
 
 

Krátký fotbalový zpravodaj č. 7 
 

  

Vážení sportovní přátelé a naši čtenáři 
 

Ze zpravodajem jsme se rozloučili v listopadu. Dnes máme duben. Čas popošel o něco 
dále. Prožili jsme celkem netypickou zimu, během které byli pouze 3 týdny mrazivé a 
jen jeden týden se sněhem. Zda-li se teplé zimní počasí projeví negativně někde 
v průběhu jara, jako tomu bylo v loňské sezóně, kdy se měsíc v kuse odkládaly 
zápasy, o tom můžeme pouze spekulovat. 
Přestože bylo zimní období dlouhé, tak ve vávrovickém fotbale pauza jakoby možná 
ani nebyla. Klukům fotbal hodně chyběl a tak v listopadu chodili v neděli hrát bago a 
v prosinci se scházeli v tělocvičně v Opavě. Během vánočních prázdnin se uskutečnil 
tradiční silvestrovský fotbálek, na který vyšlo pěkné počasí, ale bohužel skromná 
divácká kulisa tuto akci trochu znehodnotila. V průběhu ledna panovalo spíše jarní 
počasí s dešťem a ještě týden před plánovaným termínem sněhového turnaje to 
vypadalo podle předpovědi, že se bude hrát při slunci a v plusových teplotách. Ovšem 
ve středu před turnajem se veškerá dlouhodobá předpověď změnila a napadl sníh a 
teploty se dostaly k minus 10 stupňům celsia. Celkově byl turnaj hodně náročný, jak 
pro hráče, tak pro rozhodčí, kteří předváděli excelentní výkony ☺.  
Příprava mužů letos probíhala společně. Úvodní tréninky v lednu a únoru byli vcelku 
hodně navštěvovány. Někteří se chtěli hlavně přesvědčit zda neutrpěla krása fines 
trenérky, která nám i letos pomáhala s přípravou. Koncem února proběhlo 
soustředění, které bylo hodně náročné, ale kluci byli z něj celkem i nadšeni. Po 
soustředění se však tréninková morálka zhoršila a během 3 týdnů v březnu se 
trénovalo v hodně limitovaném počtu a tréninky nemohly mít ani efekt. Oba týmy 
v vždy v mix sestavám sehráli celkem 9 přípravných zápasů, ze střídavými výsledky. 



 
 

Náš A-tým si v minulém týdnu odbyl soutěžní premiéru, která dopadla výsledkově 
dobře, když porazil Hlavnice a to i přesto, že dvakrát prohrával. 
Dorostenecký tým trénoval taky v omezeném počtu a v omezených podmínkách, tedy 
pouze ve dny kdy trenéry nesvazovala práce. Bohužel nejstarší ročník, který má být 
vzorem pro mladší, je spíše odstrašujícím příkladem morálky. Dorostenci díky dobré 
organizaci sehráli zápasy nejenom s týmy z okresu, ale i divizním týmy. Jejich kvalita 
se mezi nimi neztratila. Ovšem je třeba zmínit to, kdyby kluci k tréninkům 
přistupovali ještě zodpovědněji, zda-li by výkony a výsledky nemohly být ještě lepší. 
Naši nejmenší využívali i tělocvičnu i venkovní možnosti.  
V Březnu několik málo nadšenců udělalo několik brigád na hřišti, které se týkali 
převážně hospody v zadu, která dostala nový plášť. V plánu je celková rekostrunkce 
zadní boudy. Původní přístřešek bude demontován a na jeho místo přijde nový. 
 

Zápasy o tomto víkendu 
 
Vávrovice „A“ – Dolní Životice neděle 6.4. v 15:30 
HR: Seipel Jiří (Loděnice) 

 
Sosnová - Vávrovice „B“ sobota 5.4. v 15:30 
HR: Ručka Jakub (Jamnice) 

 
Vávrovice dorost – Malé Hoštice sobota 5.4. v 13:00 
HR: Pinček Milan (Háj ve Slezsku) 
 
Stěbořice - Vávrovice žáci sobota 5.4. 12:45  
HR: Gančař Jakub (Opava) 

 
Zápasy příštího víkendu 

 
Chvalíkovice - Vávrovice „A“ neděle 13.4. v 16:00 

 
Vávrovice „B“ - Těškovice sobota 12.4. v 16:00 

 
Hlavnice - Vávrovice dorost neděle 13.4. v 14:00 
 
Vávrovice žáci – Raduň neděle 13.4. v 10:00  



 
 

Silvestrovský fotbálek 2013 
 
Družstvo s dresy – družstvo bez dresů 4:6 (1:4) 
 
V pátek 27.12. se uskutečnil každoroční Silvestrovský fotbálek. Počasí sice připomínalo 

krásné jaro, slunce, bezvětří, příjemný vzduch, žádná zima, žádné dusno. K fotbálku se 

dostavilo 26 fotbalistů, převážně hráčů FK NOVA. Zápas byl po dlouhé době vyrovnaný, 

šance se střídaly na obou stranách, střelci neměli přímo ukázkový den, více se ukazovali 

gólmani, zábrany a branková konstrukce. V úvodu zápasu se dostalo do vedení družstvo 

s dresy, ale zbytek poločasu patřil soupeři, který vývoj otočil. Ve druhém poločase se obraz 

hry nezměnil,  v úvodu bylo lepší družstvo bez dresů, ale branka nepadla dobrých 15 minut. 

Pak však vsítil tým bez dresů 2 branky a získal rozhodující náskok, který si udržel až do 

konce zápasu. Celý fotbálek provázel bezprostřední komentář Hynka Šnajdra přímo z hrací 

plochy a pak malá kulisa asi 10 diváků, což byla veliká škoda. 

Na závěr celého programu proběhla tradiční střelecká soutěž Silvestrovský úkop. Mezi 

nejlepších 5 střelců patřili Filip Mrusek, David Hanel, Jirka Vrána, Petr Fifeger a Jiří Otipka. 

 

 

Účastníci zleva nahoře: Přemysl Krčmařík, Jan Olbrich, Jonáš Zavřel, Jiří Otipka, Lukáš 

Scholzig, Jan Otipka, Patrik Košárek, David Hanel, Martin Repaský, Petr Fifeger, Michal 

Bartusek, Přemysl Valeček, Jiří Vrána 

Zleva dole: Jiří Laifert, Jan Laifert, Dan Šenk, Miroslav Rolný, Adam Rolný, Matěj Straka, 

Filip Mrusek, Luboš Foltýn, Hynek Šnajder, Roman Bartusek 

Na fotce chybí: Jakub Morbitzer, Petr Král, Roman Lichovník 



 
 

5. ročník Sněhového turnaje v malé kopané 
 
Poslední lednovou neděli se uskutečnil již 5. Ročník sněhového turnaje v malé kopané. Byl to 

jediný mrazivý víkend v zimě, počasí se tedy vydařilo. Tradičně se již zúčastnily týmy 

Mladých Pušek, Holasovic, Kladivářů, Pivrnců, Lvíčat, které doplnily týmy z Opavy, Opaváci 

a Deportivo. Letos byla změna systému, vzhledem k 7 přihlášeným týmům se zvolil systém 

každý s každým (2x 7minut). Na dvou hřištích 40 x 20 m. Novinkou byly samostatné nájezdy 

při nerozhodné výsledku, které nakonec hodně zamíchaly celkovým pořadím, a zároveň 

vymizelo riziko, že by o pořadí rozhodovalo skóre. Hned od začátku šli po vítězství týmy 

Mladých Pušek a Holasovic a rozhodl jejich vzájemný zápas, který lépe vyšel pro Mladé 

pušky, které si v posledním zápase dokonce dovolili prohrát s Kladiváři, kteří se díky této 

výhře protlačili na pomyslný stupeň vítězů. Z něj odsunuli Deportivo, které skončilo čtvrté 

také pouze o vzájemný zápas před Lvíčaty. O předposlední flek si to rozdali Pivrnci a 

Opaváci, šťastnější byli o gól nakonec Pivrnci. Nejlepším golmanem byl zvolen Filip Dehner 

z Holasovic a nejlepším střelcem Zdeněk Put z Deportiva za 4 vstřelené branky.   

 

Tým - tým Výsledek 
Mladé Pušky - Holasovice 1:0 
Lvíčata - Kladiváři 2:1p.n 
Opaváci - Deportivo 0:1 
Pivrnci - Mladé Pušky 0:2 
Holasovice - Lvíčata 1:0 p.n 
Kladiváři - Pivrnci 1:0 
Opaváci - Mladé Pušky 0:4 
Deportivo - Holasovice 0:2 
Pivrnci - Lvíčata 1:2 
Kladiváři - Deportivo 1:2 p.n 
Mladé Pušky - Lvíčata 2:1 p.n 
Holasovice - Opaváci 7:0 
Kladiváři - Opaváci 1:0 
Deportivo - Pivrnci 2:1 p.n 
Mladé Pušky - Kladiváři 1:2 
Holasovice - Pivrnci 2:1 
Lvíčata - Opaváci 3:1 
Deportivo - Mladé Pušky 2:3 
Kladiváři - Holasovice 0:2 
Pivrnci - Opaváci 1:0 
Lvíčata - Deportivo 0:1 

 



 
 

 
 tým výhra výhra p.n. prohra p.n. prohra body Skóre 

1. Mladé Pušky 4 1 0 1 14 12:5 

2. Holasovice 4 1 0 1 14 12:2 

3. Kladiváři 3 0 2 1 11 6:7 

4. Deportivo 2 2 0 2 10 8:7 

5. Lvíčata 2 1 2 1 10 8:7 

6. Pivrnci 1 0 1 4 4 4:9 

7 Opaváci 0 0 0 6 0 1:17 
 

  
Vítězné Mladé pušky 

Zleva nahoře: Patrik Richlý, Lukáš Scholzig, Jan Otipka, David Brigula, Jakub Morbitzer 
Zleva dole: Mirek Rolný, Tomáš Šenk, Jan Morisch 
 

Ročník vítěz Střelec Golman 
2010 Jaktař Stars   
2011 Holasovice Richard Blaga (Jaktař Stars) – 8 branek Tomáš Volný (Holasovice) 
2012 Holasovice Lukáš Scholzig (Ml.Pušky) – 4 branky Mirek Rolný st. (Ml.Pušky) 
2013 Mladé Pušky Lukáš Scholzig (Ml.Pušky) – 6 branek Roman Lichovník (Lvíčata) 
2014 Mladé Pušky Zdeněk Put (Deportivo) – 4 branky Filip Dehner (Holasovice) 



 
 

Muži příprava 

Zimní příprava mužů započala již 17.1. 2014. Úvodních 8 tréninků proběhlo v tělocvičně 

Základní školy Edvarda Beneše v Kateřinkách. Vždy ve středu večer a v pátek v podvečer. 

Tréninky byly zaměřeny na posilování, vytrvalost, dynamiku a ohebnost jednotlivých 

fotbalistů. Pomoci nám opět po roce přišla Fitnes trenérka Dagmar Sasová. Po těchto 4 

týdnech se začalo pracovat i venku. Výběhy byly směřovány k vojenskému splavu na 

Palhanec a zpět (trasa dlouhá cca 7,7 km). Jak už to bývá, našli se takový, kteří chodili 

pravidelně, někteří, sporadicky a vůbec. Za pochvalu určitě stojí přístup Mirka Rolného, Dana 

Šenka, Jonáše Zavřela, Jirky Otipky, Patrika Richlého, Tomáše Šenka a Marka Cagaše, tito 

lidé se zúčastnili téměř všech tréninků zimní přípravy. Naopak vztyčený ukazovák by viděli 

David Kříž, Michal Bartusek, Roman Bartusek, Petr Fifeger, Richard Klein, Patrik Košárek, 

Petr Levák, Petr Laifert, Honza Laifert. Jejich příprava s mužstvem byla téměř nulová. 

 

Soustředění Nové Pole 

Ve dnech 27.2 – 2.3. se mixovaný tým mužů zúčastnil soustředění v Novém Poli. Program byl 

hodně náročný, což bohužel někteří kluci odnesli zraněním. Hned v pátek čekal čtyřfázový 

trénink. Nejdříve krátký 3 km výběh, po němž byl trénink na UT v Rýmařově. Odpoledne 

trénink v tělocvičně a následná regenerace spojená s pláváním v bazénu Rýmařově. Sobotní 

program byl zahájen opět výběhem a následným tréninkem v tělocvičně. Odpoledne nás čekal 

první přípravný zápas se Zátorem, který jsme vyhráli. V neděli ráno jsme přípravu završili 

vítězným zápasem s rezervou Rýmařova. 

 

Vávrovice – mix Zátor (OP a III. Třída) 8:2 (2:2) 

Branky: Rolný 5, Šenk Daniel, Morisch, Otipka 



 
 

Sestava: Krčmařík (36. Šenk Tomáš) – Šenk Daniel, Schneider, Šenk Tomáš – Zavřel, 

Morisch, Scholzig, Otipka – Rolný 

Střídali: Morbitzer, Repaský, Slíva, Král 

 

Na fotce zleva nahoře: Petr Král, Jan Morisch, Martin Repaský, Jakub Morbitzer, Tomáš 

Šenk, Patrik Richlý, Jonáš Zavřel 

Zleva dole: Přemek Krčmařík, Dan Šenk, Jan Schneider, Jirka Otipka, Mirek Rolný, Kuba 

Slíva, Lukáš Scholzig 

 

Rýmařov „B“ – Vávrovice 2:3 (1:1) 

Branky: Šenk Tomáš, Slíva, Rolný 

Sestava: Morbitzer – Šenk Daniel, Šenk Tomáš, Schneider – Zavřel, Slíva, Morisch, Král – 

Rolný 

Střídal: Repaský 

V průběhu soustředění probíhali soutěže, nakonec vyhrála dvojice Rolný a Scholzig. 

Na soustředění nám vařily Gabka Šenková a Verča Scholzigová, patří jim veliký dík za jejich 

čas a obětavost. 



 
 

 

Přípravné zápasy v průběhu přípravy 

Těškovice – Vávrovice 2:3 (2:1) 

Branky: Rolný 2, Richlý Patrik 

Sestava: Hrbáč – Šenk Daniel – Schneider, Gebauer, Cagaš – Zavřel, Lichovník Jan – Richlý 

Patrik, Rolný, Levák Petr – Morbitzer 

Střídali: Král, Otipka 

 

Slavia Opava „B“ – Vávrovice 1:0 (1:0) 

Sestava: Hrbáč – Šenk Daniel – Richlý, Šenk Tomáš, Laifert Jan – Zavřel, Morisch, Rolný, 

Levák Petr – Foltýn, Hanel 

Střídal: Otipka 

 

Litultovice – Vávrovice 1:0 (0:0) 

Sestava: Košárek (46. Hrbáč) – Schneider – Laifert Jan, Gebauer, Šenk Daniel – Bolacký, 

Morisch, Rolný (65. Černý), Levák Petr (46. Levák Ondřej) – Kříž, Foltýn (46. Fifeger) 

 

Kozmice „B“ – Vávrovice „B“ 1:6 (1:3) 

Branky: Obludník, Foltýn 2, Matoušek, Zavřel, Šenk D. 

Sestava: Klein – Šenk D. – Olbrich (46. Král), Lichovník R., Šenk T. (46. Fifeger) – 

Matoušek, Obludník (46. Morisch), Bartusek R. (46. Richlý P.), Repaský – Foltýn (60. 

Černý), Zavřel (60. Bartusek M.)  

 

Chvalíkovice – Vávrovice „B“ 3:3 

Branky: Zavřel, Richlý, Foltýn (pen.) 



 
 

Sestava: Klein – Šenk Daniel, Šenk Tomáš, Zavřel, Foltýn, Černý, Fifeger, Richlý Patrik 

 

Hněvošice – Vávrovice 2:1 (1:1) 

Branka: Gebauer 

Sestava: Košárek (46. Hrbáč) – Šenk D., Laifert J. (46. Axmann) (65. Richlý) , Gebauer, 

Schneider – Šenk T., Matoušek T. (60. Morbitzer) – Richlý (46. Zavřel), Rolný, Axmann (25. 

Farkaš) (70. Laifert J.) – Zavřel (25. Fifeger)   

 

Vávrovice „B“ – Hrabyn ě 2:4 (2:2) 

Branky: Galvas, Hanel I.   

Sestava: Košárek – Šenk D. – Fifeger (Král), Gebauer (Slíva), Cagaš (Laifert Jiří) – Repaský 

(Richlý P.), Morisch (Černý), Galvas (Rolný), Valeček (Axman)– Vegel (Foltýn), Straka 

(Hanel I.)  

 

Vávrovice „B“ – Závada 2:7 (1:4) 

Branky: Šenk D., Hanel D. 

Sestava: Hanel I. – Lichovník R. – Fifeger (Bartusek M.), Král (Černý), Laifert J. – Repaský 

(Morbitzer), Bartusek R. (Richlý P.), Šenk T., Matoušek T. (Straka) – Foltýn (Vegel), Hanel 

D.   



 
 

Jak probíhala zimní příprava očima trenérů? 

Tak kluci (Kubo a Přemku) povězte nám, jak to probíhalo, co se vám líbilo či nelíbilo, co 

zklamalo a překvapilo…… 

  

Jak probíhala zimní příprava? 

Kuba:  Bylo celkem teplo. 

Přemek: Mohlo být ještě tepleji… 

Kuba:  Pak by už do té tělocvičny vůbec nechodili a byli by na koupáku. 

 

To znamená, že moc lidí na tréninky nechodilo? 

Přemek: Chodili pořád ti samí… 

Kuba:  Už to potom bylo na hlavu, když chodili pořád ti stejní, žádná flexibilita :-D. A 

nebudu připomínat, že byl problém u některých přijít i na zápas. 

Přemek: Tak já jsem taky chodil jenom 1x týdně. A ten zápas ve Chvalíkovicích byl hodně 

odstrašující příklad, jak by to mohlo vypadat v sezóně. 

Kuba:  I to se počítá, ale ty jsi za dva. Nejdříve břicho a potom ty.  

 

Kdo podle vás vzal tu přípravu vážně? 



 
 

Kuba:  Určitě Přemek, zápal byl vidět, hlavně když měla Dáša cvičení, tak předváděl 

vorvaně… 

Přemek: Víš, jak takové zvíře už někdy těžko uvidí. 

Kuba:  Pokud to vezmu vážně, tak z áčka se jich našlo dost, co pro sebe chtěli něco udělat – 

Otipka, oba Šenci, Hrbáč, Rolný, Schneider, Zavřel, Scholzig omezeně Gebauer. Bohužel 

našli se i takový, které jsem viděl až v březnu jako Košárek či Kříž. Moc tomu nedali Laiferti 

a Levák, ale vesměs s tím nic neudělám. Možnosti a podmínky kam jít trénovat jsou a pokud 

je někdo chce využít a trénovat, tak to udělá.  

Přemek: Tak my máme v týmu samé hvězdy, které doma trénují v posilování pravé ruky, 

trénování je zbytečný luxus. Stačí návštěva restaurace. Dobrý přístup předvedl Cagaš, Richlý, 

Kuba Slíva, Peťa Král a Rosťa Vegel. Ostatní jsou velikým zklamáním pro mě. Byl jsem na 

hodně trénincích a všechny jsou poskládány tak, aby je dospělí člověk zvládnul, navíc Kuba 

každému říká, jak nemůžeš, přestaň, vydýchej a zkus to znova až budeš moct.  

 

To vypadá jako kdyby jste s tím přístupem hráčů byli už smíření? 

Přemek: To rozhodně ne, ale můžeme jenom pracovat s tím, kdo chce… 

Kuba:  Já bych to řekl asi slovy Zdeňka Polhreicha, jestliže že máš bordel v kuchyni, tak 

z toho automaticky vzejde jídlo na hov... Takže když to převrátím, když mezi klukama 

nebude pořádek, tak ta hra, atmosféra v kabině a výsledky budou stát taky za prd, ale my jako 

trenéři (amateři), pokud nám ti hráči nepomůžou, zmůžeme málo. Nemusíš chodit na 

tréninky, ale ukaž těm, kteří s tebou hrají, že máš na víc než oni a přitom se nechovej jako 

namyšleném borec. Kluci pořád spoléhají na to, že jich je málo a tak pro to nemusí nic dělat, 

ale v důsledku to bude dělat zlou krev jenom mezi nimi. 

Přemek: To je jasné, protože na tom, kdo netrénuje, budou ostatní hledat chyby jako na 

prvním.  



 
 

 

Co vás nejvíce naštvalo v zimní přípravě? 

Přemek: Účast, aktivita, slibování, spolehlivost, prohra Slezanu v play off ☺, hodně 

zraněných. V neposlední řadě vyhrožování kluků, že pokud nebudou hrát, tak skončí. Respekt 

vůči rozhodnutím vedoucích je u některých hodně malý. 

Kuba:  Mě vytočili do běla organizační věci. Hráli jsme zápas se Slavii ve středu, zahlásilo se 

19 lidí, že přijde a jakmile postoupili naši do čtvrtfinále OH v hokeji, tak byli najednou 4 lidi 

nemocní, 2 ve škole a 1 v práci. Prostě trapas. No a zápas ve Chvalíkovicíh i když se týkal 

béčka, tak mě nas… taky. Jako přátelák hlášený 14 dní předem a pánové na něj nedojdou. 

Ostuda jako prase. Od ledna se vybírají příspěvky a místo toho, aby nám je kluci donesli 

hned, tak se musíš prosit a připomínat, jak idiot.  

 

Co vás naopak nejvíce potěšilo? 

Kuba:  Že Přemek si drží svoji váhu. 

Přemek: Žena je spokojená, že má pěkně vytvarovaný polštář. 

Kuba:  Jinak bych to více asi nehodnotil. Pozitivní je, že v přátelácích nedostáváme moc gólů. 

Přemek: Pozitivní bude až bude konec sezóny a my budeme minimálně čtvrtí ☺. 

 

Přijde nějaká nová posila do týmu nebo naopak přijdou Vávrovice o někoho? 

Přemek: Ze Stěbořicemi jsme domluveni na ročním hostování Matěje Straky a na půl roku 

z Moravice přijde Honza Morisch a na půl roku přijde ze Štěpánkovic Vítek Axman.  Jinak 

s fotbalem skončil asi Honza Vincker a do přípravy (teda aspoň na přáteláky) přišel po 

zranění Luďa Černý, tak uvidíme. Jinak  je docela dost lidí po marodce, tak uvidíme jakou 

chytnou formu a chuť. 

Kuba:  Tak já mám problém. 



 
 

Přemek: Tak řídký sperma není zas takový problém… ☺ 

Kuba:  Jde vidět, kde tě tlačí bota :-D. Přema jde na to od lesa. On ty nové hráče asi napojí a 

pak oni mu všechno podepíšou. Moje metoda přesvědčování prostě nefunguje. Na přípravu 

měla přijít trojice Pěčonka, Weiss a Bilík, ale všichni tři cukli. Celkem slušně byl rozjednaný 

příchod Briguly z Velkých Heráltic, ale nakonec se David rozhodl zůstat. Posledním 

zkoušeným hráčem je Marek Bolácký z Kylešovic, ale tam jsme taky neuspěli. Už jsem měl  

rezervovaný stůl v Pubu, že to probereme u moku,  ale se dozvěděl, že bude pít s Přemou, tak 

ho to vylekalo, že jej přepije a zavalí.  

Mistrovský zápas A mužstva 

Hlavnice – Vávrovice 2:3 (2:1) 

Branky: Zavřel 2, Hanel D. 

Sestava: 

 

     Patrik Košárek 

     Daniel Šenk (60. ČK) 

Jan Laifert     Tomáš Šenk     Jan Schneider 

 

    Jan Morisch    David Galvas 

David Kříž (68. Patrik Richlý)       Jonáš Zavřel 

      Mirek Rolný 

 

     David Hanel (88. Jakub Morbitzer) 

 

Slovo trenéra (Jakub Morbitzer): Herně jsme převážně po celé utkání byli lepší. Soupeř si 
vypracoval 5 střeleckých pokusů, z nichž dal 2 branky, my 18 a dali jsme 3 branky. Domácím 
luxusně zachytal golman, který naše střelce, především v prvním poločase, musel dohánět 
k šílenství. Myslím, že tentokráte máme body zcela spravedlivě a to, že se kluci na ně museli 
tak nadřít je možná aji dobře. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatní výsledky: Dolní Životice – Slavkov „B“ 2:0, Chvalíkovice – Březová 3:5,  Nové 
Sedlice – Budišov nad Budišovkou 1:1, Melč – Brumovice 1:1, Vítkov B – volno, 
Holasovice – Kyjovice 1:1 
 
 
 

Vtipy zadarmo 
 
 
Víte co udělá polský fanoušek, když jeho fotbalový klub vyhraje mistrovství světa? Vypne 
konzoli a jde si lehnout. 
 
"Co navrhuješ, abychom příště vyhráli?" ptá se předseda fotbalového družstva trenéra. 
"No, buď koupit lepší hráče, nebo rozhodčího." 
 
Přijdou do baru hokejista a fotbalista. Hokejista praví: 
Whisky a led. 
Fotbalista se na něho podívá a říká: 
Whisky a trávu. 
 
Fotbalový zápas. Domácí prohrávají 0:14. Komentátor uklidňuje publikum slovy: 
"ale naši neztrácejí naději, stále je šance na obrácení stavu - vždyť běží teprve 
pátá minuta zápasu!"

  TABULKA  – okresní sout ěž sk. B  
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
1. Budišov n/B 13 9 3 1 44: 16 30  ( 12) 
2. Hlavnice 13 9 0 4 38: 24 27  ( 6) 
3. Vávrovice  13 8 1 4 31: 24 25  ( 7) 
4. Vítkov "B" 12 7 1 4 32: 16 22  ( 7) 
5. Březová 13 7 1 5 29: 27 22  ( 7) 
6. Nové Sedlice 13 6 2 5 27: 23 20  ( -1) 
7. Brumovice 13 6 2 5 28: 29 20  ( 2) 
8. Melč 13 6 1 6 26: 24 19  ( 1) 
9. Dolní Životice 13 6 0 7 33: 42 18  ( -6) 

10. Holasovice 13 4 1 8 20: 26 13  (-11) 
11. Chvalíkovice 13 4 1 8 22: 34 13  (-11) 
12. Kyjovice 13 2 2 9 16: 39 8  ( -7) 
13. Slavkov "B" 13 2 1 10 11: 33 7  (-14) 



 
 

Photo by FB Jan Morisch  

Představte se 

Novým členem týmu mužů FK Nova Vávrovice se stal 
Honza Morisch. 30 tiletý, špílmachr, rodák z Hradce 
nad Moravicí. S Honzou jste se mohli již potkat 
několikrát na turnajích po řádaných ve Vávrovicích 
nebo v dresech soupěřů našeho mužského týmu. Teď 
Vám o sobě něco prozradí, tak čtěte pozorně ☺☺☺☺. 

1. Honzo, kdo nebo co tě přiválo do Vávrovic ? 

Do týmu Vávrovic jsem se dostal přes spoluhráče, které už 
nějakou dobu znám z působeni v jiných soutěžích, či 
turnajích. Navíc ve Vávrovicích působí můj hráčský vzor, 
Lukáš Scholzig... Nicméně, při rozhodovaní kde zakotvit, 
jsem dal hlavní slovo srdíčku.  

 2. Jaké štace máš již za sebou ve fotbalové kariéře? 

Od žáků až po dorost jsem hrál vždy za Hradec nad Moravicí. V dorostu jsem kariéru ukončil, 
abych jí opět nakopl o cca 8 let později na půlročním hostování v týmu Březové a následně asi 
ročním působení v týmu Moravice. 

3. Jak tě spoluhráči na hřišti oslovují a proč tak? 

Hráči mi říkají různě. Někteří mě zatím tak moc neznají, tak mí říkají "héj, ty", ale u většiny se 
chytla má dlouholetá přezdívka "Džim". 

 4. Jak se ti zatím v novém působišti líbí?   

Ať už jsem hrál fotbal za kohokoli, nejdůležitější pro mě byl a vždy bude dobrý kolektiv. 
Částečně jsem ho měl možnost poznat během náročného 4 denního soustředění. Prozatím musím 
říct, (tedy až na pár "šplhounů") že se mi kolektiv jeví fajn:-) 

5. Na jakém místě sestavy by se nejraději vid ěl? 

Sestavu vybírá trenér, který přesně ví, kde kterého hráče postavit, takže místo v sestavě nechám 
určitě na něm. Musím se ale přiznat, že pokud nás dorazí na zápas 11, tak bych se rád protlačil do 
základní sestavy. 

 6. Tebe zdobí bohatá kštice, neuvažoval si o změně účese? 

Myslel jsem, že se jedná o velmi seriózní interview, takže na tuto otázku odmítám odpovědět. 
Ovšem kdyby trenér nabídl 10 bonusových bodů, změně účesu se bránit nebudu 

 7. Jaký cíl si dáváš na jaro (svůj osobní i týmový) ?  

 Cíl pro jaro je jasný, nezranit se a být spokojen s výkonem svým i týmu. 

 



 
 

Dorost příprava 
 

 
Trenér Roman Lichovník v zimní přípravě určitě nezažíval příjemné 

chvíle. Tým má pořád málo členů, tím byl ovlivněna celá zimní 

příprava, která probíhala v tělocvična na ZŠ Edvarda Beneše a 

posléze venku. Roman chtěl tréninkům obětovat spoustu svého 

volného času, ale nebyl obětován i samotnými hráči což byla velká 

škoda. Jak vlastně tato příprava byla viděna v očích trenéra. Romane 

pověz nám to ☺. 

1. Jak bys zhodnotil lednové, únorové a březnové počasí. Vyhovovalo ti? 

Mi osobně počasí vyhovovalo. Na lyže nejezdím a vzhledem k mému zaměstnání si nemůžu 
stěžovat. 

2. Odpočinul sis přes zimní pauzu? 

Zimní pauza je docela dlouhá, takže toho odpočinku bylo až moc. Od fotbalu sem si určitě 
odpočinul. 

3 S jakým cílem bys chtěl jít do jarní části soutěže? 

Hrát takový fotbal a s takovými výsledky,aby ty kluky bavil.Ohledně tabulky minimálně 
udržet současné umístění a vyhrát pohár. 

4. Jaká byla dle tvého názoru příprava, kolikrát týdn ě jste trénovali? 

Přípravu jsme začali v tělocvičně kam chodila většina hráčů, když se začalo trénovat venku 
tak se účast rapidně snížila,protože bylo na řadě neoblíbené běhání a třeba přípravné zápasy 
bychom bez pomoci žáku nebyli schopni odehrát.Snažím se, aby jsme trénovali dvakrát týdně. 

5. Kdo z kluku se nejvíce přípravy zúčastňoval? 

Tělocvičnu navštěvovala většina hráčů,ven chodí hlavně místní. Pár kluku nevynechalo ani 
jednou. 

6. Byl jsi celkově s přístupem kluku spokojen? 

Určitě docházka na tréninky mohla být lepší,hlavně,když se začalo chodit ven.Některé 
tréninky jsme museli i zrušit, protože přišel jeden nebo dva hráči.Očekával jsem lepší přístup. 

7. Můžeme ve vávrovickém dresu na jaře očekávat někoho nového? 

V našem mužstvu se noví hráči neobjeví u mládeže je problém sehnat hráče,spíš je velký 
zájem o naše dorostence.  
 



 
 

Přípravné zápasy v průběhu přípravy 

Slavia Opava – Vávrovice 4:3 

Branky: Hanel D. 2, Mrusek 

Sestava: Tesař – Levák O. – Schoppik, Trcka, Blaščík – Černý V. 2, Mrusek, Lichovník Jan, 

Stoniš – Hanel D., Lichovník Jakub 

Střídali: Hanel I., Černý V. 1 

Koment (Roman Lichovník): První náš zápas po podzimní sezoně.Na našem výkonu byla poznat 

nerozehranost a špatná fyzička i přesto jsme byli vyrovnaným soupeřem.Dostali jsme tři velice laciné branky 

a zápas jsme měli vyhrát.Soupeř mně zklamal svým výkonem i svou velice tvrdou hrou,která nebyla vubec 

trestána 

 

Dolní Benešov – Vávrovice 1:3 

Branky: Hanel D. 2, Lichovník Jakub 

Sestava: Hrbáč – Levák O. – Schoppik, Bohm, Blaščík – Černý 2, Lichovník Jan, Levák P., 

Stoniš – Hanel D., Lichovník Jakub 

Sřídali: Moslem, Otipka Jakub 

 

Koment (Roman Lichovník): Náš první zápas na přírodní trávě jsme odehráli celkem slušně a 

soupeře místy přehrávali. Byla na nás vidět nerozehranost a fyzické nedostatky, my své 

šance proměnili domácí nikoli. Velice dobře zahráli žáci. 

 
Dolní Benešov - Vávrovice - 6:1 (3:1) 

Branka: Hanel I. 

Sestava: Tesař – Levák O. – Schoppik, Otipka Jak., Trcka – Černý 2, Lichovník Jan, Mrusek 

F., Stoniš – Hanel I., Lichovník Jakub 

Střídali: Bohm, Štencel, Levák P. 

 

Koment (Roman Lichovník): Utkání jsme začali velice dobře, v prvních 10 minutách jsme 

měli 3 vyložené šance, ale dali jen jeden gol, poté nás začali domácí úplně přehrávat a 

zaslouženě zvítězili takovým rozdílem. Zklamali hlavně starší hráči, kteří by měli v 

takových chvílích táhnout. 

 

Litultovice - Vávrovice - 1:10 (0:4) 

Branky: Kuba L. 2 , Filip 2, Ondra 2, Honza 2, David, Dominik 



 
 

Sestava: Otipka Jakub – Levák O. – Schoppik, Bohm, Blaščík – Černý 2, Lichovník Jakub, 

Lichovník Jan, Stoniš – Hanel D., Mrusek F. 

Střídali: Mosler 

 

Koment (Roman Lichovník): Jednoznačný zápas, kdy domácí nepředvedli vůbec nic, po 

pěkných kombinačních akcích jsme soupeře přehrávali a spoustu šancí neproměnili. 

Zápas jsme měli celou dobu pod kontrolou, i když jsme dohrávali v 9 lidech. 

 

 

Zveme Vás  

 

 
 
 

Akce proběhne v kulturním domě v Držkovicích 



 
 

Slavíme kulaté narozeniny 
 

Lukáš Scholzig je jedna z vávrovických ikon a v tomto měsíci má své životní jubileum. S fotbalem začal 

v rodné vísce v roce 1995. Debut si odbyl v utkání ve Zlatnikách, kde zažil svoji první výhru 8:0. Po 2 a půl 

letech si jeho kvalit všimli v Opavě a tak se Lukáš se stěhoval s chrániči a kopačkami o pár kilometrů dále. Zde 

vydržel po celý mládežnický věk (kromě podzimu 1999, návrat zpět do Vávrovic) tj. do 19 let. Zahrál si na 

spoustě stadionů u nás i v zahraničí, proti mládežnickým týmům věhlasným klubům. Po dosažení fotbalové 

dospělosti se v té době SFC Opava nepohyboval v dobré finanční kondici, tak se Lukáš raději přestěhoval na 

Wolkerovu ulici, kde sídlil tehdy stabilnější opavský klub Minerva Opava (dnešní Slavie), kde pobyl 3 roky 

v I.A třídě, srdíčko však již zlobilo a toužilo po návratu do rodné dědiny, ale přesto ještě na půl roku kývnul 

Mokrým Lazcům, které hráli rovněž I.A třídu. Od jara 2006 je registrován doma a svými kousky baví diváky ve 

Vávrovicích. Doma na něj čeká pěkná žena a 2 hodné děti, v kabině jej oslovují kluci Simire, dle jeho 

oblíbeného seriálového hrdiny. Doma mu říkají s láskou a úctou tatínku, miláčku nebo Míšo kuličko. 

 

Jak šel čas…  

 

Petr Levák je nejmladším členem vávrovické kabiny. S fotbalem začal již v 8 letech. Fotbalová kvalita se 

projevila a dále rostla, neúměrně k tomu někdy roste i sebevědomí a neúcta k starším a zkušenějším. ☺ Do 

kabiny přichází jako poslední, odchází mezi prvními, nerad uklízí, nerad půjčuje balon na hřišti. ☺. V kabině se 

mu pouští hity od skupiny Boyzone, které jsou jeho velikým lákadlem a bez kterých by se před zápasem 

neobešel. Tento mladý muž a kvalitní fotbalista se tento měsíc dožívá 20 ti let. 

 

Jak šel čas….. 

 
 

 
 



 
 

III. t řída mužů, sk. B – jaro 2014 
---------------------------------------------- 

17. kolo – sobota – 29.03. v 15.30 hod   Hlavnice – Vávrovice 
18. kolo – neděle – 06.04. v 15.30 hod   Vávrovice – Dolní Životice 
19. kolo – neděle – 13.04. v 16.00 hod   Chvalíkovice – Vávrovice 
20. kolo – sobota – 19.04. v 16.00 hod   Vávrovice – Nové Sedlice 
21. kolo – neděle – 27.04. v 16.00 hod   Holasovice – Vávrovice 
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 
17. kolo – neděle – 13.04. v 14.00 hod   Hlavnice – Vávrovice 
18. kolo – sobota – 19.04. v 13.30 hod   Vávrovice – Holasovice 
19. kolo – sobota – 26.04. v 16.00 hod   Litultovice – Vávrovice 
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 
17. kolo – sobota – 12.04. v 16.00 hod   Vávrovice B – Těškovice 
18. kolo – sobota – 19.04. v 16.00 hod   Palhanec – Vávrovice B 
19. kolo – neděle – 27.04. v 16.00 hod   Vávrovice B – Klokočov 
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 
17. kolo – neděle – 13.04. v 10.00 hod   Vávrovice – Raduň 
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 
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  


