
Krátký fotbalový zpravodaj č. 9 
 

  

Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři 
 

Jarní část se pomalu blíží do své poloviny. Zatím jsme těšili velice pěknému počasí. 

Výjimkou byla minulá sobota, která na  některých místech okresu přinesla velké průtrže 

mračen. Naše týmy si vedli vcelku dobře ani jeden nebyl za uplynulých 14 dní poražen. 

První tým si po ne příliš dobrém výkonu připsal tři body za vítězství proti Novým 

Sedlicím, v derby další týden bral bod za remízu. 

B-tým hrál nejdříve derby na Palhanci a po nepříliš dobrém prvním poločase, předvedl 

strhující obrat a nakonec vyválčil bod. V dalším zápase je čekal soupeř, kterého ještě 

neporazili. Klokočov však poprvé po znovu přihlášení B-týmu musel před našim chlapci 

sklopit zrak. 

Dorostenecký tým v domácím utkání jasně přejel dorost Holasovic i přesto, že výkon 

nebyl optimální. V litultovicích se odehrálo pouze 20 minut a kvůli dešti byl zápas odložen 

na 8.5. 

Náš čekající výkvět, naši žáci měli jeden týden volný los. Pak je čekal domácí zápas se 

Slavkovem, který zvládli na výbornou a vyhráli. 

Mimo jiné o velikonočním víkendu jsme pořádali velikonoční zábavu a také se začalo 

pracovat na stavbě nového přístřešku. 

Zápasy o tomto víkendu 
 

Vávrovice „A“ – Brumovice sobota 3.5. v 16:30 

HR:  

 
Slavia Opava „B“ - Vávrovice „B“ sobota 3.5. v 16:30 

HR:  

 
Vávrovice dorost – Kobeřice sobota 3.5. v 14:00 

HR:  

 

Větřkovice - Vávrovice žáci neděle 4.5. v 14:00 

HR:  

http://op4u.cz/vavrovice/fotogalerie/199/index.htm


Mistrovské zápasy – muži „A“ 
 

Vávrovice – Nové Sedlice 3:0 (1:0) 
Branky: Zavřel, Rolný, Gebauer 

 

 

Sestava: 

     Patrik Košárek 

 

     Tomáš Šenk 

 

Jan Laifert   Aleš Gebauer     Jan Schneider 

 

   Jan Morisch Lukáš Scholzig (46. Petr Levák) 

 

David Kříž (78. Jakub Morbitzer)  Miroslav Rolný   Jonáš Zavřel  

     

     Petr Laifert (72. Patrik Richlý) 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): V úvodu zápasu jsme přečkali tlak soupeře a jeho velké 

šance. Sami jsme málo stříleli a tak jsme se dopracovali pouze k jednobrankovému vedení. Ve 

druhé půli se soupeř snažil získávat prostor brejky a ohrožoval nás pouze střelami z větší 

vzdálenosti. Přibližně od druhé části druhé půle byla hra čistě v naší režii a přidali jsme ještě 

2 branky. 

 

Holasovice – Vávrovice 2:2 (1:2) 
Branky: Schneider, Kříž 

 

 

Sestava: 

     Patrik Košárek 

 

     Tomáš Šenk 

 

Jan Laifert   Petr Laifert     Jan Schneider 

 

   Jan Morisch David Galvas (78. Danek Šenk) 

 

Jonáš Zavřel    Miroslav Rolný   Petr Levák  

     

     David Kříž (70. Patrik Richlý) 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Před začátkem a o poločase bych bod rozhodně nebral. Na 
konci musím uznat, že jsme nemuseli mít nic. Fotbal opět prokázal, že nemá logiku. Úvodních 

20 minut byli domácí lepším týmem a měli i nějaké náznaky šancí, pak už jenom střely z dálky 

či z tlaku, které jsme si pohlídali. Poté jsme začali hrát, dali jsme 2 branky a trošku zbytečně 

jsme před poločasem jednu dostali, hned po tom, když jsme šli my do přečíslení. Pak jsme 

druhý poločas drželi soupeře na uzdě a sami jsme neproměnili dalších 8 vyložených 

brankových situací. 10 minut před koncem nám soupeř vstřelil po rohu a naší nedůslednosti 

vyrovnávací branku.  



Jirka Otipka, 22 letý odchovanec 

našeho fotbalu zažívá 

rozporuplnou sezónu. Po 

odchodu dvojčete Honzy byl 

zvolen kapitánem mužstva. 

Úvodní 2 zápasy této sezóny byl 

velkou oporou a měl opravdu 

příkladný a kapitánský přístup 

nejen k zápasům, ale i tréninkům. 

Bohužel 5 minut před koncem 

zápasu s Vítkovem jej kapitán 

Dubový jasně a úmyslně faul, 

čímž mu způsobil vážné zranění. 

Podstoupil již 2 operační 

zákroky. Jak Jirka vnímá pro 

sebe sezónu a za jak dlouho plánuje návrat na trávník? To nám sdělil pro toto číslo 

zpravodaje. 

 
Jirko, ty jsi teď po operaci, můžeš nám přiblížit jak vážné je tvoje zránění? 

Po artroskopii pravého kolene, na které jsem byl loni na podzim mi doktoři zjisti, že mám prasklý 

přední zkřížený vaz a tak jsem 3.4.2014  prodělal plastiku předního zkříženého vazu kolene. Jde 

vlastně o nahrazení vazu v koleni štepem, který se odebere  z přední části kolene a bude sloužit 

jako nový vaz. 

 

Jak se teď cítíš měsíc po operaci a jak probíhá rekonvalescence?  

Cítím se skvěle, měl jsem obavy, že budu muset chodit o berlích celý měsíc, ale už asi po 13 

dnech jsem je odložil. Teď rehabilituji, chodím do vířivky a inviduálně cvičím s odborným 

dozorem.  Doufám, že se dostanu časem i na kolo.  

 

Jak se ti v letošní sezóně pozdávají výkony týmu bez tebe?  

Podzimní část si už moc nevybavuji, ale na jarní jsem byl skoro na všech zápase a výkony jsou, 

jak na houpačce velmi se mi líbila hra proti Dolním Životicím, ale naproti tomu hra proti Nový 

Sedlicím byla utrpením pro oči. Doufám, že kluci půjdou zápas od zápasu a budeme  dále bojovat 

o přední příčky v tabulce.  

 

Kdo z kluků tě mile překvapil? Kdo naopak tě trochu zklamal a čekal si od něj více?  

S kluky hraji už dlouho, a tak bych neřekl, že by mě mohl někdo překvapit. Proto mě velmi 

překvapil náš nováček v týmu „Jim“, který se jako málo kdo snaží na hřišti běhat celý zápas a 

nevypustí žádný souboj. Žádný hráč osobně mě nezklamal, nebo se výrazně nezhoršil, zklamání 

pro mě bylo spíš úroveň docházky na úterní trénink, kdy hrozilo historické zrušení tréninku 

v úterý. 

 

Zapojuješ se nějak do děje týmu nebo zůstáváš mimo a od fotbalu se snažíš si odpočinout?  

Momentálně se občas chodím dívat na tréninky, když mám čas. A samozřejmě se jezdím dívat na 

zápasy. Osobně se, ale nějak nezapojuji nic klukům neříkám od toho tam je trenér, který by se měl 

poslouchat, a až mi to zdraví dovolí, tak zezačátku můžu pomoct s přípravou a průběhem 

tréninku.  

 

Kdy plánuješ návrat na trávník?  

Můj návrat na travnaté hřiště je ještě ve „hvězdách“. Nerad bych něco uspěchal a podcenil, ale 

kdyby to bylo možné tak snad ke konci příští podzimní části, ale to je jenom moje přání.  



Mistrovské zápasy – muži „B“ 

 

Palhanec - Vávrovice „B“  2:2 (2:0) 
Branky: Valeček, Hanel I. 

 

Sestava: 

 

     Richard Klein  

 

     Daniel Šenk  

 

Petr Fifeger    Martin Repaský          Petr Král 

 

    

   Roman Bartusek  

 

Tomáš Matoušek (80. Michal Bartusek) Vítek Axmann  Jirka Laifert  

     

  Rosťa Vegel (60. Přemek Váleček) Luboš Foltýn (46. Ivo Hanel)   

 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře. V prvním poločase 

byl soupeř jednoznačně lepší. I když je na Palhanci malé hřiště, tak se stávalo, že naši hráči 

se s míčem příliš nepotkali a běhalo se od ničeho k ničemu. Jedna branka padá na vrub 

golmanovi. Ve druhém poločase se naše hra trochu zvedla, dali jsme 2 branky. Musím ocenit, 

že kluci svoje akce dojížděli, což přineslo Přemkovi vyrovnávací branku. 
 

Vávrovice „B“ – Klokočov 2:1 (1:1) 
Branky: Straka, Hanel I. 

 

Sestava: 

     Richard Klein 

 

     Roman Lichovník 

 

Petr Fifeger (75. Michal Bartusek)  Martin Repaský  Petr Král 

 

    

      Zdeněk Richlý 

     

 Tomáš Matoušek     Roman Bartusek (65. Marek Cagaš)    Jirka Laifert

    

     
  Rosťa Vegel   (60. Jakub Lichovník)  Matěj Straka (60. Ivo Hanel) 

 

Slovo trenéra (Přemysl Krčmařík): Soupeř byl celý zápas možná lepší na míči a více 

kombinoval, ale my jsme téměř všechny akce dokázali eliminovat. Stálo to kluky dost sil. My 

jsme měli 2 silné momenty v zápase. Jeden byl na jeho začátku, kdy hosté byli možná ještě 

v kabině a druhý na konci, kdy hosté chtěli udělat závěrečný atak a zápas zvrátit na svou 

stranu. 



 Představte se 

Matěj Straka, 20 letý klučina, který bydlí 

v Jamnici. S týmem se připravoval pravidelně 

již od prosince. Stopku mu akorát udělala na 

přelomu února a března operace ramene. 

Doufáme, že Matějovi u nás bude líbit a něco 

divákům ze svého umění předvede. 

 

Jaké byly tvé fotbalové začátky, kdy jsi začal hrát fotbal a jakými kluby jsi prošel?  

S fotbal jsem začal v 5 letech v Opavském SFC, kde jsem získával první zkušenosti jako 

minižák. Poté jsem přestoupil do opavské Slavie, kde jsem hrál za mladší žáky. Jelikož se 

rodiče stěhovali a já s nimi, přestoupil jsem do TJ Sokol Stěbořice, kde jsem hrál až do 

loňského roku.  

Proč jsi zvolil jako další klub Vávrovice?  

Poté, co jsem ve Stěbořicích ukončil své hraní za st. dorost jsem zvažoval, že s fotbalem 

skončím a budu se věnovat jiným sportům, Ale trenér Vávrovic mi nabídl, že si mám přijít 

zahrát, tak jsem to zkusil a jsem za to rád.  

Jaký post je ti nejbližší?  

Vždy jsem nejraději hrál v útoku, ale poslední rok v dorostu jsem hrál stopera a toto místo se 

mi opravdu zalíbilo a hrálo se mi tu dobře. Trenéři mi tvrdili, že to je to pravé místo pro mě.  

Pamatuješ si na svůj nejlepší fotbalový moment?  

Nejlepší fotbalový moment byl určitě můj první zápas ve Stěbořicích, kdy jsem nastoupil na 

posledních 5 minut zápasu a jako nejmenší hráč na hřišti jsem kopl do míče, který se sotva 

dokutálel za brankovou čáru a vyrovnal jsem skóre na 3:3. Nebyl to nejkrásnější gól, ale 

určitě na něj nezapomenu.  

Jak bys popsal prostředí tady ve Vávrovicích?  

Zatím se tady rozkoukávám, ale líbí se mi tady. Snažím se vycházet se všemi spoluhráči. 

Jak tě oslovují hráči a kolik jmen si již pochytil ty?  

Mates, Matěji nebo mladej.. Nepamatuji si všechny z týmu, ale většinu už znám. 

S jakým cílem jsi šel do Vávrovic, týmovým, nebo osobním?  

Mým cílem je hlavně si zahrát. Chtěl bych nasbírat nové zkušenosti a pomoct týmu k zisku 

bodů.  



 

TABULKA – III. Třída sk. B 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Hlavnice 17 12 1 4 48: 27 37  ( 10) 
 

2. Budišov n/B 16 11 3 2 50: 20 36  ( 15) 
 

3. Vávrovice 17 11 2 4 43: 28 35  ( 11) 
 

4. Březová 16 10 1 5 36: 29 31  ( 10) 
 

5. Vítkov "B" 16 8 3 5 35: 20 27  ( 6) 
 

6. Melč 16 7 2 7 28: 26 23  ( -1) 
 

7. Brumovice 17 7 2 8 34: 42 23  ( -1) 
 

8. Nové Sedlice 17 6 3 8 28: 31 21  ( -6) 
 

9. Chvalíkovice 17 6 1 10 33: 41 19  (-11) 
 

10. Dolní Životice 17 6 0 11 36: 56 18  ( -6) 
 

11. Holasovice 17 5 2 10 25: 32 17  (-13) 
 

12. Kyjovice 16 5 2 9 23: 40 17  ( -7) 
 

13. Slavkov "B" 17 2 2 13 15: 42 8  (-19) 

 

Ostatní výsledky:  Nové Sedlice – Hlavnice 0:3, Březová – Brumovice 

4:1, Kyjovice – Vítkov „B“ 2:0, Brumovice – Slavkov „B“ 3:2, 

Slavkov „B“ – Holasovice 0:1, Melč – Budišov nad Budišovkou 1:0, 

Chvalíkovice – Dolní Životice 4:1, Kyjovice – Melč 2:, Hlavnice – 

Chvalíkovice 3:2, Vítkov „B“ – Dolní Životice 2:1 

 

TABULKA – IV. Třída sk. B 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 

1. Slavia Opava "B" 15 12 1 2 64: 24 37  ( 16) 
 

2. Těškovice 15 11 2 2 63: 18 35  ( 11) 
 

3. Štáblovice 15 11 2 2 63: 25 35  ( 17) 
 

4. Klokočov 15 9 2 4 49: 20 29  ( 2) 
 

5. Sosnová 14 7 1 6 30: 37 22  ( 1) 
 

6. Vávrovice "B" 15 6 4 5 29: 45 22  ( 1) 
 

7. Palhanec 14 6 2 6 22: 26 20  ( -4) 
 

8. Malé Hoštice "B" 15 6 1 8 45: 59 19  ( -2) 
 

9. Budišov n/B "B" 15 4 2 9 29: 41 14  (-10) 
 

10. Deštné 15 3 2 10 15: 44 11  (-10) 
 

11. Moravice 15 1 3 11 26: 53 6  (-15) 
 

12. Radkov 15 1 2 12 17: 60 5  (-19) 

V tabulce není zohledněn zápas Sosnová – Palhanec, který byl potvrzen až po 

uzávěrce  

Ostatní výsledky: Budišov nad Budišovkou „B“ – Malé Hoštice 3:0, 

Sosnová - Palhanec 3:4 (neoficiálně), Radkov – Štáblovice 2:2, Deštné 

– Slavia Opava „B“ 2:2, Těškovice – Moravice 8:2, Těškovice – 

Sosnová 3:0 kon., Klokočov – Deštné 7:0, Slavia Opava „B“– Radkov 

5:0, Štáblovice – Budišov nad Budišovkou „B“ 2:0, Moravice – Malé 

Hoštice „B“ 1:3 



Mistrovské zápasy - dorost 
 

 

Vávrovice – Holasovice  6:1 (2:1) 
Branky:  

 

Sestava: 

     Ivo Hanel 

 

     Ondra Levák 

 

Jakub Otipka   Ervin Bohm     Lukáš Blaščík 

 

Vojta Černý I.    Jan Lichovník     Jirka Stoniš  

       

Vojta Černý II.   

 

 Jakub Lichovník     Dominik Moslem 

 

Střídali: Filip Mrusek, Martin Schoppik, Jakub Štencel 

 

Závěrečné slovo trenéra (Roman Lichovník): Hosté přijeli pouze s deseti hráči v poli a i 

přesto podali v prvním poločase dobrý výkon. Náš výkon byl špatný a šance, které jsme si 

vytvořili jsme neuměli proměnit.Ve druhém poločase hostům došli síly a my dokázali 

proměnit šance.I přes vysoké vítězství náš výkon nebyl dobrý. 

 

Litultovice - Vávrovice  0:0 ve 20. minutě hry zápas přerušen pro trvalý 

déšť, náhradní termín byl stanoven na 8.5. 
 

Mistrovské zápasy – žáci 

Vávrovice - Slavkov  6:1 

Branky: Tesař O. 3, Bohm, Pchálek V., Otipka Jakub 

 

Sestava: 

 

     Figura 

     

     Ervín Bohm 

 

Jan Chryczyk    Štěpán Pchálek     Jakub Otipka 

 

     Václav Pchálek 

Antonín Herber        Jan Pchálek 

     Jakub Štencel 

 

Střídali: Šípek, Šnajder, Halátek, Zygula 

 



 

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

 

1. Oldřišov 15 15 0 0 76: 11 45  ( 24) 
 

2. Vávrovice 14 12 1 1 77: 17 37  ( 13) 
 

3. Kobeřice 15 10 2 3 59: 28 32  ( 11) 
 

4. Slavkov 15 9 3 3 49: 26 30  ( 6) 
 

5. Hať 15 7 3 5 19: 31 24  ( 3) 
 

6. Malé Hoštice 15 6 0 9 38: 32 18  ( -3) 
 

7. Pustá Polom 15 5 1 9 34: 49 16  ( -8) 
 

8. Hlavnice 15 4 3 8 35: 44 15  ( -9) 
 

9. Kylešovice 14 4 3 7 24: 55 15  ( -3) 
 

10. Stěbořice 15 4 2 9 43: 54 14  (-10) 
 

11. Litultovice 14 2 0 12 19: 53 6  (-12) 
 

12. Holasovice 14 0 2 12 6: 79 2  (-22) 

 

 

Ostatní výsledky: Pustá Polom – Hať 0:1, Stěbořice – Kylešovice 5:2, Kobeřice – 

Slavkov 4:1, Holasovice – Oldřišov 0:4, Hlavnice – Malé Hoštice 2:6, Hať – Malé Hoštice 

1:0, Oldřišov – Hlavnice 7:2, Slavkov – Litultovice 5:1, Kylešovice – Kobeřice 1:3, Pustá 

Polom – Stěbořice 5:1 

 

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

 

1. Kozmice 14 12 1 1 72: 17 37  ( 13) 
 

2. Raduň 13 10 1 2 51: 19 31  ( 13) 
 

3. Litultovice 12 8 1 3 56: 14 25  ( 7) 
 

4. Vávrovice 13 7 2 4 35: 17 23  ( 5) 
 

5. Stěbořice 13 7 2 4 54: 37 23  ( 2) 
 

6. Píšť 13 6 1 6 28: 34 19  ( -2) 
 

7. Kylešovice 14 4 4 6 24: 31 16  ( -2) 
 

8. Větřkovice 14 5 1 8 28: 57 16  ( -5) 
 

9. Hať 14 3 2 9 30: 61 11  ( -7) 
 

10. Bohuslavice 14 2 2 10 24: 51 8  (-13) 
 

11. Slavkov 14 0 3 11 10: 74 3  (-21) 

 

 

Ostatní výsledky: Slavkov – Litultovice 1:7, Kozmice – Kylešovice 2:2, Píšť – 

Bohuslavice 0:2, Raduň – Hať 7:1, Litultovice – Větřkovice 8:0, Větřkovice – Píšť 1:4, 

Bohuslavice – Kozmice 1:2, Hať – Kylešovice 1:1 



Ivo Hanel, 18 letý odchovanec 

vávrovické kopané. 

Charakteristický tím, že je ho všude 

plno a je rád středem pozornosti. 

V současné době však pro něj není 

fotbal sportem číslo jedna a tak 

bude možné, že tento klučina, který 

příští rok by měl jít do mužského 

týmu napevno, tak se v něm možná 

ani neukáže. Jak se na všechno Ivo 

dívá to si přečtete v rozhovoru 

s ním .  
 

Jak si absolvoval přípravu na jaro a jak si myslíš, že ti prospěla? 

 

Přípravu jsem převážně absolvoval individuálně na florbale, jen občas jsem si šel s klukama 

zahrát do tělocvičny. 

 

Tvým dalším sportem je florbal, jak vám dopadla sezóna a byl si s ní spokojen? 

 

Sezona dopadla velmi dobře s juniory jsme obsadili skvělé 5. místo v 2lize a s áčkem jsme 

postoupili do 1.ligy. 

 

 Myslíš, že můžeš něco z florbalu využít ve fotbale?  

 

Je to stejně týmový sport jako fotbal takže týmové prvky, jen mi občas chybí hokejka v ruce při 

fotbale. 

 

Jak zatím hodnotíš vaše vystoupení na jaře s dorostem?  

 

Myslím že už druhou sezonu dokazujeme, že máme jeden z nejlepších týmu v okrese a máme i 

na vyšší soutěž bohužel je nás málo a na to občas dojíždíme 

 

Naskočil si již pravidelně do několika zápasu za muže a zatím se ti střelecky daří, čím to 

je? Jaké byly tvoje branky?  

 

Jsem rád, že si Přemek všiml mích kvalit a že mi dává šanci, jsem rád a plním roli žolíka. 

Góly tak nebyly to žádné šibenice, ale byly důležité a jsem za ně rád. 

 

Jaké jsou aktuální cíle z dorostem co se týká umístění a tvé osobní v této sezóně?  

 

Určitě chceme vyhrát Pohár, ve kterém jsme ve finále, které se hraje u nás a v lize chceme být 

na špici . 

 

Jak to s tebou bude dále pokračovat, když skončíš v dorostu, přesuneš se do mužského 

týmu nebo plánuješ konec či něco jiného?  

 

Ještě sám nevím mám toho hodně na florbalé, chci se více poprat o více prostoru v opavském 

áčku. Zabírá to hodně času teďka to vidím, že asi ne, ale co bude ještě nevím. 



Akce FK NOVA Vávrovice 
 

O Velikonočním víkendu jsme uspořádali již počtvrté velikonoční zábavu. 

K tanci a poslechu hrál DJ Toks (Tomáš Orlík). Byla naplánovaná půlnoční 

tombola, kde bylo celkem 83 cen. O tombolu se peněžitým způsobem či darem 

zasloužily firmy Janík, Ptáček, Agrozem, Sádrokartóny Šugar, Club Pub, muži 

FK NOVA a ZD Loděnice. Dále na hosty 

čekaly alko a nealko nápoje za lidové ceny a 

možnost odvozu domů. I přes tyto pozitiva 

našlo cestu do Držkovic pouze 44 platících 

hostů. Bohužel mezi nimi bylo pouze 12 

členů, což už samo o sobě není příliš 

pozitivním výsledkem, protože hlavně pořadatelé by se své akce měli zúčastnit. 

Každopádně věříme, že všem ostatním se akce líbila a že si odnesli domů 

nějakou pěknou cenu. Poděkování dále 

zaslouží všichni co se podíleli na organizaci, 

shánění darů a příspěvků a samozřejmě 

chystání sálu a následného úklidu. Je teda 

třeba zmínit Radima Šenka, Tomáše Šenka, 

Richarda Kleina, bratry Otipky, Kubu Slívu, 

Jaromíra Leváka, Martina Šugara, Jendu 

Matouška, Patrika Richlého, Mirka Rolného, Luďka Černého a Kubu 

Morbitzera. Za fotky z akce děkuji Jirkovi Koreníkovi. 

 

Minulý víkend byla naplánovaná brigáda, kvůli navrtání děr na nový příspěvek a 

přestěhování plechové boudy. Zúčastnili se ji pouze předseda a Přemek 

Krčmařík, který sám vyvrtal 11 děr. Pro ostatní členy od dorostu pro muže je to 

další obrovská ostuda v nespolupráci na jednotném projektu, ať to máme na 

hřišti zase o něco pěknější. Bylo by skvělé, aby se brigád zúčastnilo mnohem 

více lidí.  



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 

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 přeloženo 8.5. 
20. kolo – sobota – 03.05. v 14.00 hod   Vávrovice – Kobeřice 

21. kolo – neděle – 11.05. v 16.30 hod   Stěbořice – Vávrovice 

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 

21. kolo – neděle – 11.05. v 16.30 hod   Vávrovice B – Štáblovice 

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 
21. kolo – neděle – 11.05. v 14.00 hod   Vávrovice – Bohuslavice 

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

 

Kontakty 

Adresa: 

Mezi Trhy 2 

746 01 Opava 

Rezervace: 

+420 601 666 613 

Online rezervace 

Email: 

opava@thepub.cz 
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 Jsme opravdu rádi, že se Opava může pochlubit první pivnicí řetězce The PUB - Pilsner Unique Bar na severní Moravě, 

respektive ve Slezsku. 

Zkušební provoz byl zahájen 26.8.2011 a po jeho týdenním trvání jsme dne 1.9.2011 spustili ostrý provoz pro širší veřejnost. 

Tomu všemu však předcházelo nesnadné úsilí o citlivé zasazení restaurace do historických prostor jednoho z nejstarších domů 

v Opavě, Domu U Mouřenína. Posuďte sami, jak se nám povedlo skloubit prvky historické vzbuzující respekt a uznání s prvky 

ryze moderními a technologicky vyspělými. 

   Jedinečnost a síla celého konceptu tkví v samovýčepních stolech, u kterých si hosté mohou vlastnoručně načepovat vynikající 

tankovou Plzeň, a nejen to, mohou si také přes dotykový panýlek objednat jídlo, nechat si zahrát oblíbený song či komunikovat 

s obsluhou. Celá síť The PUB  Pilsner Unique Bar je on-line propojená mezi sebou, takže je možné sledovat aktuální pivní 

výtoče a pořadí jednotlivých stolů nejen v rámci opavského PUBu, ale i v porovnání celorepublikovém, dnes už i zahraničním 

díky PUBům v Berlíně, ve Vídni nebo v Bukurešti a již brzy nám pivních "soupeřů" z ciziny přibyde. Tento prvek vnáší do 

samotného zážitku z konzumace zlatavého moku nový rozměr a v soutěžním duchu posouvá zábavu ještě o něco dál. 

  Vynikající pivo 

Jako jediní v Opavě nabízíme tankový nepasterizovaný ležák Pilsner Urquell !!! 

 

Naše tankovna, tedy vychlazený box na tanky, jež zaručuje ideální teplotu piva mezi 6-8 °C, je součástí interiéru, takže do ní 

můžete kdykoli nahlédnout. 

 

Usilujeme o certifikát udělovaný Plzeňským pivovarem o čisté pivní vedení, který má samozřejmě vliv na kvalitu piva, dbáme tak 

na pravidelnou, jednou týdně prováděnou odbornou sanitaci. Je pro nás zásadní, aby národ, který tolik miluje pivo, dostal v The 

PUB Opava tu nejvyšší možnou kvalitu!  

 Skvělé jídlo 

Jídelníček je šitý na míru k pivu, snažíme se snoubit chutě a nabídnout tak dokonalý gastronomický požitek. Naši kuchaři pro 

Vás připravují speciality, které si nikde v Opavě nedáte, jako například pivní sýr, domácí klobásku, PUB burgery a pod. 

 

Jídlo si můžete objednat také přes dotykový panýlek přímo od stolu ve chvíli, kdy dostanete chuť a nemusíte na nic čekat!  

 Společenské akce a večírky 

Budeme rádi, když si The PUB Opava vyberete jako místo pro společné setkání s bývalými spolužáky, pro firemní večírky se 

svými kolegy, pro bouřlivé oslavy narozenin či pro jakýkoli jiný důvod sednout si s blízkými k dobrému pivu a jídlu. 

http://www.thepub.cz/opava/rezervace/
mailto:opava@thepub.cz


Připravili jsme pro Vás i výjimečné menu pro tyto výjimečné příležitosti, abychom Vám to ještě více zpříjemnili. Uděláme vše pro 

to, abyste se u nás cítili dobře!  


