
Krátký fotbalový zpravodaj č. 11 
 

  

Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři 
 

Dnešním dnem nám dá květen sbohem. Od minulého zpravodaje se toho stalo docela 

hodně. 

A – tým zažil pouze poloviční úspěšnost, která jej sesadil z boje o možný postup do OP, 

protože v posledních 4 zápasech to nebude mít ve svých rukou. 

B - tým se naopak prezentoval velice dobře ve venkovní zápase, ale na vítězství to 

nestačilo, doma byl zápas vyrovnaný, ale s vítězným koncem 

Dorost svůj domácí zápas neodehrál, čeká jej po uzávěrce toho čísla. Přes týden sehráli 

finále Poháru FAČR, ale nedopadlo podle představ a tým trofej nezískal. O víkendu 

prohráli také na půdě prvního Oldřišova. 

Žáci své utkání s Kylešovicemi rovněž neodehráli. O týden později přivítali Hať, který 

byla sice v tabulce pod nimi, ale nakonec byla výsledkově lepší 

 

 

Zápasy o tomto víkendu 
 

Vávrovice „A“ – Budišov nad Budišovkou sobota 31.5. v 17:00 

HR: Žůrek J. 

 
Radkov - Vávrovice „B“ sobota 31.5. v 17:00 

HR: Buček Martin (Budišov nad Budišovkou) 

 
Vávrovice dorost – Slavkov sobota 31.5. v 14:30 

HR: Žůrek J. 

 

Kylešovice - Vávrovice žáci sobota 31.5. v 15:00 

HR: Prasek Beno (Rohov) 



Mistrovské zápasy – muži „A“ 
 

Vávrovice – Melč 5:1 (4:0) 
branky: Rolný 4, Scholzig  

 

 

Sestava: 

     Patrik Košárek (80. Matěj Hrbáč) 

 

     Tomáš Šenk 

 

Jan Laifert Aleš Gebauer (10. Patrik Richlý)  Jan Schneider (65. Martin Repaský) 

 

    David Galvas  Jonáš Zavřel (60. Ondřej Levák) 

 

David Kříž   Miroslav Rolný   Petr Levák    

     

     Lukáš Scholzig (70.Jakub Morbitzer ) 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Výsledek zápasu je pro soupeře asi trochu krutý, protože 

přibližně do 65. minuty to byl více než vyrovnaný zápas. U našich hráčů šel vidět hodně veliký 

rozdíl v přístupu, někteří chtěli hrát a byli více vidět, bohužel někteří pouze čekali, nechtěli 

tvořit a navíc dělali velké hrubky. Rozhodla třetí branka, pak Melč začala hrát vabank. Hráči 

začali tahat individuálně balony a na tom pohořeli. My jsme si balony dávali a chodili jsme 

do rychlý a nebezpečných protiútoků Zklamáním je určitě nešťastné zranění Aleše Gebauera. 

 

Kyjovice - Vávrovice 4:3 (0:1) 
branky: Rolný. Zavřel, Morbitzer 

 

Sestava: 

     Patrik Košárek  

 

     Tomáš Šenk 

 

Jan Laifert    Petr Laifert     Jan Schneider 

 

    David Galvas   Jakub Morbitzer 

 

David Kříž   Miroslav Rolný  Jonáš Zavřel (70. Patrik Richlý)

   

     

     Lukáš Scholzig  

 
Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): První poločas byl vyrovnaný, dali jsme branku a po 

zásluze vedli. Pak soupeř nedal penaltu, což bylo pro nás povzbuzující a poločas jsme si 

pohlídali. Pak jsme bohužel dostali tři branky z nedůrazu ať v souboji nebo v přihrávce a 

z vyhraného zápasu nezbylo během 10 minut nic. Snažili jsme se o obrat, ale byli jsme 

bezzubí, soupeř pak hrozil z protiútoků a z jednoho vsítil 4. branku. Teprve potom polevil a 

dovolil nám jej dostat pod tlak. Z něhož jsme vsítili snižující branky. Zranil se navíc Jonáš 

Zavřel. 



 

Patrik Košárek je 25ti letý 

odchovanec vávrovické kopané, 

který však valnou většinu svoji 

kariéry strávil v mládežnických 

výběrech SFC Opava. Poté jeho 

kroky směřovali na Slavii Opava, 

následně do Papírny Žimrovice. 

Na začátku sezóny projevil zájem 

znovu obléknout náš dres. 

S jakým cílem do Vávrovic 

přišel? 

1. Vávrovický dres si oblékl na 

začátku sezóny po více než 13 letech. 

Co tě k tomu vedlo? 

Chtěl jsem se vrátit do známého 

prostředí, zahrát si s klukama, které 

znám. Navíc jsou pro mě vávrovice také 

přístupnější z hlediska vzdálenosti. 

2. Jaký vidíš rozdíl? Zázemí, lidi kolem atd.. 

Tak za tu dobu se toho moc nezměnilo. Vidím tady snahu několika lidí udělat něco se 

zázemím. Lidi kolem jsou různí a hodnotit je rozhodně nebudu. 

3. S jakým cílem si do týmu přicházel? 

Myslím si, že nikdo nejde někam hrát fotbal bez cíle. Přál bych si, abych si tady jednou mohl 

zachytat I.B třídu. Snad se to někdy podaří, pokud naši hráči nebudou posilovat okolní týmy. 

4. Jak se ty cíle plní? 

V tuhletu chvíli jsem spokojený. Většinou vyhráváme. 

5. Jsi spokojený se svými výkony nebo se najde něco co ti nejde? 

Svůj výkon hodnotit nechci na to jsou trenéři a diváci. Já můžu mít pouze dobrý a špatný pocit 

z toho co dělám. 

6. Jak bys hodnotil výkony týmu? 

Výkony jsou převážně dobré. Největším problémem jsou naše šance, které rádi zahazujeme.  

7. Kdo je pro tebe oporou? 

Jsem rád v jakém týmu jsem a všichni kluci jsou oporami. 

 



Mistrovské zápasy – muži „B“ 

 

Malé Hoštice  „B“ - Vávrovice „B“  1:1 (1:0) 
Branky: Richlý P. 

 

Sestava: 

 

     Richard Klein  

 

     Daniel Šenk  

 

Michal Bartusek    Tomáš Šenk          Petr Král 

 

    

     Zdeněk Richlý (46. Patrik Richlý) 

 

Martin Repaský  Jan Morisch (50. Jan Schneider) Roman Bartusek  

     

  Rosťa Vegel (80. Luděk Černý)  Matěj Straka (46. Jirka Laifert)

  

 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Zápas byl velice akční. První poločas a větší část 

druhého jsme byli jasně lepší. Bohužel jsme vytvořili jednu chybu a proto jsme prohrávali. Ve 

druhém poločase jsme zápas vyrovnali po krásné akci. 
 

 

Vávrovice „B“ – Moravice 2:1 (2:1) 
Branky: Vegel 2 

 

Sestava: 

     Richard Klein (10. Vítek Axmann) 

 

     Danek Šenk 

 

Petr Král (80 ČK)       Jirka Laifert 

    Tomáš Šenk   

    

      Zdeněk Richlý 

     

Martin Repaský   Tomáš Matoušek      Matěj Straka    

     

  Rosťa Vegel       Luboš Foltýn (70. Luděk Černý) 

 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Zápas byl vyrovnaný, soupeř trefil 3x brankovou 

konstrukci. V tomto zápase jsme byli spíše šťastnější, ale s ohledem na to v jaké sestavě jsme 

hráli, tak to dopadlo dobře.  

 



Roman Bartusek je 25letý 

odchovanec vávrovické kopané. Již od 

žáků se vyznačoval velice ladným a 

technickým dojmem, který 

převyšoval jeho fyzický fond. 

V současné době je oporou záložní 

řady.  I on zažívá velice těžkou 

sezónu, kdy rodinné starosti trochu 

zasahují do jeho fotbalové kariéry, 

tak snad se vše rychle urovná a 

Roman, řečený Barbie, najde stabilní 

kvalitní formu, kterou od něj všichni 

čekají a především on sám na ni čeká. 

 
1. Jak bys hodnotil zatím výsledky a výkony mužstva? 

 

Výsledky našeho týmu jsou zatím slušné. Vzhledem k tomu, že se zápas od zápasu mění 

sestava a někdy i radikálně, tak můžeme zatím dle mého mluvit o lepší sezóně. 

 

2. Co je podle tebe slabinou, na které by jste mohli pracovat? 

 

Slabinu má každý tým někde jinde. Neřekl bych, že mi máme jenom jednu nebo spíše 

jednu velkou, na kterou doplácíme. Mohli bychom zlepšit hru záložní řady, která není 

příliš aktivní a hraje hodně staticky. 

 

3. Co ty jak se ti zatím daří na jaře, jak bys to zhodnotil? 

 

Moje výkony jsou zatím hodně nevyrovnané. Má to hodně aspektů, hlavně jde vždycky 

o to, jaký soupeř přijede a co mi a ostatním dovolí. Nepovedli se mi na jaře určitě 2 

zápasy, z nich jsem měl velice špatný pocit. V ostatních to snad, tak tragické nebylo. 

 

4. Kdo je podle tebe na jaře oporou týmu? 

 

Největší oporou je pořád ten nejmenší. Ač je Richard malý vzrůstem, tak výkonem nás 

všechny přerůstá a je důležitým členem týmu, prakticky nepostradatelným.  

 

5. Na čem by si ty sám mohl ještě zapracovat? 
 

U mě a u valné většiny kluků je problém s fyzičkou. Můžete mít třeba 10 kg nadváhu, 

ale musíte s ní umět pracovat a tzv. ji unést, aby vám nebyla překážkou, ale 

pomocníkem. Takže když to shrnu, můžu se pořádně najíst, ale musím pak pár kapek 

potu pustit, aby se mi zlepšila fyzická kondice. Tam si myslím, že potřebuji zamakat 

nejvíce.  

 



 
  TABULKA 

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

1. Budišov n/B 19 13 4 2 66: 22 43  ( 13) 
 

2. Vávrovice 20 13 2 5 58: 34 41  ( 11) 
 

3. Hlavnice 20 13 2 5 52: 30 41  ( 11) 
 

4. Březová 19 11 3 5 40: 31 36  ( 9) 
 

5. Vítkov "B" 19 8 5 6 38: 24 29  ( 5) 
 

6. Melč 20 8 4 8 36: 34 28  ( -2) 
 

7. Nové Sedlice 20 7 3 10 35: 42 24  ( -6) 
 

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

9. Brumovice 20 7 3 10 35: 51 24  ( -6) 
 

10. Holasovice 20 7 2 11 31: 35 23  (-13) 
 

11. Chvalíkovice 20 7 2 11 36: 45 23  ( -7) 
 

12. Kyjovice 19 6 2 11 28: 50 20  (-10) 
 

13. Slavkov "B" 19 2 2 15 15: 56 8  (-19) 

 

Ostatní výsledky: Budišov nad Budišovkou – Slavkov „B“ 10:0, Holasovice – 

Nové Sedlice 4:1, Brumovice -  Chvalíkovice 0:0, Vítkov „B“ -  Březová 1:1, 

Melč – Hlavnice 2:2 

Zápasy předešlého víkendu se nehráli kvůli špatnému počasí 

 

 

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

 

1. Těškovice 18 14 2 2 72: 19 44  ( 17) 
 

2. Slavia Opava "B" 18 14 2 2 76: 28 44  ( 20) 
 

3. Štáblovice 18 13 3 2 76: 27 42  ( 18) 
 

4. Klokočov 18 10 2 6 58: 28 32  ( 2) 
 

5. Malé Hoštice "B" 19 8 2 9 60: 67 26  ( -4) 
 

6. Palhanec 18 8 2 8 30: 37 26  ( -4) 
 

7. Vávrovice "B" 19 7 5 7 32: 56 26  ( -1) 
 

8. Sosnová 18 8 1 9 40: 51 25  ( -2) 
 

9. Budišov n/B "B" 18 5 2 11 35: 54 17  (-10) 
 

10. Deštné 18 4 2 12 20: 59 14  (-13) 
 

11. Moravice 18 2 3 13 38: 59 9  (-15) 
 

12. Radkov 18 2 2 14 21: 73 8  (-22) 

 

Ostatní výsledky:  Štáblovice – Slavia Opava „B“ 2:2,  Malé Hoštice „B“ – 

Klokočov 5:2, Budišov nad Budišovkou „B“ - Palhanec 3:1, Deštné – Sosnová 

1:4, Radkov – Těškovice 0:4 

Zápasy předešlého kola se nehráli kvůli špatnému počasí 



Mistrovské zápasy - dorost 

 

Oldřišov - Vávrovice 5:2 (2:0) 
branky: Hanel D. 2 

 
Sestava: 

     Martin Schopik 

 

     Ondra Levák 

 

Jakub Otipka   Vojta Černý I.     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý II.   Jan Lichovník     Jirka Stoniš  

       

 Jakub Lichovník  

 

 Dominik Mosler     David Hanel 

 
Střídal: Kevin Trcka 

 

Slovo trenéra (Roman Lichovník): Začali jsme velice dobře a prvních 25minut jsme měli několik 

gólových šancí, ale nedokázali jsme trefit ani bránu. Poté jsme inkasovali po nedůslednosti našeho 

hráče, když hráč domácích dal gól až napotřetí. Poté začali domácí hrát styl nákopu z obrany na své 

útočníky z čímž jsme se nedokázali celý zápas vyrovnat. Dá se říct,že mi jsme se snažili hrát fotbal a 

domácí dávali góly. 

 

Finále poháru FAČR - dorost  
 

Vávrovice - Strahovice 1:2 (1:1) 
branky: Jakub Lichovník 

 
Sestava: 

     Martin Schopik 

 

     Ondra Levák 

 

Jakub Otipka   Kevin Trcka     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý I.    Jan Lichovník   Jirka Stoniš (Pchálek) 

       

 Filip Mrusek  

 

 Jakub Lichovník     David Hanel 

 
Střídali: Pchálek V., Černý V. II, Bohm E. 

 

Slovo trenéra (Roman Lichovník): V Hrálo se vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme měli více 

ze hry, jen nám vázla finální nahrávka. Na začátku utkání jsme po nedůslednosti v naší obraně 

inkasovali. Po obdržené brance jsme soupeře přitlačili a po samostatném uniku vyrovnali. Ve druhém 

poločase měl více ze hry soupeř, když nám začali docházet fyzické síly a i přesto jsme soupeře do 

gólových šancí nepouštěli. Gól,který rozhodl padl po náhodném odrazu. Odehráli jsme dobrý zápas a 

nemusíme se za svůj výkon stydět. 



 Lukáš Blaščík je další 

z řady našich 

odchovanců, již od 

mala se prosazoval i 

proti mnohem větším 

klukům. Dnes patří 

k oporám týmům a 

základním kamenem na 

levém kraji obrany.  

 
1. Teď jste odehráli 2 

těžké zápasy. Jak bys je 

hodnotil? 
 

Nehodnotil bych to špatně 

Oba dva zápasy, jak proti Strahovicím tak proti Oldřišovu jsme hráli slušně. I když 

nám to nevyšlo nemáme se za co stydět. 

 

2. Myslíš si, že výsledky byly, spravedlivé, tj. vyhrál lepší tým? 

Nedá se říct, že byly lepší. Strahovice nato, že hrají v kraji tak zklamaly. My jsme do 

toho dali všechno a vyhráli bychom zaslouženě bohužel, ale neměli jsme štěstí. A v 

Oldřišově máme smůlu už nějakou tu sezónu.. 

 

3. Druhé místo maté pořád ve svých rukou, na první jste ztráceli dost, ale jak moc 

jste byli zklamaní z výsledku v poháru? 
 

Zklamaní jsme, ale někdo prohrát musí 

 

4. Udělal bys třeba v tom zápase něco jinak. Jak se říká - Kdyby...? 
 

Možná kdybychom intenzivněji trénovali a ve větších počtech, s přehledem bychom 

vyhráli 

 

5. Bude těžké se motivovat na zbytek jara? 

 

Uvidíme jak se bude všechno dále vyvíjet. 

 

6. Myslíš si, že jste udělali v průběhu sezóny kus práce nebo že to mohlo být ještě 

lepší? 

Prožíváme v celku vydařenou sezonu. 



Mistrovské zápasy - žáci 

 

Vávrovice - Hať  1:2  

 
Sestava: Tesař O., Figura F., Zygula V. , Otipka J., Bohm E., Pchalek J., Pchalek 

V. PchálekŠ., CHryczyk J., Šipek J.,  Herber A., Štencel J., Havlíček T., 

Magrlová P., Štencel T.,  Halátek O., Šnajdr J., Černy T.  

 
Slovo trenéra (Zdeněk Richlý): Poslední tři zápasy Větřkovice-2:0, 

Bohuslavice 2:0, Hať 1:2  Jen tak v kostce. Zápasy většinou vyhráváme, kluci 

snad jsou s tím že se vyhrává spokojeni, ani Já v tom věku jsem nebyl jiný, hráč 

hlavně mladého věku si myslím, že ho to musí nabíjet a posouvat taky 

výkonnostně nahoru . Pro mne jako trenéra je to k zamyšlení, hra rozházená 

nemá to ani patu. Někteří hráči jsou, tak špatně k přečtení, že člověk ani neví, 

kde by byl jeho nejlepší post. Nevím snad ty předešlé generace byly jiné. Tuto 

sezonu vidím, že je pořád co zlepšovat a na hodně  z věcí se zaměřit. Jedna věc 

je, ale jasná, že tréninky jsou jen 2x týdně a není to moc, tak by ti nejmladší to 

měli  využít co nejvíc, a taky sami si ve volné chvíli, jít kopnout nebo nějakou 

hru  s míčem, neboť si u toho rozvíjí zručnost, postřehy atd. Jsou i dny kdy ani 

tomu tréninku to počasí nepřeje a tak i těch tréninku není moc. Nedávno jsem 

oslovil 2 hráče z řady těch, které jsem kdysi trénoval o pomoc, neboť u mládeže 

je lepší když je víc lidí.No a taky mohou vnést do tréninku nové prvky.Už se na 

ně těším. 

 



 

 

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

 

1. Oldřišov 18 18 0 0 89: 14 54  ( 24) 
 

2. Vávrovice 18 15 1 2 94: 25 46  ( 19) 
 

3. Kobeřice 18 12 2 4 69: 35 38  ( 14) 
 

4. Slavkov 18 10 3 5 58: 35 33  ( 6) 
 

5. Hať 19 10 3 6 36: 37 33  ( 6) 
 

6. Malé Hoštice 19 9 0 10 52: 40 27  ( -3) 
 

7. Pustá Polom 18 8 1 9 43: 55 25  ( -2) 
 

8. Hlavnice 19 7 3 9 50: 50 24  ( -6) 
 

9. Kylešovice 18 5 3 10 29: 69 18  ( -9) 
 

10. Stěbořice 18 4 2 12 48: 65 14  (-13) 
 

11. Litultovice 18 2 0 16 24: 77 6  (-18) 
 

12. Holasovice 19 0 2 17 7: 97 2  (-28) 

 

Ostatní výsledky:   Malé Hoštice – Kobeřice 1:5, Kobeřice – Hať 5:1, Hlavnice 

– Kylešovice 4:0, Holasovice – Pustá Polom 1:2, Malé Hoštice – Slavkov 
 

 

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

 

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

2. Raduň 16 11 1 4 57: 27 34  ( 10) 
 

3. Litultovice 16 10 1 5 63: 23 31  ( 7) 
 

4. Stěbořice 16 9 2 5 70: 41 29  ( 5) 
 

5. Vávrovice 16 9 2 5 40: 19 29  ( 5) 
 

6. Píšť 16 8 1 7 33: 39 25  ( -2) 
 

7. Kylešovice 17 5 4 8 28: 37 19  ( -5) 
 

8. Větřkovice 17 6 1 10 33: 70 19  ( -5) 
 

9. Hať 16 4 2 10 32: 66 14  ( -7) 
 

10. Bohuslavice 17 3 2 12 27: 58 11  (-16) 
 

11. Slavkov 17 2 3 12 19: 80 9  (-18) 

 

Ostatní výsledky:   Píšť  - Raduň 1:3, Bohuslavice – Větřkovice 0:4, Litultovice 

– Stěbořice 1:4, Kylešovice – Slavkov 3:2



ODBORNÍK kontra MATLO 

 
2. kolo a zároveň poslední kolo nabídne zajímavé zápasy. Naši tipéři to budou mít těžké. První 

družstvo přivítá tým z čela Budišov nad Budišovkou, který minulé kolo zvítězil jasně 10:0, naopak A 

–tým prohrál v předposledních Kyjovicích, navíc se rozšiřuje marodka, na které jsou již 4 hráči 

základní sestavy. B – mužstvo zajíždí na půdu posledního Radkova, ale vzhledem k ořezanému týmu, 

tak ani tam není jistota, že budou brát tři body. Jak zápasy dopadnou to dnes uvidíme, jak tipují tipéři, 

to si můžete přečíst. 

 
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 

Po nedělním fiasku v Kyjovicích si tipovat moc netroufám, ale přesto si myslím, že proti Budišovu 

tipuji výhru (hoši půjdou do sebe a odčiní prohru) a v Radkově taky očekávám výhru. 

 

Jan Olbrich, bývalý hráč, toho času obyvatel matičky Prahy 

Očekávám útočnou hru od obou mužstev, ale bohužel prohrajeme stejně jako s Kyjovicemi tedy 4:3. 

Tady je to tak trochu povinné vítězství, takže doufám že kluci zaberou a vyhrají.. Tip 2:0 

 

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

Po prohře nad Kyjovicemi bude náš tým muset v dalším domácím utkání zabrat, ale na náš trávník 

přijede první tým tabulky tak to budeme mít hodně těžké. Jestliže Budišov bude chtít postoupit tak do 

utkání nastoupí nahecované. A tak bych tipoval výhru 3:2 pro náš tým s ohledem na jarní 

neporazitelnost v domácích zápasech a gól dá Kerim. U Vávrovic "B", které jede na trávník 

posledního týmu tabulky předpokládám vítězství Vávrovic a to 3:1 a gól dá Matuš (jestli nebude 

v práci) 

 

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

Vávrovice : Budišov 3:2 Minulý zápas se našemu A-teamu moc nevydařil. V tomto duelu se musí 

oprostit od chyb a přidat do svého výkonu kus teamové práce. Zápas bude určitě vyrovnaný a snad 

budeme o ten jeden zářez šťastnějším mužstvem. Golově spoléhám na Kerima, který má střeleckou a 

Galusku, jež by mohl předvést jeden ze svých přesných přímých kopů. 

 

Luděk Černý, současný hráč rezervního týmu 

ahoj tip pro muže A 3:1 -----muži B 0:3 . muži Vávrovic klopýtli v Kyjovicích a potřebujou 

body, střelcem se mohou prosadit Rolný Šenk Kříž . muži Vávrovic B jedou do Radkova a 

určite si chcou splnit postup na 5 místo tabulky a tím přeskočit Palhanec jako střelce se podle 

mne může prosadit Repaský M.Šenk D. Rychlí Z. Určitě to bude pevný boj protože v 

posledním zápase byl udělen trest červenou kartou Petra Krále takže tým je oslaben a bude to 

určitě na hřišti poznat . věřím výhru obou družstev FK NOVA 

 

tipér 
Vávrovice - Melč Malé Hoštice "B" - Vávrovice "B" 

body 

průběh 
vstř. 

branky 
obdr. 

branky střelci průběh 
vstř. 

branky 
obdr. 

branky střelci 

Luděk Černý 1 0 1 0 -1 0 0 0 1 

Radim Šenk 1 0 1 1 1 0 0 0 4 

Jan Otipka 1 0 0 0 -1 0 1 0 1 

Jan Olbrich 1 0 0 0 -1 1 0 0 1 

Jiří Otipka 1 0 1 0 1 0 0 0 3 



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 – čtvrtek – 22.05. v 17.00 hod   Vávrovice – Melč 5:1 

25. kolo – neděle – 25.05. v 17.00 hod   Kyjovice – Vávrovice 4:3 
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 – čtvrtek – 29.05. v 14.30 hod   Vávrovice – Pustá Polom 

15. kolo – neděle – 25.05. v 14.45 hod   Oldřišov – Vávrovice 5:2 
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 1:1 

15. kolo – sobota – 24.05. v 17.00 hod   Vávrovice B – Moravice 2:1 

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 1:2 

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  

 
 


