti nemohou 

průběh utkání ovlivnit. Budeme zvědaví jestli se budou naši tipéři řídit srdcem, zdravým 

rozumem, výsledky či aktuální formou. No uvidíme, kdo na konci dostane titul Odborníka a 

kdo titul Matlo. Tipnout se dá během chvíle, ale pak to bude na klucích na hřišti, aby tipy 

jednotlivých našich tipérů přivedli k životu. 

 

Body se získávají takto:  Správně tipnuté průběh  + 1 bod 
    Nesprávně tipnutý průběh -1 bod 
    Správně tipnutých počet branek na obou stranách 1-2 body 
    Správně tipnutý střelec +1 bod 
    Nesprávně tipnutý střelec – 1 bod 
 

Radim Šenk, hospodář klubu 

Melč porazíme 3:1, branku určitě dá Rolnička (když se chce stát nejlepším střelcem), ale bude 

to trápení až do konce a B" určitě uhraje bod za remízu 0:0. 

 

Jan Olbrich, bývalý hráč, toho času obyvatel matičky Prahy 

Melč je po postupu ze IV. třídy nepříjemným soupeřem pro všechny mužstva. Více se mu daří 

doma než venku. Vávrovice bojují opět o nejvyšší příčky a myslím, že to bude na tomto 

výsledku znát. 4:0 pro nás. Vávrovice B - Malé Hoštice B: Naše béčko neprožívá moc dobrou 

sezónu, dostávají hodně gólů a málo dávají. Malé Hoštice jsou na tom stejně co se týče 

obdržených gólů ale daly o 25 více. A to bude podle mě rozhodující, bohužel tipuju výsledek 

3:1 pro Hoštice. 

 

Jiří Otipka, nehrající kapitán, toho času na marodce s kolenem 

Jelikož Vávrovice A má na domácím hřišti v jarní části suveréni výsledky, tak si dovoluji 

odhadovat, že vyhrají a podle mě to bude 3:1. U Vávrovic B bych už byl skromnější, a 

přikláněl bych se k jejích pravidelnému výsledku v jarní části a to 2:2 

 

Jan Otipka, v tuto chvíli hráč velkých řečí a Velkých Heraltic 

Vávrovice - Melč 3:0 Podzimní souboj obou těchto soupeřů přinesl spíše velké trápení, než 

krásnou fotbalovou podívanou. Na domácí půdě bych, ale očekával úplně jiný fotbal a 

především vítězství . Domácí zatím na jaře ztratili pouze dva body za remízu v Holasovicích. 

Dle mého se dále budou dotahovat na čelo a měli by tento zápas jednoznačně vyhrát. Malé 

Hoštice "B" – Vávrovice "B" 1:2 Náš B team je na jaře spíše průměrný a body získává 

většinou za remízy. Avšak od tohoto zápasu bych si sliboval první vítězství v jarní části z 

venkovního hřiště. 

 

Luděk Černý, současný hráč rezervního týmu, nemá vyřízenou novou registraci 

Vávrovice : Melč - tip 3:1, Malé Hoštice B : Vávrovice B - tip 5:2 , Melč si po dlouhé době 

vybojoval třetí třídu, několikrát jsem proti nim hrál a jsou to bojovní hráči. Vávrovice jsou v 

poslední době výborným týmem, proto je tipuju na vítěze. Gólově se může prosadit David 

Kříž a Miroslav Rolný. Toto je vše pro třetí třídu a čtvrtou třídu bych hodnotil krátce. Malé 

Hoštice je sice nováčkem v lize a pomalu ještě neprohráli, proto jsem zůstal u tohoto tipu 5:2. 

Vávroviští fotbalisté si budou chtít udržet sedmé, osmé místo v tomto kole. 



III. třída mužů, sk. B – jaro 2014 

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

17. kolo – sobota – 29.03. v 15.30 hod   Hlavnice – Vávrovice 2:3 
18. kolo – neděle – 06.04. v 15.30 hod   Vávrovice – Dolní Životice 5:1 

19. kolo – neděle – 13.04. v 16.00 hod   Chvalíkovice – Vávrovic 1:2 

20. kolo – sobota – 19.04. v 16.00 hod   Vávrovice – Nové Sedlice 3:0 

21. kolo – neděle – 27.04. v 16.00 hod   Holasovice – Vávrovice 2:2 
22. kolo – sobota – 03.05. v 16.30 hod   Vávrovice – Brumovice 7:1 

23. kolo – neděle – 11.05. v 16.30 hod   v o l n o 

24. kolo – sobota – 17.05. v 17.00 hod   Vávrovice – Melč 

25. kolo – neděle – 25.05. v 17.00 hod   Kyjovice – Vávrovice 
26. kolo – sobota – 31.05. v 17.00 hod   Vávrovice – Budišov 

14. kolo – sobota – 07.06. v 17.00 hod   Březová – Vávrovice 

16. kolo – neděle – 15.06. v 16.00 hod   Vítkov B – Vávrovice 

15. kolo – sobota – 21.06. v 17.00 hod   Vávrovice – Slavkov B    
 

 

Okresní přebor dorostu – jaro 2014 

------------------------------------------------ 
16. kolo – sobota – 05.04. v 13.00 hod   Vávrovice – Malé Hoštice 2:0 

17. kolo – neděle – 13.04. v 14.00 hod   Hlavnice – Vávrovice 3:3 

18. kolo – sobota – 19.04. v 13.30 hod   Vávrovice – Holasovice 6:1 

19. kolo – sobota – 26.04. v 16.00 hod   Litultovice – Vávrovice 1:7 
20. kolo – sobota – 03.05. v 14.00 hod   Vávrovice – Kobeřice 5:0 

21. kolo – neděle – 11.05. v 16.30 hod   Stěbořice – Vávrovice 2:3 

22. kolo – sobota – 17.05. v 14.30 hod   Vávrovice – Pustá Polom 

15. kolo – neděle – 25.05. v 14.45 hod   Oldřišov – Vávrovice 
13. kolo – sobota – 31.05. v 14.30 hod   Vávrovice – Slavkov 

12. kolo – sobota – 07.06. v 14.15 hod   Kylešovice – Vávrovice 

14. kolo – neděle – 15.06. v 14.45 hod   Hať - Vávrovice 

 
 

IV. třída mužů, sk. B – jaro 2014 

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

16. kolo – sobota – 05.04. v 15.30 hod   Sosnová – Vávrovice B 2:2 
17. kolo – sobota – 12.04. v 16.00 hod   Vávrovice B – Těškovice 2:2 

18. kolo – sobota – 19.04. v 16.00 hod   Palhanec – Vávrovice B 2:2 

19. kolo – neděle – 27.04. v 16.00 hod   Vávrovice B – Klokočov 2:1 

20. kolo – sobota – 03.05. v 16.30 hod   Slavia Opava B – Vávrovice B 7:0 
21. kolo – neděle – 11.05. v 16.30 hod   Vávrovice B – Štáblovice 0:2 

22. kolo – sobota – 17.05. v 17.00 hod   Malé Hoštice B – Vávrovice B 

15. kolo – sobota – 24.05. v 17.00 hod   Vávrovice B – Moravice 

13. kolo – sobota – 31.05. v 16.00 hod   Radkov – Vávrovice B 
12. kolo – neděle – 08.06. v 17.00 hod   Vávrovice B – Budišov B 

14. kolo – sobota – 14.06. v 17.00 hod   Vávrovice B – Deštné  

  

 
Okresní přebor žáků – jaro 2014 

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

16. kolo – sobota – 05.04. v 12.45 hod   Stěbořice – Vávrovice  3:3 

17. kolo – neděle – 13.04. v 10.00 hod   Vávrovice – Raduň 1:2 
18. kolo – neděle – 20.04. v 14.00 hod   v o l n o 

19. kolo – neděle – 27.04. v 13.30 hod   Vávrovice – Slavkov 6:1 

20. kolo – neděle – 04.05. v 16.30 hod   Větřkovice – Vávrovic 0:2 

21. kolo – neděle – 11.05. v 14.00 hod   Vávrovice – Bohuslavice 2:0 
22. kolo – neděle – 18.05. v 17.00 hod   Kylešovice – Vávrovice 

15. kolo – sobota – 24.05. v 14.30 hod   Vávrovice – Hať 

13. kolo – sobota – 31.05. v 15.00 hod   Píšť – Vávrovice 
12. kolo – neděle – 08.06. v 14.30 hod   Vávrovice – Kozmice 

14. kolo – sobota – 14.06. v 14.30 hod   Vávrovice – Litultovice  

 



Naši sponzoři 

 

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice vzniklo dne 18. 1. 1961 

usnesením společné slučovací schůze čtyř družstev, tj. Loděnice, 

Holasovice, Neplachovice a Kamenec. Do Obchodního rejstříku bylo 

zapsáno dne 6. června 1962. V roce 1974 do družstva vstoupilo družstvo 

Tábor a k 1. 1. 1976 pak došlo ke sloučení s JZD 3. pětiletky Vávrovice. 

Tímto sloučením vznikl ekonomický celek o výměře 3 534 ha 

zemědělské půdy, z toho 3 288 ha půdy orné. V průběhu roku 1992 

prošlo družstvo transformací dle zákona číslo 42/1992 Sb., o úpravě 

majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 

a stalo se z vůle 638 fyzických osob, které do družstva vložily své 

majetkové podíly, družstvem vlastníků majetkových podílů. 

 

Aktuálně družstvo hospodáři na výměře 2794 ha v řepařské výrobní 

oblasti západně od Opavy na pozemcích, které zasahují do 17 

katastrálních území s průměrnou nadmořskou výškou 300 m n. m. 

Činnost družstva je ze 70 % zaměřena na zemědělskou výrobu, tj. 

rostlinnou a živočišnou, 15 % tvoří výroba pomocná a přidružená, 

zejména kovovýroba a žárové zinkování a 15 % pak tvoří činnost 

zaměřená na produkci energie z obnovitelných zdrojů tj. 

z fotovoltaických panelů a bioplynové stanice. Družstvo zaměstnává cca 

140 zaměstnanců. 

 

Zemědělské družstvo 

Hraničář Loděnice  

Holasovice, Loděnice 50 

PSČ 747 74  

IČ: 001 48 512 

DIČ: CZ 00148512  

tel.: 553 609 600 

fax: 553 622 428 

web: www.zdhranicar.cz 

e-mail: sekretariat@zdhranicar.cz 
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