
   

 

 

 

 

 

 



Vážení a milí čtenáři. 

V minulých letech vycházel tzv. Krátký fotbalový zpravodaj. Letos tomu 

asi tak nebude, protože nikdo nechtěl tuto štafetu převzít. Přesto se 

našla hrstka několika lidí a vymyslela nové noviny. Tzv. NOVOVINY, 

proč tento název? Podle názvu klubu. Proč tento obrázek v pozadí? Je 

to obrázek NOVY – hvězd, která bude vždy symbolem hlavní stránky.  

Tyto noviny budou plnit témata sportovní a bulvární. Co to bude 

znamenat? Budeme pracovat pouze s informacemi, fakty, které jsou nám 

známy a pak z nich budeme vyvozovat hypotézy, otázky, vymýšlet 

prognózy, dělat vlastní závěry, vše v rámci racionality, sarkasmu, ironie, 

ale také vtipu. Nechceme, aby se někdo cítil být pošpiněn. Proč to tedy 

číst? Každý čtenář přece chce taky sám pátrat a ptát se, tak proč udávat 

celou pravdu, protože stejně celá pravda je někdy bohužel jenom iluze, 

protože když je vnímaná ze dvou či více stran, tak bývá ta pravda pouze 

subjektivní (tedy vlastní názor). Vaše vlastní pravda bude pro Vás 

čtenáře hodně důležitá a snad i nápaditá a my se Vám budeme snažit ty 

fakta najít. 

Noviny budou vycházet nepravidelně a hodně nahodile. Proč? Budeme 

muset čekat na témata, informace, a taky si na to budeme muset najít 

čas. Noviny budou oproti zpravodaji placené. Část peněz bude krýt 

výlohy a zbytkem peněz budete podporovat fotbalový klub, bude to 

taková druhá forma nepřímého výdělku jako vstupné, které bude tak tak 

stačit pouze na zaplacení rozhodčího. Za každé číslo, které zakoupíte, 

vám moc děkujeme a snad se Vám těch pár řádků bude líbit a 

zamlouvat.    



Odchody do Heraltic 

Vesnice na západ od Opavy směrem na Bruntál. Brána ke krásným Jeseníkům a zároveň část, kde 

myšky dávají dobrou noc. Heraltice jsou známy jako vesnice směrem na šibry, Kašpárkovou pizzou a 

stanicí Policie ČR, kde má za úkol ochránit tuto část ČR po celé hranici až k Hradci nad Moravicí.   I 

tady musí kolegové chodit do okolních vesnic a „přetahovat“ talenty nebo kvalitní hráče. Proč musí 

Heraltice chodit do okolních vesnic? Je to jednoduché, z vlastních řad to asi nejde. V týmu, kde hlavní 

úlohu hrají hráči přímo z vesnice, nebo blízkého okolí došel pramen, najednou by to nešlo s hráči, 

kteří nemají potřebnou kvalitu na danou soutěž a než hrát potupnou roli v této soutěži, tak je třeba 

hledat. V týmu působí hráči jako Zemborski, Zvardoň, Kocián, Valchař. Kde tito hráči většinou hráli 

nebo byli fotbalově odchováni? HLAVNICE!!!  Tam je možný začátek heráltického úspěchu posledních 

let. Povědomí o Heralticích začalo v roce 2004 postupem mužského týmu do okresní trojky, jejich 

dorost byl předposlední v okresní soutěži. O rok později uhráli slušný střed tabulky a hned v dalším 

roce se dostali do okresního přeboru. Mládež však velké úspěchy pořád neměla, naopak sousední 

Hlavnice postoupila do krajské soutěže a hrála v ní několik let. V okresním přeboru zažili slušné roky 

v klidném středu tabulky. V roce 2011 skončili druzí a o rok později třetí. Díky reorganizaci soutěže se 

dostali do I.B, kde zahráli velice pěkné 6. místo, když se stali remízovými králi soutěže. Lze říci, že za 

Heraltice hrají její kmenový hráči, ale pro velký fotbal jej vychovali jiní trenéři v jiných oddílech. Je 

třeba si uvědomit jestli se to tak dá dělat a jestli je to správné, aby hráči jiných klubů, takto Heralticím 

pomáhali.  Dalším, kdo by jejich řady rozšířil je náš Mirek Rolný. Proč se o tom zmiňujeme? Když 

jeden hráč odejde, tak zákonitě se na jeho místo musí najít náhrada… takže kam sáhnou Vávrovice, 

aby alespoň, co se týče počtu zacelily díru po odcházejících lidech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavnice 

Vávrovice 
V. Heraltice 



Pro informaci dáváme k dispozici soupisky mužů a dorostenců z Hlavnice z ročníku 2003/2004 a 

počítejme kolik hráčů v současné době má spojení s Heralticemi. Od čísla 32 naopak seznam 

vávrovických hráčů a kolik z nich ještě ve Vávrovicích z toho ročníku zůstalo? 

1. Salibor Aleš 

2. Štěpán René – trenér 

Velkých Heraltic 

3. Štěpán Marek –V. Heraltice 

4. Steiner Stanislav – Dolní 

Životice 

5. Zemborski Marc. – V. 

Heraltice 

6. Bonisch Martin - nehraje 

7. Kukla Kamil - nehraje 

8. Osadník David - nehraje 

9. Matýsek Petr - nehraje 

10. Zwardoň Dalibor – V. 

Heraltice 

11. Žůrek Dušan – V. Heraltice 

12. Čunta Pavel –V. Heraltice 

13. Piatkewitz Jiří – V. Heraltice 

14. Střílka Vlastimil –Svobodné 

Heřmanice 

15. Mička Radek - nehraje 

16. Košárek Jan - nehraje 

17. Kocián Vítězslav – V. 

Heraltice 

18. Petžela Dušan - vedený za 

V. Heraltice 

19. Kotrs Jakub – hraje za V. 

Heraltice 

20. Valchař Vladimír – V. 

Heraltice 

21. Osadník Antonín - nehraje 

22. Košárek Josef – nehraje 

23. Kocián Michal –TJ Moravice 

24. Wollner Jan – Družba 

Hlavnice 

25. Czermín Petr –Družba 

Hlavnice 

26. Valchař Martin - hraje za V. 

Heraltice 

27. Rucký Jan – hraje za TJ 

Moravice 

28. Vrána Zbyněk – Hlavnice 

29. Kotrs Ondřej –V. Heraltice 

30. Pavelek Jan –TJ Moravice 

31. Kačeriak David – hrál za 

Velké Heraldice 

32. Radim Bartusek – nehraje 

33. Hynek šnajder – nehraje 

34. Jaroslav Kania – nehraje 

35. David Galvas –Vávrovice 

36. Jiří Mayewski – Dolní 

Benešov 

37. Jan Matoušek – Slušovice 

38. Jakub Morbitzer –Vávrovice 

39. Petr Král –Vávrovice „B“ 

40. František Laifert – nehraje 

41. Jiří Laifert – hraje za 

Vávrovice „B“ 

42. Jan Laifert - Vávrovice  

43. Petr Laifert - Vávrovice 

44. Tomáš Hanel – trénuje žáky 

45. Tomáš Kuzník – nehraje 

46. David Otipka – nehraje 

47. Libor Koudela – nehraje 

48. Lukáš Laifert – nehraje 

49. Přemek Frank – nehraje 

50. Jakub Skalík – nehraje 

51. Jakub Štencek- nehraje 

52. Petr Kalač – nehraje 

53. Vlastimil Molčák – nehraje 

54. Přemysl Krčmařík – trénuje 

B-tým 

55. Jan Olbrich – nehraje 

56. Jiří Olbrich – nehraje 

57. Jan Pavelek – nehraje  

58. Petr Fifeger - ????? 

59. Michal Paluzga – nehraje 

60. Martin Raška – nehraje 

61. Michal Kovalčík – nehraje 

62. Zdeněk Richlý, - trénuje 

žáky, 

63. Pavel Schneider - nehraje 

 

 

Otipku okresní přebor ve Vávrovicích neláká 

Honza Otipka letos vávrovický dres neoblékne. Loni zažil povedenou sezónu ve 

Velkých Heralticích, které po dobrovolném sestupu Hradce a Suchých Lazců, 

putovaly do kraje. Tato situace tehdy Heralticím nahrála. Honza byl příliš 

„rozmazlený“ z okresních hřišť a návrat do III. třídy jej vůbec ani na chvíli 

nenapadal. Co? Do Melče, Březové, Kyjovic? Na ty hřiště mě v tuhle chvíle 

nikdo nedostane. Glosoval tehdejší situaci Otipka. Neuvážil ani to, že řada 

kluků po předminulém ročníku řady vávrovických hráčů opustila. Jenda byl bohužel jeden z nich. 

Perfektně zvládnutá strategická vyjednávací pozice pro Reného Štěpána. Nebraňte mu. Je to o 2 



soutěže výše. Získá nějaké zkušenosti, a kdybyste náhodou příští rok postoupili, tak by se Vám vrátil 

kluk z krajskými zkušenosti. Hodnotil situaci loni v srpnu kouč Velkých Heraltic. Letos svoje slova příliš 

nezmiňoval, asi ani on nepočítal s postupem Vávrovic do okresního přeboru a tato situace jej 

minimálně zaskočila, ale z největší pravděpodobností příliš nepotěšila. Přesto Jenda byl pořád přímý a 

svému loňskému „chlebodárci“ bude věrný i nadále a bude působit v krajské soutěži. Bránit či 

nebránit v rozvoji člověka?? Asi by to byla chyba. Nová výzva by měla motivovat k lepšímu přístupu a 

dokud to jde, měl by na sobě makat, aby ukázal na co fotbalově stačí.  Nicméně posilovat nebo 

neposilovat konkurenta. I Heraltice při skladbě svého týmu musí počítat s tím, že jim zlatá generace 

jednou odejde a doba „slávy“ jednou také pomine a stavět svůj tým postupně na cizích rozhodně 

mužstvu neprospěje. Sám Honza svým bývalým spoluhráčům popřál k nenadálému úspěchu, ale i 

přesto sdělil, že jej už okresní přebor nezajímá a vávrovický dres by v tuto chvíli nerad oblékal. Je 

snad pro něj už příliš malý a neatraktivní?? Snad mu jednou zase padne jako ulitý . 

Řízni, řízni do rozpočtu 

Již během minulého roku se na obci řešilo zázemí fotbalového 

klubu. Okolí, které sice vábně nevypadlo, ale bylo obrázkem 

financování klubu a zároveň toho, jak se hráči sami o zázemí starají. 

Většinou to bylo pouze v omezeném počtu, takže výsledek nebyl zas 

až tak dobrý. Vloni se sloupával lak z kabin a místo, aby práce byli do 

týdne hotové, tak pro nezájem hráčů se stalo, že práce trvaly týdny tři. Zbytečně se tudíž prodražily.  

Letos se naplánoval projekt nové pergoly. Investice, která jistojistě peněžitě hodně vyčerpá fotbalové 

konto. Byla to investice nutná?? Z hlediska estetiky a možného využití zcela určitě. Zadní část může 

v pohodě skrýt více lidí, navíc pohled bude určitě lepší. Druhou věcí bude však funkčnost, protože 

zátěžový test nebyl proveden. Přemek Krčmařík se odmítl zhoupnout na konstrukci.  

Co finance? Každý kdo dělá do dřeva, asi bude odhadovat cenu a ta asi nebude malá. Však uvidíme, 

jak situace postihne klub po sportovní a funkční stránce na příští rok. Připomeňme však situaci, kdy se 

dělala rozsáhlá rekonstrukce hřiště a ta vyčerpala rozpočet, tak že klub nebyl málem schopný pro 

žáky ani koupit míče.  

Nicméně všem, kteří se podíleli na stavbě našeho monstra, patří veliký dík, protože opět tento 

projekt musel spolknout nejenom peníze, ale taky čas několika našich členů – především Zdeněk 

Richlý, Anička Richlá, Tomáš Hanel, Mirek Blaščík, Tomáš Šenk, Jirka Otipka, Jenda Otipka, Přemek 

Krčmařík, Hanka Košárková, Míša Hrubešová a možná dalších kteří byli v článku zapomenuti. 



Scholzig si chválí individuální přípravu 

Zimní příprava nebo letní příprava je pro poctivé 

vávrovické dříče, někdy za trest. Výjimkou je Lukáš 

Scholzig, pro něj tyto období jsou obdobím rozkvětu. 

Jeho kondičním trenérem je jeho žena Veronika a 

parťáky ve zbrani je neúnavná Emmička a ukrutně 

nenasytný Alex, jenž svého otce prohání od rána do noci.  

Letos chce být mnohem skromnější než v loňské sezóně, 

kde se cítil na přinejmenším na 50 zápasů. Přece jenom 

kolejní liga, tieto liga a III. Třída dala borcovi s postavou 

Míši Kuličky hodně zabrat. Letos to na takovou porci 

zápasů nevidím. Někdy raději přenechám místo v sestavě 

našim rádoby fanouškům, kteří na tom hřišti předvedou 

určitě mnohem lepší výkon nežli já. Glosoval situaci 

kolem sebe Scholzig. 

Nová sezóna je sice pro něj motivací, ale zároveň závazkem k sobě a týmu.  Urputně pracuje na 

vyléčení svého zranění. Hádali bychom všichni, že jde o vážnou formu mužské choroby, zánětem 

sliznice nosní, která Simira, jak mu ostatní přezdívají, neustále provází. Tentokráte se bebinko objevilo 

na neméně zatěžované partii a to na kotnících. Bohužel chlapci mají co nosit a trošku mě borasci 

zklamaly a tak bohužel musím teď na ně pomalu. Ohodnotil Scholzig svůj zdravotní stav. 

Na závěr slíbil, že se na zápase jako hráč určitě přijde, když nebude v rachotě a bude mít místo 

v základní sestavě volné. Zavtipkoval jeden z nejzkušenějších hráčů v týmu.   

 

Slíva zdraví z Německa 

Jeden z nejoblíbenějších hráčů bývalého trenéra se 

rozhodl přispět svými pocity. Loni zažil docela ucházející 

podzim a poctivě trénoval na jarní část soutěže. Bohužel 

se najednou začal trochu kazit jeho profesní život. 

Musel opustit místo v jednom nejmenovaném 

hospodském podniku v Opavě. Ovšem pro něj docela 

štěstí v neštěstí, dostal totiž nabídku pracovat 



v zahraničí. No hold synek oprášil němčinu, vyšel vstříc novým končinám. Osud jej zavál, až do 

městečka nedalo Mnichova. Opět tam pracuje v pohostinství a je nadmíru spokojen dle svých slov. 

Fotbal však na západě Evropy nestíhá. Občas si jdu zaběhat. Musel se Jakub pochválit.  

V současné době plánuje návrat do republiky. Tím samozřejmě plánuje i návrat do fotbalového dění. 

Uvidíme, zda jej jeho mateřský klub FK Krnov vyšle opět do Vávrovic. Rád bych své jedno a půl leté 

působení u řeky Opavy prodloužil. Poznamenal Slíva.  

Zatím však Kuba lítá na place kavárny, kde se snaží být dobrým ve své oboru. Ve volné chvíli však 

navštěvuje zápasy nižších soutěží v bavorském regionu. Byl jsem unešen, jakou mají soutěže úroveň a 

samozřejmě i zázemí je na jiné úrovni než u nás. Jde vidět, jak se lidé v Německu starají o okolík a tím 

dávají najevo, že je osud klubu zajímá. Rozplýval se jeden z týmových dříčů nad německými 

podmínkami. 

Domů se chce Jakub vrátit podle toho, zda tady nalezne pracovní uplatnění. Úroveň opavských 

soutěží se mu zdá adekvátní, pár sezón by určitě ve vávrovickém dresu a na trávnicích Radkova, 

Sosnové či Těškovic určitě zahrál.  Zhodnotil svoji situaci Jakub. 

Závěrem chtěl poslat vzkaz všem, kteří se o fotbal starají, aby vytrvali ve své snažení a zároveň, aby se 

k nim i další přidali. 

 

Víťa se s Vávrovicemi tiše rozloučil 

Na konci března se v přátelském utkání objevil černovlasý kluk, do té 

doby bylo ostatním spoluhráčům známo pouze jeho příjemní Axmann, 

ano takové příjmení nosí bývalý golman či trenér brankářů Vilém.  

V průběhu sezóny nastoupil do 6 utkání. Spokojenost s jeho službami byly 

veliké. Vzhledem k tomu, že k fotbalu přistupoval zodpovědně a to 

z hlediska týmového a respektování autority trenéra, což si musíme 

přiznat, řadě kluků chybí. Svými výkony rozhodně v zápasech B-týmu 

nezklamal a jako „cizák“  za sebou nechal dobrou stopu. O jeho služby byl 

zájem i v další sezóně, ale Víťa se již ve Vávrovicích v roli hráče neobjeví. 

U nás v Palestině se situace poněkud změnila. V našem rezervním týmu 

skončilo 6 starších lidí a tak konečně se na nás mladé dostane. Sdělil 

s hvězdičkami v očích mladý fotbalista. 

 



Postupová sezóna očima bývalého trenéra 

Slavkov 0:0 – nic se neděje  

Po roce působení se v prvním zápase jelo do Slavkova. Dnes, když se podíváme na tabulku, tak remíza 

0:0 přijde jako velká ztráta, ale v konečném důsledku byla asi spravedlivé. 3x jsme netrefili prázdnou 

branku, jeli jsme na zápas ve 13 lidech. Z toho jeden se málem po 20 minutách chtěl nechat vyloučit, 

tak jsem jej musel nechat vystřídat. Soupeř hrál první poločas otevřenou partii a my toho nevyužili. 

Ve druhém poločase se zabarikádoval, ale i tak jsme byli lepší, ale nedali jsme branku. Postěžoval si 

kouč. 

 

Vítkov výhra 4:1 – dobře pohlídané utkání a ztráta Otipky 

Proti Vítkovu jsme sehráli jeden z nejlepších zápasů podzimu, byla to vyrovnaná bitva s minimem 

šancí na každé straně a my jsme je skoro všechny proměnili a tak jsme si zaslouženě v hodně těžkém 

připsali tři body. 

 

Dolní Životice výhra 8:3 – ranní dobrá jízda 

Čekalo se vyrovnané utkání. Soupeř zlobil v prvním poločase pouze sporadicky a to především Petr 

Dušek, který měl zkušenosti z krajských soutěží. Trestali jsme každou chybu soupeře a po zásluze 

vedli v prvním poločase o tři branky. Začátek druhého poločasu nám nevyšel a soupeř během chvíle 

lacině dal 2 góly. Pak už jsme zase byli na hřišti jenom my a výhra 3:8 byla zasloužená. 

 

Hlavnice výhra 2:0  – protrápená druhá půle 

První poločas s Hlavnicí byl velice dobrý a koukatelný pro diváky. Dali jsme 2 branky a po zásluze 

vedli. Pak se zranil motor zálohy Rolný a my jsme vyklidili pozice. Soupeř nás celou druhou půli 

mačkal, ale gól nám nevstřelil 

 

Chvalíkovice prohra 1:2 – postavili autobus a vyráželi do brejků 

Totálně nekoukatelný fotbal z naší strany. Nedokázali jsme se vůbec dostat do zápasu. Dělali jsme 

neuvěřitelné chyby a soupeř lacině došel ke třem bodům. Neměli jsme ani štěstí, když jsme 2x trefili 

brankovou konstrukci 



Nové Sedlice prohra 1:2 – trápení na malém hřišti 

Nepustili jsme soupeře 20 minut na naší půlku. Z první kloudné akce, což byl roh, jsme 

dostali branku. Pak domácí postavili autobus a anti fotbalem nám užírali nervy a my 

jsme jim na to skákali. Zdržovali, zakopávali, bavili se s námi. Místo toho, abychom jsme 

hráli, tak jsme jim to sežrali i s navijákem. Ve druhé půli přidali druhou branku. To už byla 

řada hráčů našponovaná a po faulu na Kříže měl rozhodčí nařídit pro nás penaltu, ale evidentní faul, 

který hraničil s brutalitou, neodpískal a tím nás dostal psychicky úplně dolů. Vyústilo to v nevhodné 

chování na konci zápasu. 

 

Holasovice prohra 3:6  – domácí ostuda, Košárek vyloučen 

Tento zápas by se dal nazvat docela slušnou tragédii. Hráli jsme už tak napružení, 

čekali jsme, že konečně vyhrajeme, ale nestalo se tak. V obranné hře jsme hráli, tak 

jako by se nám nemohlo nic stát, což se nám vymstilo. Soupeř potrestal každou hrubku. 

Začali jsme hrát, až když jsme prohrávali 0:3, pak jsme soupeře přimáčkli, hráli jsme na obrovské 

riziko vzadu, ale vycházelo nám to až do vyloučení Košárka za stavu 2:3, pak už obrana nestíhala a 

výsledkem byla potupná domácí prohra. 

 

Brumovice výhra 2:1 – tahali jsme za jeden provaz 

Na půdě souseda v tabulce jsme předvedli dobrý týmový výkon. Davča Hanel měl trochu problém 

vstřelit branku, ale další připravil a tak jsme vyhráli o jednu branku 

  

Melč výhra 1:0 – i s béčkařema jsme Melč udolali 

Dali jsme rychle branku a přečkali jsme všechny protiútoky soupeře. Byli jsme odhodláni zápas vyhrát 

a byli jsme zodpovědní.  

 

Kyjovice výhra 1:0 – stačila jediná branka 

Vyhráli jsme pouze o jeden gól. Dali jsme jej na začátku a celou dobu nám dávala výhodou toho, že 

soupeř musel hrát a tím jsme se dostávali do rychlých protiútoků, ale další branku jsme již nepřidali a 

tak jsme se o výsledek trochu strachovali. 



 

Budišov nad Budišovkou prohra 0:5– hráli jsme odevzdaně   

V tomto zápase jsme nepřijeli jako tým, který chce soupeře potrápit, ale naopak. Domácím jsme svým 

výkon i některými situacemi ke gólům i bodům pomohli. 

 

Březová výhra 5:1– soupeř přijel už poražen 

Kromě jediného hráč se soupeř vůbec nesnažil a celkové vítězství bylo zasloužené. 

 

Hlavnice výhra 3:2– soupeř byl produktivní, ale my jsme byli lepší a šťastnější 

Zápas byl docela zvláštní. Hráli jsme velice dobře, měli jsme balon většinou pod kontrolou, ale soupeř 

potrestal většinu našich hrubek. Navíc jsme spálili asi 10 vyložených šancí, to vše nám na sebevědomí 

moc nepřidalo. Nakonec jsme, ale tři body vydřeli.  

 

Dolní Životice výhra 5:1– soupeř nám nestačil 

Jediná vada na tomto zápase byla zranění Šneka a Mirka. Jinak jsme měli zápas ve své režii, pouze 

proměňování šancí mohlo být lepší. 

 

Chvalíkovice výhra 2:1 – Oči bolely, ale body jsme přivezli 

V prvním poločase jsme hráli týmově a zodpovědně a zaslouženě jsme vedli o dvě branky. Druhá půle 

však byla o něčem jiném, fyzicky jsme někteří odpadli a soupeři se podařilo dostat se zpět do zápasu. 

Až do konce zápasu jsme měli o body strach 

 

Holasovice remíza 2:2 – před televizními kamerami jsme si nechali utéct 2 body 

V prvním poločase jsme hráli dobře zezadu a dokázali soupeře potrestat v jeho nedůslednosti. Pak se 

však karta obrátila a my jsme nechali vítězný zápas vzít individuálními chybami. 

 

Melč výhra 5:1– soupeř statečně vzdoroval, ale celý zápas nezvládl 

Do stavu 3:1 byl zápas vyrovnaný, opět jsme dostali branku ze standartní situace. Od stavu 3:1 jsme 

zápas pevně drželi a již nepustili. 



Brumovice výhra 7:0 – slepenec u nás neuspěl 

Soupeř dorazil v sestavě, která měla hodně daleko k tomu, aby nám dělala problémy. Odevzdanější 

mančaft jsme na jaře nepotkali. Přitom nehráli vůbec špatně, ale dostali branku a složili se. Začala 

druhá půle, hecovali se a po 30 sekundách dostali branku a už celý zápas byli jenom ti druzí. 

 

Budišov na Budišovkou remíza 3:3 – nejkrásnější zápas jara skončil plichtou 

Kdo přišel, určitě nelitoval. Soupeř byl určitě pohyblivější a důraznější, ale my jsme se na ně pověsili. 

Škoda momentu před druhým gólem byla tam snůška individuálních chyb, která vedla až k brance, 

kterou ani ne třeba komentovat. Remíza byla určitě zasloužená. 

 

Kyjovice prohra 3:4 – jediná jarní prohra, kolektiv selhal  

V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Po zásluze jsme vedli. Nevyšel nám začátek druhého 

poločasu, soupeř nám dal 3 branky a my jsme se psychicky sesypali. V závěru, když už o nic nešlo, 

jsme zabrali a 2 brankami jsme snížili na rozdíl jediného gólu a domácím hodně zatrnulo. 

 

Březová výhra 5:2 – 25 minut dobrého fotbalu, 65 minut dřiny a trápení = 3 body 

Březová nás rychlostně a kombinačně přehrávala. Zápas vyšel zcela Košárkovi, Hanelovi a Rolnému. 

To byli tři hlavní elementy k zisku tří bodů.  Hanel a Rolný vepředu dokázali proti přesile velice hodně. 

Koárek podržel v důležitých momentech a pak jsme opět jako tým drželi soupeřovu snahu na uzdě. 

 

Vítkov remíza 1:1 – postavili proti nám polovinu áčka, ale i tak jsme bod vydolovali 

V prvním poločase jsme zahráli hodně slušně. Druhý poločas byla znát únava, soupeř nás přitlačil a 

vyrovnal. 

 

Slavkov výhra 8:2– oslabený soupeř z nás dělal polovinu zápasu hlupáky 

Hostující tým byl už jistý sestupující, dělal si ze zápasu prakticky dobrý den. Poločas mu tato taktika 

vyšla, kdy jsme po hrubých chybách našich i rozhodčího nechali soupeře srovnat. Naštěstí ve druhé 

půli jsme ovládli hřiště a soupeře donutili kapitulovat.  



Postoupili do přeboru 

Když bychom se vrátili o rok zpět, tak by jsme viděli konec června 2013. A-tým vyhrává poslední zápas 

sezóny v Bolaticích. Přesto padá do III. Třídy. Důvod? Jenom 18 bodů. Jaro bylo doslova katastrofální 

jedno z nejhorších v historii. B-tým plně nadšený ze svého výsledku ve IV. Třídě. Prázdniny a hodně 

odchodů a konců kariéry. Slepuje se zbytek, tak aby se mohlo fungovat. V soutěži navíc s nimi do 

okresní soutěže spadl i Budišov, město a veliký konkurent pro případný návrat do OP. V průběhu 

soutěže také Budišov plnil roli favorita a vypadalo to, že nedá nikomu čuchnout. V průběhu soutěže 

vedl až o 10 bodů. Vávrovice jednu dobu byly až na 8. místě. Podzim dokončili na třetím z velikou 

ztrátou 8 bodů na prvního a s nevelkým náskokem na místa těsně pod nimi.  

Jaro bylo však celkem uvolněné a najednou se vávrovští svými výkony a výsledky začali dotahovat. 

Rozuzlení mohla dát bitva s prvním, ale ta skončila nerozhodně a o první místě tedy rozhodla až 

vávrovická prohra v Kyjovicích a remíza ve Vítkově.  V úzkém kádru výsledek velice dobrý. 2. místo, a 

najednou tady 6.7. a přichází rozlosování nového ročníku a 6. startovací pozice v OP patří Vávrovicím, 

protože rezervní tým Dolního Benešova se nepřihlásil. A tak po sérii druhých nepostupových míst 

v minulých sezónách přišlo jedno postupové. Uvidíme jestli na konci sezóny budou muži hodnotit 

postup jako pozitivní nebo negativní  jev. 

Problém nám dělali tým zespoda tabulky, přímé konkurenty jsme poráželi 

Když chcete být tým nejlepší, tak musí porazit každého. Vávrovické družstvo poráželo své konkurenty 

seshora. Ti zespodu je naopak o body okrádali, takže Vávrovice působili 

v roli moderního Robina Hooda. Pojďme si teda srovnat výsledky 

prvních 7 týmů tabulky. Jak by Vávrovice v jejich konkurenci dopadly. 

Postoupily by opravdu, kdy se počítali pouze konkurenti z horní 

poloviny tabulky? 

Vávrovice – Budišov 0:5, 3:3 – Hlavnice 2:0 a 3:2 – Březová 5:1 a 5:2 – 

Vítkov „B“ 4:1 a 1:1 – Melč 1:0 a 5:1, Brumovice 2:1 a 7:0. Budišov – 

Hlavnice 2:1 a 1:4 – Březová 3:0 a 1:2 – Vítkov „B“ 1:1 a 1:1 – Melč 1:0 a 

0:1 – Brumovice 6:1 a 4:2. Hlavnice – Březová 3:1 a 1:2 – Vítkov „B“ 1:4 

a 1:1 – Melč 4:3 a 2:2 – Brumovice 4:2  a 2:0. Březová – Vítkov „B“ 1:1 a 

0:7 – Melč 1:1 a 3:1 – Brumovice 4:1 a 0:1. Vítkov „B“ – Melč 0:1 a 0:0 – 

Brumovice 5:2 a 0:3. Melč – Brumovice 4:3 a 0:1 

 

 body Skóre 

Vávrovice 29 38:17 

Budišov 21 28:16 

Vítkov „B“ 17 23:17 

Hlavnice 17 25:23 

Březová 14 17:30 

Melč 11 10:16 

Brumovice 9 17:38 



Zloději řádili na hřišti 

Zloděj, kdo to vlastně je… Člověk, jenž si přivlastní věc jiného člověka bez jeho vědomí. I takový nebo 

takoví zavítali jednoho dne v červnu na naše hřiště. Vyvstaly dvě varianty. Buď to byli lidé z blízkého 

okolí, kteří měli celou situaci dobře připravenou. Nebo to bylo náhodné a zloději nevěděli, do čeho 

jdou. Výsledky Policie ČR budou asi jaké? Moc důvodů a možností k dopadení určitě nemají. Musela 

by jim dopomoci náhoda. Sami se beztak nemají čeho chytit a takový případů je ve 

městě hodně. Spoluobčané Vávrovic si v nočních hodinách určitě ničeho nevšimli. 

Příště bychom prosili zloděje (teda jestli nějaké příště bude), aby nezapomněli 

vytrousit občanský průkaz, ať to mají policisté lehčí. Výlupci rozbili dveře, vzali 

nějakou hotovost a pak hlavně alkohol. Škoda se vyšplhala přibližně ke 20 000 Kč. Pro 

provozního určitě nic příjemného. Tak mu přejme, aby si to už další lidé raději rozmysleli. 

  

Postaví se k dluhu ve Velkých Hošticích jako chlapi? 

Slovo chlapa se už od středověku považovalo za závazek, který se dodržoval a 

pokud ne, tak „slibovači“ hrozil trest smrti. Dneska je svět kecálky přímo 

prohnaný. Nicméně mezi lidmi, které spojuje jedno, se toto moc nenosí. 

Vedení jednoho klubu se domluvilo s vedením druhého. I tak slova neplatí. 

Proto zase vyvstalo to, že se vše musí pojistit papírem. Dneska je svět 

administrativy. Bohužel. Je smutné, že náš soupeř, ale zároveň i partner své 

závazky vůči druhému nechce uhradit. Plyne z toho akorát poučení, ale zároveň to, že Velké Hoštice 

se zařadily mezi fotbalové kluby se kterými se asi už spolupracovat ve Vávrovicích nebude, protože 

svoje slova nedrží a chtějí jenom brát a když se po nich něco chce, tak je to pro ně velký problém a 

obracejí vzhůru nohama, že máme přehnané nároky. Přece jenom jestli slíbím, že zaplatím a pak se 

členové VV odkazují jeden na druhého a počátkem srpna není jejich doplatek za hostování Jakuba 

Skalíka zaplacena, což nám přijde jako ostudné. 

 

Hagi, Šnajder a Laifert odmítli trénovat 

Po konci soutěže byla k dispozici jedna trenérská funkce u dorostu a jedna u mužů. Bylo osloveno 

několik vávrovických odchovanců. Bohužel se u nikoho nesetkala s pozitivní odezvou. Je to závazek, 

který bych nemohl kvalitně vykonávat. Reagoval na situaci Martin Laifert. Mě to ani nenabízej, já 

bych na ně neměl nervy. Opáčil na nabídku Hagi. Já bych je tak zničil a oni by zničili psychicky mě. 

Prskl jen tak Šnajder. Všichni zůstanou pouze vávrovickými fandy. 



Psi jsou moje radost a moje práce, fotbal je má láska, ale ta musí jít stranou 

Loni do zápasů mužského týmu naskočili tři dorostenci. Jedním z nich 

byl David Hanel, jenž poslední tři roky zatěžoval konta soupeřů ve 

velkém. Nastoupil do 10 zápasů a vstřelil 6 branek, byl čtvrtým 

nejlepším střelcem.  

Bohužel pro vávrovický klub dal letos fotbalu vale. Nemůžu si dovolit to, 

abych se zranil. Mám nasmlouvané věci dopředu, kdybych je neplnil, tak 

si zákazníci najdou někoho jiného. Smutně povzdechl mladý fotbalista. 

Přejme mu, aby jej jeho zaměstnání a zároveň koníček ještě dlouho 

bavil a měl spoustu spokojených zákazníků. Přesto bychom asi všichni 

chtěli, aby ještě pár let střílet branky do sítí jiných týmů. No snad není tato cesta úplně zapovězena.  

 

Konec pro některé týmy na Opavsku 

Losování nového ročníku proběhlo 10.7. a najednou asi některým spadla čelist. 

Hodně týmů se nepřihlásilo. Je pravda, že většinou se odhlásili rezervní týmy, ale 

i tak to je zásah veliký. Největší rozmach měl opavský okres v sezóně 2011/12, 

kdy v 5 soutěžích hrálo 69 týmů. Letos 59, to je přibližně úbytek okolo 140 

fotbalistů během 2 let. Již dříve skončili bašty fotbalu, jako byla Raduň, ta ale 

aspoň zapojila mládež a letos dorost. Dále Kružberk, později padla Čermná ve Slezsku, béčko 

Holasovic a Otic, skončili poutní nápady založit nový tým bez historie Robot Opava a Deportivo 

Opava. Jednu dobu nehrála Horní Lhota. Teď skončila béčka Šilheřovic, Dolního Benešova, Hněvošic, 

Velkých Hoštic, Kozmic, Budišova a tým Rohova.  

V dorosteneckých soutěžích přišel naopak oproti loňsku k většímu rozkvětu. Odpadl dorost Velkých 

Heraltic. Přibyly týmy Raduně, Štěpánkovic, Mokrých Lázců a dokonce i bruntálský Horní Benešov. 

Pro náš dorost to však význam mít nebude, jelikož postoupil do krajské soutěže. 

Zato žákovské oddíly v kategorii 1+10 pomalu končí. Loni hrálo družstev 11, letos už jenom 8. 

Odpadly týmy Raduně, Litultovic, Kylešovic, Bohuslavic a přihlásil se tým Pusté Polomi. Přibyly naopak 

4 týmy v kategorii 1+7, která naopak získává na oblibě a je více dostupná pro více obcí.  

 



Posilování se úplně nepovedlo 

V přestupových termínech velkokluby házejí očkem a poté i miliony po hráčích 

velkých kvalit. Přestupy historie Shearera, Denilsona, Ronalda či Balea, budili 

velké rozruchy. V okresních soutěžích se vedoucí snaží přivést také nové tváře. 

Má to především dva možné důvody. Ten první je kvantitativní, kdy chcete 

přivést volného fotbalistu, abyste zacelil díry po hráčích, kteří odešli do jiných 

klubů nebo po hráčích, kteří ukončili kariéru.  

Druhým důvodem je zvýšení kvality pro to, aby klub byl schopen konkurovat jiným týmům v soutěži. 

Letos se počítalo, že obě mužská družstva posílí dorostenci, jenomže z 8 hráčů projevil aktivní zájem 

pouze 1 a to Jenda Lichovník. Martin Schopik, Vojta Černý,  Filip Mrusek, Kevin Trcka se mockrát 

neukázali a tak jejich zájem je hodně nečitelný. Mosler to ani nezkusil a bratři Haneli oznámili, že 

s fotbalem končí.  

Noví hráči z jiných klubů je vždy složitější cesta, protože musíme vzít v potaz to, že do Vávrovic to 

budou mít daleko, čas na tréninky či zápasy budou mít omezeny a taky budou docela drazí, protože 

pro svoji kvalitu budou asi svému klubu hodně chybět. Měli jsme na výběr 2 cesty. Buď jít po klucích, 

kteří ve výších soutěží nehráli. Tímto způsobem byl osloven třeba Pepík Kostera z Otic, který však dal 

znova přednost IV. Třídě ve slavkovském 

béčku před okresním přeborem ve 

Vávrovicích. Dalším je Peťa Novák z Velkých 

Hoštic, Marek Bolacký z Kylešovic nebo David 

Bukovský z Otic. Naopak druhý způsob 

možná o něco snadnější je ten, kdy jdete do nižších soutěží. Takto jsme však byli odmítnuti Tomášem 

Křížem ze Štáblovic, který neprahne po vyšší soutěži v jiném než ve štáblovském dresu. Dále Jirka 

Tengler ze Životic, ten chce zůstat ještě minimálně půl roku v mateřském klubu a uvidí v zimě podle 

situace.  Můžeme pokračovat dále, odmítli nás i Jakub Lázecký z Chvalíkovic, Vojta Kremser ze 

Služovic, Michal Kocián z Moravice a Tomáš Vícha ze slavkovského béčka. Hold Vávrovice na 

přestupovém trhu nemají takový zvuk. 

Výjimky se, ale i našly. Především se podařilo udržet všechny kluky, kteří byli u nás na hostování. 

Gólmanské duo Hrbáč a Košárek se budou snažit pomoci svými zákroky svému týmu k tomu, aby 

výsledky byly co nejlepší. Ve středu zálohy bude snad přivádět soupeře k pláči Jan Morisch, který se 

na rok upsal a prodloužil své hostování z Moravice. Tomáš Matoušek oslavil Kristova léta a to bylo 

také stěžejní v jednání s jeho mateřským klubem z Holasovic, který jej uvolnil na přestup.  Novými 

členy týmu budou David Brigula z Velkých Heraltic a Vašek Kubišta z Deportiva Opava, jenž naposledy 

hostoval v Jakartovicích. Jednou z největších posil bude Matěj Malohlava z Malých Hoštic. 



Martin Greipel nový trenér Vávrovic 

Skalní a dlouholetí fandové si pamatují, jak trenérské štace ve Vávrovicích 

fungovaly. Snažilo se vyjít z toho, aby tým vedl místní člověk, nebo člověk spjatý 

s klubem. V 90. letech byla takovouto ukázkovou dvojicí Zdeněk Vavrla a 

Antonín Fojtík, po jejich konci převzal koučování předseda Mirek Blaščík, ale 

situaci nestíhal a tak byl rád, že jej mohl v roce 2000 předat do rukou Pavla 

Maiwalda, ten vedl tým nepřetržitě jako hlavní trenér do podzimu 2008. Dále 

tým dostal na starost Jakub Morbitzer, trénování se na rok vzdal v sezóně 

2010/2011 ve „prospěch“ Zdeňka Richlého. Poté jej zase na tři roky převzal Jakub Morbitzer. Po celou 

dobu byl asistentem a trenérem brankářů Pavel Maiwald. 

Změna!!! Od 12.7. 2014 je novým trenérem Martin Greipel. Člověk, který pochází z Opavy. Svou 

hráčskou kariéru většinou spojil s FK Kylešovice. Tu trenérskou s týmy Dolních Životic, Slavkova B a 

Malých Hoštic. Pro sedmačtyřicelitého borce je angažmá ve Vávrovicích další výzvou. Cíl byl 

postavený jasně. Záchrana v OP!!! Martin tuto situaci trochu zná, především ze svého působení ve 

Slavkově, kde první dva roky hrál o postup, pak další 2 o záchranu v OP. Soutěž dobře znám, výzvy se 

nebojím. Teď mám za sebou seznamování s týmem, pokud budou kluci pracovat poctivě a vyjdeme si 

vstříc, tak náš cíl není nemožný. Okomentoval situaci Greipel. 

Fifeger se na půl roku upsal Slavii 

Největší překvapující bombou na přestupovém trhu bude bohužel odchod. Peťa Fifeger se rozhodl na 

půl roku minimálně vyzkoušet si jinou soutěž. Prvoplánoval přestup do Slavie Opavy „B“, která 

postoupila do III. třídy, ale následně se odhlásila. I po rozpadu však Peťa i nadále v tomto klubu 

působit a klidně i v I. B třídě. Chtěl jsem zkusit něco nového. Uvažoval jsem, jestli přestat hrát úplně, 

ale nakonec zvítězila varianta odejít do jiného klubu. Prostě nová motivace. Projevil svůj názor 

Fifeger. Údajně tam chodí pravidelně na každý trénink, aby trenéra zaujmul. Jak to najednou jde. 

Z Petra, který patřil v našem béčku k největších flákačů tréninků, se stal najednou poctivák každým 

coulem. Škoda jen, že je to v jiném klubu. 

Dolní Měcholupy testují Honzu Olbricha 

Dolní Měcholupy? Je Vám to jméno neznámé? Nedivíme se. Přesto, kdo ví, tak mu docvakne. Jenda 

Olbrich se před více než rokem odstěhoval do Prahy. Takže už svítá. Ano je to dědina nedaleko Prahy. 

Tento tým hraje III. Třídu městské části, tedy stejnou soutěž jako hráli ještě loni naše áčko. Zda synek 

uspěje, tak to ukáže čas a Honzův zájem. Už bylo dost zahálení, chtěl jsem konečně pro své tělo něco 

udělat. Prozradil situaci kolem sebe Olbrich. 



Hlavnice v poháru muže vyřadila 

Hlavnice – Vávrovice 1:1  

Branka: Malohlava 

Sestava: 

Hrbač – Tomáš Šenk – Patrik Richlý (46. Dan Šenk), Petr Laifert, Jan Schneider – Vašek Kubišta (46. Jan 

Matoušek), Jan Lichovník, Tomáš Matoušek (46. Ondřej Levák), Jonáš Zavřel – Matěj Malohlava, Petr 

Levák (46. David Brigula) 

V prvním kole přisoudil los vávrovickému týmu Hlavnici. Loni na jejich půdě vyhráli 2:3. Zápas by 

povětšinu utkání v režii hostujících Vávrovic. Trenér dal možnost si zahrát minimálně poločas všem 

hráčům. Poprvé se ve vávrovickém dresu objevili Matěj Malohlava z Malých Hoštic a Jenda Matoušek 

jenž zvažoval návrat do Vávrovic. První půle vycházela více Vávrovicím, zejména co se týče vytvoření 

si šancí. Horší bylo jejich proměňování. Především Zavřel a Kubišta lomili rukama.  

Do druhého poločasu vyběhla trochu jiná sestava. Hlavnice se z ojedinělé akce dostala do vedení. 

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a Malohlava z brejku vyrovnal. Potom ještě neproměnil 

šanci Zavřel a tak se museli kopat penalty. V jedné sérii byla chycena penalta Petrovi Laifertovi a tak 

se z postupu do 2. kola radovala Hlavnice, jejímž soupeřem budou Litultovice, které zvítězili 

v Holasovicich 2:0.  

Dorost bude hrát krajskou soutěž 

Dorost v loňské sezóně skončil na druhém místě 

v OP. Předseda Blaščík dostal nabídku, aby pustil 

tým do krajské soutěže a on ji přijal. Tak zase rok 

nás čekají trochu exotičtější soupeři a cesty a 

zároveň trochu více našponovaný rozpočet za 

autobusy. Z těch bližších soupeřů k nám zavítá 

Hradec, Budišov, Dolní Benešov, Vítkov, 

Strahovice. Z novojičínského okresu jsou v soutěži 

Odry, Bílovec, Fulnek a Studénka. Z ostravského Stará Bělá a Polanka a bruntálského Vrbno pod 

Pradědem a Rýmařov. 

Z týmu odešla početná enkláva ročníku 1995 a přijde o trochu méně početný ročník 1999. Generační 

obraně na a krajská soutěž v jeden rok. Trenéři Lichovník a Bartošák zažijí velice krušný rok. 



Kylešovicím stačil pouze poločas 

Kylešovice – Vávrovice 5:2 (2:2) 

Branky: Brigula, Lichovník 

Sestava: 

Matěj Hrbáč – Jan Schneider (46. Tomáš Matoušek), Tomáš Otýpka, Tomáš Šenk (70. Jan Morisch), 

Jan Laifert (46. Daniel Šenk) – Patrik Richlý (46. Vašek Kubišta) – Jakub Morbitzer, Jan Lichovník,  

David Brigula (46. Ondra Levák) – Petr Levák (46. Matěj Malohlava), Jonáš Zavřel (75. Aleš Gebauer)  

Soupeř z I.A třídy určitě kluky z FK NOVA prověřil. Tým hodně technicky vybavenými hráči, měl po 

většinu času balon na svých kopačkách a snažil se hrát barcelonské tiki – taka, ale po většinou bez 

většího efektu. Soupeř se dostal v prvním poločase do 5 šancí, lépe řečeno k 5 střelám. Nejdříve se 

protáhl kolem dvou našich stoperů Hoferek a mířil přesně k tyči. Hned z protiútoku však zakončoval 

ve vápně Brigula. Přibližně ve 40. minutě se Vávrovice po střele Jendy Lichovníka dostaly do vedení. 

Bohužel těsně před závěrečným hvizdem pustil Hrbáč střelu, která šla přímo na něj, ale prošla mu 

mezi nohama. 

Druhý poločas začal pro Vávrovice nešťastně, protože prakticky po rozehrání se dostaly Kylešovice do 

vedení, kdy hosté podcenili rychlý brejk. Pak ještě Kylešovice přidaly dvě branky, obě po pěkných 

akcích. Nejdříve pro rychlé kombinaci nechali hostující obránci volného hráče na velkém vápně a ten 

z první trefil pod břevno.  V závěru podcenili obránci dlouhý balon, který za brankovou čáru dostal 

jeden z útočníků domácích, když byl na malém vápně nekrytý a měl spoustu místa i času.  Objektivně 

lze říci, že vyhrál lepší tým, ale především v prvním poločase nedal tři šance Richlý, jednu Zavřel. Ve 

druhém poločas selhali v koncovce Malohlava a posléze Morbitzer. 

Za poznámku určitě stojí, že se vávrovickému dresu objevil Tomáš Otýpka, po dlouhých 14 letech a 

byl na hřišti určitě hodně vidět. Uvidíme, jestli se v něm objeví i v nadcházející sezóně. I když je mu už 

36, tak je pořád o něj veliký zájem po celém okrese. 

Bartošák zpět u dorostu 

Říkal, že už nikdy a přece je zpět. Comeback na trenérské lavici započal Miroslav Bartošák. Vyhověl 

nabídce Romana Lichovníka, jenž zůstal u dorostu sám a potřeboval někoho, aby pravidelně a hlavně 

kvalitně zajišťoval trenérské jednotky. Přesto, že se říká: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“, tak pro 

pana Bartošáka pomyslný vávrovický Nil nebude určitě problémem. K dispozici bude mít kluky, se 

kterými předtím nikdy nepracoval, takže v jeho podání to bude nový začátek. Přejeme mu, aby ty 

mladé chachary zvládal a znova jej fotbal chytil. 



Ženy, víno, zpěv a fotbal 

Každý z nás si stavíme priority různě, vyvíjí se to od mala až po důchod. Stejné to mají fotbalisté. 

Určitě se chtějí věnovat svému koníčku, práci a rodině. Teď už je na 

nich to dobře poskládat. Zdá se to jednoduché, ale není… Drahá 

polovička totiž řekne, že chce na nákup, k vodě, na bembajz, k rodičům 

a teď najednou co?? Pokud má žena cit chce pro spokojenost svého 

přítele udělat kompromis, tak se s ním domluví, tak jdi na fotbal, ale ať 

si brzo doma nebo příští týden bychom mohli něco podniknout. Horší 

věc, když žena řekne 3 hodiny před zápasem, že musíš někde jít. 

Snažíš se situaci řešit ke spokojenosti obojí strany. Tj. ano nakoupíme, 

ale fotbal stihnu. Nicméně pokud chce děvče jenom získat pozornost a 

čas fotbalisty za každou cenu. Což teda těžko říci jestli je to správné, 

protože chlap bude nasraný, že nemůže na fotbal a opačné pohlaví 

bude naštvané, že chlap na to nepřišel sám, že by se mohl své drahé věnovat.  V čem je teda dobrý 

fotbal ve vztahu? Určitě posiluje nervy obou partnerů…  

 

Pohár je dobrá příprava 

Posledním červencovým víkendem se vždy na Opavsku rozjede soutěž O POHÁR MĚSTA 

OPAVY. Soutěž je regionální kvalifikací do předkol poháru České pošty, kde se oficiálně 

mohou přihlásit pouze týmy hrající minimálně divizi. Pro týmy z okresu je 

to dobrá příprava a navíc při dobrém losu se na půdě outsidera může 

objevit soupeř o minimálně třídu hrající o třídu výše. Vávrovští muži hráli 

tuto soutěž letos již po páté za sebou a bohužel tohle byl jejich nejhorší 

výsledek. Sice ne skórem, ale když vezmeme v úvahu soupeře, tak ano. Pro 

ilustraci: ročník 2014/2015 Hlavnice (III.třída) 1:1 pen. 4:5, ročník 2013/2014 Chlebičov (I.B) 

3:3 pen. 5:6, ročník 2012/2013 Štěpánkovice (I.A) 2:7, ročník 2011/2012 Dolní 

Životice (IV. Třída) 4:4 pen. 4:3, Litultovice (OP) 3:1, Otice (I.B) 2:5 ročník 

2010/2011 Stěbořice (I.B) 4:2, Budišov (OP) 1:1 pen. 4:2, Litultovice 1:1 pen. 2:4. Největším 

úspěchem je tedy 3. kolo. Dorostenci se do loňského ročníku přihlásili dodatečně a rozhodně 

nezklamali. Dostali se do finále, když vyřadili tyto soupeře Holasovice (OP) 6:1, Budišov (KS) 5:2, 

Slavia Opava (divize) 6:1, ve finále nestačili na Strahovice (KS), kterým podlehli doma 1:2.  

 



Memoriál opět nalákal spoustu lidí do ochozů 

12. července se na vávrovickém hřišti uskutečnil další ročník Memoriálu Václava Laiferta, kterému 

přálo počasí, návštěva, počet branek i některé osobnosti fotbalového okresu. Dres Galus týmu oblékl 

třeba nestárnoucí Luboš Hanel, hokejový golman Šlupina, několik spoluhráčů Davida ve Slezanu, ale 

třeba i malá Natálka. BOBO team měl základnu ze 4 Laifertů, dále dres oblékli třeba Otýpka, Cavera, 

Smolek, Mrázek nebo Fajkus.  

Zápas byl od začátku plný napětí. BOBO team se dostal do vedení 0:2, soupeř pouze do poločasu 

snížil na 1:2, ale to ještě spoustu šancí pochytal golman Mrázek. Na druhé straně se do hodně šanci 

dostával Lukáš Fajkus, ale jeho šance zůstávaly neproměněny.  Začátek druhého poločasu se opět 

povedl „bobíkům“, kteří v jednu chvíli vedli 2:4. Galus team však předvedl strhujících několik minut a 

výsledek dorovnal. V závěru se hrálo už bez velkých kombinačních akcí, ale útok střídal útok. Po 

závěrečném hvizdu Patrika Richlého byl nakonec výsledek 5:5. 

 

 



NOVA CUP – letos se přihlásilo jenom 9 týmů 

Turnaj v malé kopané se tentokráte hrál systémem každý s každým. 

Náročný program nezvládla 2 mužstva, která turnaj nedokončila. Celý 

turnaj ovládlo družstvo Mladé pušky, které vyhrálo všech 8 zápasů. 

Daleko za nimi skončilo družstvo Katherainu, které se od začátku drželo 

s prvním týmem, ale pak přišla nečekaná remíza s Lvíčaty a v následné 

konfrontaci s puškami prohrálo. V závěsu za Katherainem skončili týmy 

OBI, Lvíčat a Vlaštovky. OBI team získal nejvíce bodů ve vzájemných 

zápasech se svými největšími konkurenty a tím zůstal na bedně. Lvíčata 

se opět zlepšila. Loni pátý, letos čtvrtí, příští rok třeba …. Vlaštovka 

nezopakovala loňskou bednu a skončila až pátá. Naopak Pivrnci letos 

překvapili a už to není tým, který dostává příděly. Naopak letos uhráli tři 

výhry a dalších několik vyrovnaných zápasů sehráli. GTI player se jako 

tým příliš neukázal, ale kluci se předvedli v dovednostních soutěžích, 

které dokonce dvě vyhráli. Týmy Opaváků a Kylles Hill v průběhu turnaj 

odpadly a jejich poslední výsledky byly kontumovány.  Nejlepším 

střelcem turnaje byl vyhlášen Radek Urban, který svými 15 brankami 

vytvořil prozatímní rekord. Nejlepší golmanem byl zvolen Jirka Olbrich a 

nejlepším hráčem Daniel Klein. V individuálních soutěžích vyhráli Martin 

Repaský a Mirek Kára – nejlepší stopař, Ondřej Šemora – nejlepší 

trestník, Jan Lichovník – Lvíčata.   Utkání s přehledem řídila trojice 

rozhodčích Aleš Gebauer, Jiří Otipka a Pavel Maiwald. Poděkování patří 

sponzorům: Agrozem a.s., Rame Krnov, Mlýn Herber, Jitřence a hlavnímu 

partnerovi Staturárnímu městu Opava 

 

 

Lvíčata Pivrnci 2:1 

Vlaštovka GTI player 2:1 

Katherain OBI team 3:0 

Opaváci Kylles Hill 1:5 

Mladé pušky Lvíčata 2:0 

Pivrnci Vlaštovka 0:3 

GTI player Katherain 0:6 

OBI team Opaváci 6:0 

Kylles Hill Mladé pušky 0:4 

Lvíčata Vlaštovka 0:0 

Pivrnci GTI player 2:0 

Katherain Opaváci 8:0 

Katherain Kylles Hill 3:0 

Lvíčata GTI player 6:0 

Pivrnci OBI team 0:3 

Vlaštovka Mladé pušky 1:3 

Opaváci Lvíčata 0:8 

GTI player Kylles Hill 3:0 

Pivrnci Mladé pušky 0:2 

OBI team Vlaštovka 3:0 

Katherain Lvíčata 2:2 

GTI player Opaváci 3:1 

Kylles Hill Pivrnci 0:3 

Mladé pušky OBI team 2:0 

Vlaštovka Opaváci 6:1 

OBI team GTI player 1:1 

Mladé pušky Katherain 3:2 

Kylles Hill Lvíčata 0:3 

Pivrnci Opaváci 2:0 

Katherain Vlaštovka 2:0 

Mladé pušky GTI player 3:0 

Kylles Hill OBI team 0:3 

Lvíčata OBI team 0:1 

Pivrnci Katherain 2:3 

Mladé pušky Opaváci 3:0 

Kylles Hill Vlaštovka 0:3 



Okresní přebor mužů – podzim 2014 

---------------------------------------------- 
02. kolo – sobota – 16.08. v 17.00 hod   Skřipov – Vávrovice 
03. kolo – sobota – 23.08. v 17.00 hod   Vávrovice – Malé Hoštice  
04. kolo – neděle – 31.08. v 15.00 hod   Bělá – Vávrovice 
05. kolo – neděle – 07.09. v 16.30 hod   Vávrovice – Hradec 
06. kolo – neděle – 14.09. v 16.00 hod   Strahovice – Vávrovice 
07. kolo – sobota – 20.09. v 16.00 hod   Vávrovice – Pustá Polom B 
08. kolo – neděle – 28.09. v 16.00 hod   Budišov – Vávrovice  
09. kolo – sobota – 04.10. v 15.30 hod   Vávrovice – Hněvošice 
10. kolo – sobota – 11.10. v 15.00 hod   Kobeřice B – Vávrovice 
11. kolo – sobota – 18.10. v 15.00 hod   Vávrovice – Vřesina 
12. kolo – sobota – 25.10. v 14.00 hod   Vávrovice – Jakartovice 
13. kolo – sobota – 01.11. v 14.00 hod   Stěbořice – Vávrovice 
01. kolo – sobota – 08.11. v 14.00 hod   Vávrovice – Litultovice 
  
 

Krajská soutěž dorostu – podzim 2014 
------------------------------------------------- 

02. kolo – sobota – 16.08. v 14.00 hod   Rýmařov – Vávrovice   bus 12:30 z Vávrovic 
03. kolo – sobota – 23.08. v 14.30 hod   Vávrovice – Studénka 
04. kolo – sobota – 30.08. v 14.45 hod   Vrbno – Vávrovice    bus 13:15 z Vávrovic 
05. kolo – neděle – 07.09. v 10.00 hod   Vávrovice – Hradec 
06. kolo – sobota – 13.09. v 13.45 hod   Strahovice – Vávrovice   bus 12:45 z Vávrovic 
07. kolo – sobota – 20.09. v 13.30 hod   Vávrovice – D. Benešov 
08. kolo – neděle – 28.09. v 13.30 hod   Budišov – Vávrovice    bus 12:00 z Vávrovic 
09. kolo – sobota – 04.10. v 13.00 hod   Vávrovice – Odry 
10. kolo – sobota – 11.10. v 12.30 hod   Fulnek – Vávrovice   bus 11:15 z Vávrovic 
11. kolo – sobota – 18.10. v 12.30 hod   Vávrovice – Vítkov 
12. kolo – sobota – 25.10. v 11.30 hod   Vávrovice – Polanka 
13. kolo – sobota – 01.11. v 11.30 hod   Stará Bělá – Vávrovice   bus 10:00 z Vávrovic 
01. kolo – sobota – 08.11. v 11.30 hod   Vávrovice – Bílovec 
 
 

4. třída, sk. B mužů – podzim 2014 
------------------------------------------- 

03. kolo – sobota – 23.08. v 17.00 hod   Štáblovice – Vávrovice B 
04. kolo – neděle – 31.08. v 17.00 hod   Vávrovice B – Větřkovice 
05. kolo – sobota – 06.09. v 16.00 hod   Radkov – Vávrovice B 
06. kolo – neděle – 14.09. v 16.00 hod   Vávrovice B - Sosnová 
07. kolo – sobota – 20.09. v 16.00 hod   Slavkov B – Vávrovice B 
08. kolo – neděle – 28.09. v 16.00 hod   Vávrovice B – Palhanec 
09. kolo – sobota – 04.10. v 15.30 hod   Těškovice – Vávrovice B 
10. kolo – neděle – 12.10. v 15.00 hod   Vávrovice B – Deštné 
11. kolo – sobota – 18.10. v 15.00 hod   v o l n o 
01. kolo – sobota – 25.10. v 14.00 hod   Moravice – Vávrovice B 
02. kolo – neděle – 02.11. v 14.00 hod   Vávrovice B - Klokočov 
 
 

Okresní přebor žáků – podzim 2014 
-------------------------------------------- 

04. kolo – neděle – 31.08. v 14.30 hod   Vávrovice – Větřkovice   
05. kolo – neděle – 07.09. v 10.00 hod   Hať – Vávrovice    bus 9:00 z Vávrovic 
06. kolo – neděle – 14.09. v 13.30 hod   Vávrovice – Kozmice 
07. kolo – středa  – 24.09. v 16.30 hod   Slavkov – Vávrovice   bus 15:00 z Vávrovic 
01. kolo – sobota – 27.09. v 14.00 hod   Píšť – Vávrovice    bus 13:00 z Vávrovic 
02. kolo – neděle – 05.10. v 13.00 hod   Vávrovice – Stěbořice 
03. kolo – neděle – 12.10. v 10.00 hod   Pustá Polom – Vávrovice    bus 9:00 z Vávrovic 
 
 
  



Slavnostní zakončení 
 

Koncem června se všechny naše družstva rozloučila se sezónou předchozí. Dorostenci ještě v průběhu 
soutěže. Hlavní náplní bylo vyzvat končící kluky, aby dále pokračovali ve svém působení v mužích. 
Jestli se to trenérovi povedlo, tak ukáže až čas. Přesto pomocí hole od Ivoše Hanela  byl celý ročník 
1995 pasován na muže.  

 
 
Muži se k slavnostnímu zakončení sešli až po sezóně. Několik fanoušků dělalo fotbalistům dobrou 
kulisu. Ocenění bylo hned v několika anketách. Někteří byli i záporně oceněni, jednalo se hlavně o 
účast na trénincích. Pravidelně se zúčastňovala jenom hrstka. Ostatní na to hodně kašlali. Ti přítomni 
měli za úkol zdolat překážkovou dráhu. Další byli karetní hříšnici. Tři nehorší si zahráli na lov žvýkaček 
v mouce. 
 
Seznam Anket 
 

Nej střelec sezóny 2013/2014    Miroslav Rolný (18 branek)  

Nej nahrávač sezóny 2013/2014   David Kříž (10 nahrávek) 

Nejvytíženější hráč sezóny 2013/2014  Tomáš Šenk 

Nejlépe hodnocený hráč podzim 2013  Jonáš Zavřel 

Nejlépe hodnocený hráč jaro 2014   David Galvas 

Nejlépe hodnocený hráč sezóny 2013/2014  Miroslav Rolný 

Cena fair play 2013/2014    Petr Levák 

Poctivák sezóny 2013/2014    Miroslav Rolný 

Citron sezóny 2013/2014    Tomáš Šenk 

Žolík sezóny 2013/2014    David Hanel 

Osobnost sezóny 2013/2014    Tomáš Šenk 

Překvapení sezóny 2013/2014   David Hanel 

Lenoch sezóny 2013/2014    David Kříž 

Největší karetní hříšník    Miroslav Rolný 



                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

TAJENKA: Sedí tak Jura, Tonda, Miroš a Vašek. „Ty Mirošu a jaký mu dáme název? Ptají se 

jednohlasně Tonda, Jura a Vašek. ……………. ……………………. Odpoví v klidu Miroš. 

1. Nejčastější výmluva fotbalistů, že zakopli o …… 

2. Jeden ze sponzorů NOVA CUP 2014 

3. Postavička Jiřího Trnky, jeden z fotbalistů má doma tuto přezdívku  

4. Tomáš Šenk a Richard Klein se určitě na konec prázdnin, kdy budou 

5. Příjmení golmana dorostu 

6. Stromy, které byly kolem hřiště, jsou posekané, tak 10 let 

7. Přezdívka bývalého hráč Zdeňka Kremera 

8. Řeka, která teče za boudou 

9. Křestní jméno druhého předsedy fotbalového klubu 

10. Dopravní prostředek současného předsedy 

11. Poslední soupeř mužů v podzimní části 

12. muži i dorost mají za soupeře týmy, které mají část názvu společného. Který? 

13. Nejlepší umístění mužů v okresním přeboru 

14. Jméno loňského nejlepšího střelce Vávrovic v III. Třídě 

15. Soupeř dorostenců ve finále 

16. Mateřský klub Jana Morische 

17. Název boudy na hřišti 

18. Příjmení dvojčat, které hráli za Vávrovice 

19. Příjmení trenéra žáků 


