
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý čtenáři NOVOVIN.  

V minulém prvním čísle jsme  Vám řekli naše důvody zpoplatnění naši rubriky. Až 

tento čtvrtek jsme se dozvěděli, že naše první číslo nemělo valný ohlas, co se týče ceny 

ani kvality.  Což nás jako pisatele docela odradilo k dalšímu počínání. Vyjádřit se ke 

kvalitě je těžké, když jsme neměli možnost vytisknout číslo ve velkém nákladu, které 

obsahovalo 24 stran. Kdybychom jej nechali tisknout v tiskárně, tak nás jedno stojí 30 

Kč (tak to by si to nekoupil už nikdo), proto jsme volili nám dostupnější a levnější 

způsob a to černobílý tisk. Cena  přiměřená  není či je? Postupovali jsme přímou 

úměrou. Třeba ve Štěpánkovicích či Oticích nemají lidé problém dát 5 Kč za 8 stran. A 

to v něm byli zcela obyčejné informace jako v předešlém zpravodaji. My měli stran 24, 

což je třikrát více. Chtěli jsme také číslo zpoplatnit z důvodu, že Kuba vydával 

zpravodaj (s pomocí trenérů) tři roky zcela zdarma, psal jej ve svém volném čase a 

když jsme viděli, že jeho práce se třeba válí na zemi nebo dokonce některá čísla nebyla 

rozebraná, tak nás zajímalo kolik skutečných fandů si o našem fotbale něco přečte.  

Vzhledem k tomu, že jsme měli řadu řádek již napsaných, tak se toto číslo ještě vydá, 

ale další již asi nepřibude, protože je to asi vesměs zbytečná práce, když není pro koho 

psát. Ohodnotili jsme toto číslo 5 Kč. Snad to bude vyhovovat aspoň těm 8 lidem, co si 

jej koupilo před 14 dny. Rozloučíme se sportu zdar, fotbalu zvlášť a Vávrovicím navždy 
 

 

 



Á č k o 

 Levák ve Skřipově mužem zápasu 

Není tomu tak dávno, co oba týmy hrály ještě třetí třídu, ale nyní oba hrají o třídu výše. 

Skřipov loni přežil jako nováček a jeho výsledek ve středu tabulky byl více než překvapující. 

Kdežto Vávrovice jsou staronový účastník. Uvidíme, zda tato sezóna bude pro vávrovické 

lepší než ta před 2 lety.  

Zápas obou týmů se nesl jako vyrovnaná partie. Střelecky se za Vávrovice prosadil Petr 

Levák a to ještě jednu velkou šanci neproměnil, když vystihnul rozehrávku domácích. Na 

konci zápasu byl však smutným hrdinou, protože vypustil jeden souboj, který znamenal 

rozhodující branku, což je velká kaňka na jeho výkonu.   

 

Skřipov – Vávrovice 3:2 (2:1) 

Branky: Levák 2 

Sestava: 

 

     Patrik Košárek 

 

Jan Schneider    Tomáš Šenk    Jan Laifert 

 

     Jan Lichovník 

   Jan Morisch   Matěj Malohlava 

Petr Laifert       David Brigula (60. Matoušek) 

 

    David Kříž  Petr Levák 

 

 

Greipel byl po Skřipovu docela spokojen 

Zápas ve Skřipově nebyl zas tak špatný. V prvním poločase jsme mohli být více produktivní. 

Posteskl si kouč. Dostali jsme 2 branky v první poločase, ta druhá byla po krásném přímém 

kopu. Ve druhé půli jsme srovnali, ale ke konci docházeli síly a bohužel s naší 

nekoncetrovanosti nás soupeř o ten bod připravil. Zhodnotil v krátkosti trenér zápas. 

Víceméně všichni zahráli takový odpovídající standart, mouchy jsem postřehnul, snad se 

z nich poučíme a příští zápas bude lepší.  

 



 

Malé Hoštice byly nad síly domácích 

Po roce obnovená premiéra na domácím hřišti nedopadla moc dobře. Prvních 5 minut se hrálo 

na půli Hoštic. Do první branky Hoštic se hrálo na polovině Vávrovic, které nedokázaly 

vpředu udržet balon, natož vystřelit. Vstřelená branky soupeře ukolébala a zbytek poločasu 

byl naopak bezzubý on. Druhý poločas byl jednoduchý, hosté hráli na brejky 2 ze 3 proměnili. 

Domácí se snažili pomalu donést míč do sítě, ale nastřelili pouze 2x brankovou konstrukci, 

několik rohů a jednu branku.  

 

Vávrovice – Malé Hoštice 1:3 (0:1) 

Branka: Kříž 

Sestava: 

     Patrik Košárek 

 

Jan Laifert    Tomáš Šenk    Jan Schneider 

      Petr Laifert 

 

Jakub Morbitzer   Jan Lichovník  David Brigula (Patrik Richlý) 

   Matěj Malohlava 

   

David Kříž     Petr Levák 

 

Olbrich uspěl na testech v Praze 

V minulém čísle bylo zmíněno, že si Jenda Olbrich zkusí pražské angažmá. 

Zapojil se v Dolních Měcholupech do přípravy a sehrál jedno přátelské 

utkání na stoperu. Celkově to je zatím takové, no jak to říct. Čekal jsem to 

daleko náročnější. Hlesl Olbrich na adresu tréninkových jednotek. Asi jsem 

na tom velice dobře fyzicky, protože jsem čekal, že budu zralý na pořádně 

pokrej ručník a nosítka po každém tréninku. Zavtipkoval Jenda.  Prostředí si 

velice pochvaluje, hned po příchodu na trénink či zápas jsou připravené 

balony, pití a natažené sítě, nalajnové hřiště, klub má svého hospodáře, který se o všechny 

tyto věci stará. Zatím jsem hrál v mixované sestavě na stoperovi. Prohráli jsme 3:0, ale soupeř 

hraje o 2. třídy výše, takže to neberou v Měcholupech jako velkou tragédii. V kabině je zatím 

pohoda a kluci jsou na mě jako na náplavu docela příjemní. Sdělil s mírným úsměvem Honza.  

T o jestli se prosadí do áčka nebo do béčka neřeší, chtěl by si určitě zahrát a to je hlavní 

priorita. 



 

Souboj nováčků skončil pro Vávrovice fiaskem 

Prohra 5:4 připomíná spíše více hokejový než fotbalový výsledek. Tento se zrodil minulou 

neděli v Bělé. Domácí tým vyhrál nakonec zaslouženě, ovšem jenom proto, že hosté se do 

zápasu vůbec nepoložili. Po většinu zápasu zaostávali, ne že by byli horší fotbalisté, ale zápas 

odehráli ledabyle. Dostat 5 branek to svědší o nedůslednosti obrany a o ne velké formě 

golmana. 4 branky jsou naopak dobrá vizitka po ofenzivu, ale pokud je to z 12 šancí, tak  už 

to je procentuálně 33% a to je podprůměr.  Tak to se o body hrát nedá. Lamentoval po zápase 

kouč hostí Greipel. Větší grcačku jsem neviděl. Prohrát s chlapama, kteří snad viděli balon 

poprvé, měli snad každý přes 100 kg je hodně velká ostuda. Zareagoval hned po zápase,  

zatím marod Honza Morisch, jenž jel podpořit svůj tým.  

 

Bělá – Vávrovice 5:4 (3:1) 

Branky: Lichovník 2 (1x pen.), Levák, Kříž 

Sestava: 

      Patrik Košárek 

Jan Laifert    Ondra Levák    Jan Schneider 

    Matěj Malohlava 

 

Jonáš Zavřel (46. Tomáš Šenk)  Petr Levák    David Brigula (46. Tomáš Matoušek) 

    Jan Lichovník 

 

  David Kříž     Patrik Richlý 

 

 

Zavřel letěl na Sibiř 

Každý letos jede na dovolenou. Někdo zvolí tuzemsko, někdo 

moře (Řecko, Itálie, Chorvatsko) a někdo raději bude šetřit, 

protože jej potkalo něco, co mu vyždímalo veškeré úspory. Ovšem 

Jonáš Zavřel, řečený Johny, si vybral docela netypickou 

dovolenou. Zavolal na letiště do Prahy a zeptal se jich, že bych 

chtěl nějakou exotiku za dobré peníze. Paní se mrkla a řekla, není 

problém. 15.8 letíte do Novosibirsku. Kde, že? Ano Novosibirsk, 

je jedno z největších měst ruské federace a hlavní město Sibiře. 

Sibiř? Kdo by tam jezdil? Jel snad lovit Yettiho či Irbise? Ne… Důvod je mnohem 

prostší…návštěva tchýně a tchána, tedy maminku a tatínka své krásné ženy. Doufejme, že mu 

tam nezamrzne forma a tu pravou bude v sezóně ukazovat. 



Soupiska A – tým (pouze orientační) 

 

Jméno   post  ročník   poznámka 

Patrik Košárek brankář 1989  hostování do 30.6. 2015 z SFC OPAVA 

Matěj Hrbač  brankář 1993  hostování do 30.6. 2015 z SFC OPAVA 

Tomáš Šenk  obránce 1991  

Jan Schneider  obránce 1992 

Jan Laifert   obránce  1978 

Aleš Gebauer  obránce 1980 

Jan Lichovník  záložník 1995 

Jakub Morbitzer záložník 1985 

David Brigula  záložník 1990  hostování do 30.6. 2015 z V. Heraltice 

Matěj Malohlava záložník 1988  hostování do 30.6. 2015 z M. Hoštice 

Petr Laifert  záložník 1986 

Tomáš Matoušek záložník 1981 

Jan Morisch  záložník 1983  hostování do 30.6. 2015 z TJ Moravice 

Václav Kubišta záložník 1986 

Jonáš Zavřel  útočník 1987 

David Kříž  útočník 1983 

Patrik Richlý   útočník 1992 

Petr Levák  útočník 1994 

Martin Greipel trenér   1967 

Pavel Maiwald trenér golmanů  1958 

 

Změny v týmu: 

Odešli: Otipka Jan (hostování TJ Sokol Velké Heraltice do 30.6. 2015), Rolný Miroslav 

(hostování TJ Sokol Velké Heraltice do 31.12. 2014), Matoušek Jan (hostování do 31.12. 

2014 TJ Sokol Služovice) 

Přišli: Kubišta Václav (přestup z Deportiva Opava), Brigula David (hostování do 30.6. 2015 

z Sokol Velké Heraltice), Matěj Malohlava (hostování do 30.6. 2015 ze Slavia Malé Hoštice), 

Košárek Patrik (obnovené hostování ze SFC Opava), Hrbač Matěj (obnovené hostování ze 

SFC Opava), Morisch Jan (obnovené hostování z TJ Moravice), Matoušek Tomáš (přestup 

z TJ Sokol Holasovice) 



 

  TABULKA 

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

 

1. Litultovice 3 2 1 0 7: 2 7  ( 1) 

 

2. Kobeřice "B" 3 2 1 0 9: 5 7  ( 4) 

 

3. Stěbořice 3 2 1 0 6: 2 7  ( 7) 

 

4. Budišov n/B 3 2 1 0 6: 4 7  ( 4) 

 

5. Bělá 3 2 0 1 9: 9 6  ( 0) 

 

6. Hradec n/M 3 1 2 0 7: 5 5  ( -1) 

 

7. Jakartovice 3 1 1 1 9: 5 4  ( 1) 

 

8. Malé Hoštice 3 1 1 1 7: 7 4  ( -2) 

 

9. Strahovice 3 1 1 1 5: 5 4  ( -2) 

 

10. Skřipov 3 1 0 2 4: 10 3  ( -3) 

 

11. Pustá Polom "B" 3 0 2 1 3: 4 2  ( -4) 

 

12. Vřesina 3 0 1 2 3: 9 1  ( -5) 

 

13. Vávrovice 3 0 0 3 7: 11 0  ( -3) 

 

14. Hněvošice 3 0 0 3 6: 10 0  ( -3) 

 

 



B é č k o 

Kleinovi přípravu řídí traktor 

Richard Klein, malý velký muž ve vávrovické brance. Jeho příprava na 

sezónu začíná brzy ráno kávou, zapálenou startkou či jinou „sračkou“ 

tabákovou. Popřemýšlí, co by mohl dneska zdokonalit a pak to vše jde 

zpečetit na WC. Tam si to vše odhlasuje.  

V areálu nasedne do pekelného stroje, který při 50 km/h ztrácí barvu, ale náš 

malý všeuměl už věc zná a na poli řádí jenom 45 km/h. Jedna tuna obilí 

sem, jedna tam, kulky se drkotají o sedadlo. Porostu ještě? Tak přemýšlí mladý muž… Co 

více k němu říci, jako traktorista je zcela bezkonkurenční a bral by jej i ten nej oddíl STS 

Chvojkovice Brod. Richard je však  

svému ZD věrný jako pes a hryzl by každého, kdo by se postavil žním na Opavsku. Tak takto 

bychom shrnuli přípravu jedné z největších opor B – týmu.  

 

Ve Štáblovicích kluci zabrali 

Štáblovice je tým, který již dlouhou dobu se snaží projít o třídu výše, je to však zakleto, 

několikrát obsadili nepostupová druhá nebo třetí místa. Jednou jim to vyfouknul Vítkov, pak 

Životice, posléze Melč a teď Slavia Opava, která se však nakonec odhlásila. Nyní je tým 

v nové sezóně odhodlán své neduhy neprotahovat. Bohužel první obětí se mělo stát 

vávrovické béčko. Domácí sice uhájili tři body, ale dost dlouho se o ně přetahovali a snad i 

báli. Vávrovští kluci předvedli výborný výkon ve prvním poločase, kdy soupeře drželi krásně 

v šachu a drželi bod. Druhý poločas byl už v režii domácího celku, převážně, kluci zanechali 

dobrý dojem, ale přece jenom, v druhém poločase, chyběli ty metry či kilometry z treninku. 

V útočné fázi byl velice úspěšný útočník Rosťa Vegel.  Diváky však v tom zápase hodně 

uchvátil výkon Richarda Kleina, který svým parádními zákroky držel nejdříve svůj tým nad 

vodou, aby jej nakonec uchránil od ostudy. 

Štáblovice – Vávrovice „B“ 5:2 (2:2) 

Branky: Vegel 2 

Sestava:    

      Richard Klein 

Martin Schopik    Daniel Šenk    Petr Král 

      Marek Cagaš 

 

Matěj Straka (Luděk Černý) Vašek Kubišta (Přemek Valeček)   Jirka Laifert 

      Martin Repaský 

  Rosťa Vegel (Luboš Foltýn)   Filip Mrusek 



 

Jediný gól rozhodl o nezdaru 

Větřkovice je tým, který ještě 3 roky zpátky brázdil hřiště okresního přeboru. Podívejme, kam 

to kluci od Dubiny dopracovali. Přesně tak. Do pralesa. Hned v prvním zápase se v něm 

nepěkně předvedli, když chytili v Klokočově 9 fíků. Bohužel pro Vávrovice tentokráte jejich 

brána zůstala zakletá, když se žádný z jejich střelců nedokázal prosadit. Náš tlak končil ve 

velkým vápně, dál jsme se nedostali, ucházejících šancí bylo poskromnu, tento výsledek není 

pro nás dobrý. Ohodnotil stručně výkon svých oveček trenér Krčmařík. 

Vávrovice „B“ – Větřkovice 0:1 (0:0) 

Sestava: 

      Richard Klein 

Martin Schopik    Daniel Šenk     Petr 

Král 

      Aleš Gebauer 

Matěj Straka   Vašek Kubišta     Vojta Černý 

      Martin Repaský  

  Luboš Foltýn     Rosťa Vegel 

 

 

  TABULKA 

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

 

1. Štáblovice 2 2 0 0 7: 3 6  ( 0) 

2. Slavkov "B" 2 1 1 0 6: 5 4  ( 1) 

3. Klokočov 2 1 0 1 10: 3 3  ( 0) 

4. Sosnová 1 1 0 0 2: 1 3  ( 0) 

5. Palhanec 1 1 0 0 1: 0 3  ( 3) 

6. Větřkovice 2 1 0 1 2: 9 3  ( 3) 

7. Deštné 2 0 2 0 7: 7 2  ( -1) 

8. Moravice 2 0 1 1 4: 5 1  ( -2) 

9. Radkov 2 0 1 1 4: 5 1  ( -2) 

10. Těškovice 2 0 1 1 3: 4 1  ( -2) 

11. Vávrovice "B" 2 0 0 2 2: 6 0  ( -3) 

 



Bojí se Foltýn tribuny? 

Sezóna je v začátcích a zápas se Štáblovicemi a Větřkovicemi již minulostí. 

Hráči si leští kopačky na další střetnutí a nohy se třepou, fotbalové šílenství 

pokračuje. Spousta hráčů uvažuje na tím, co sezóna přinese. Hlavně ať je po 

zápase pivo. Brblal si pod nosem Peťa Král. Mohl bych dát nějaké branky. 

Hřímal Rosťa Vegel. Hlavně ať je nás vždycky dost. Přemítal jeden 

z nejzkušenějších playerů Daniel Šenk. Luba Foltýn má však přání, aby 

neskončil na tribuně. Proč asi? Nevěří si, že by nepřesprintoval některé spoluhráče, ale 

zároveň i konkurenty nebo se mu nezdá hra jeho týmu, na kterou se možná nedá dívat. Sezóna 

ukáže, kde bude mít místo právě Luba. 

 

Béčko mělo strhující letní přípravu 

Období července a srpna je pro někoho synonymem pro dovolenou, brigádu, chlastačky, 

práce, flákání a podobné věci. Hráči rezervního týmu Vávrovic bohužel nejsou výjimkou.  

Jednotlivci se sem tam dostaví a jsou ti nejmladší Danek, Rosťa či Míša Bartus. Ostatní chodí 

jenom, když mají čas, tj. nikdy. Máme čas jenom, když je zápas. Pokud je trénink tak mám 

denní a je vcelku fuk kde. Jestli v hospodě, doma nebo v práci.  

Jak asi budou vypadat zápasy? Když vezmeme v potaz, že se lidi sejdou po 2 měsících a navíc 

ještě v docela pozměněném složení, tak to může vypadat všelijak. Budou preferovat italské 

catenaccion či proslulý prešovský beton? Vzhledem k nezodpovědnosti a netýmové 

spolupráci to asi nebude ten správný styl, navíc by asi nikoho nebavil. Tak co takhle 

španělské ti-ty ka-ka. Barcelonští hráči jsou však proti těm vávrovským trošku jinde, ale 

mohou se rovnat aspoň v něčem. Ve Španělsku jsou méně produktivní, protože potřebují 20 

přihrávek na to, aby se dostáli na velké vápno, kdežto borcům v dresu B-netu stačí třeba 2 

nebo 3, aby ztratili balon na šestnáctce soupeře a jejich tlak končí. Tak to asi taky není příliš 

OK. Pojďme tedy dále, co německá týmová hra. Tak ta by asi spadla po 2. možná po 3. 

obdržené brance, kdy se někteří na to vyserou a někteří se už budou chtít jenom předvádět. 

Systém tedy bude? Možná tak brazilský chaozz, všichni budou tancovat s balonem, každá 

ztráta bude stát hodně sil, až do úplného vyčerpání a prohry třeba i s Radkovem, ale třeba 

výhra i s Těškovicemi. 

Myslíte, že jsme na kluky přísní? Myslím, že většina to má stejně na háku. Vždycky platí, že 

pokud mě fotbal baví, tak chci, aby mě bavil co nejdéle a tak se musím s balonem vidět  

vícekrát než 26x za rok. Druhé pravidlo, že pokud jsem chodil minulý rok na tréninky, tak to 

neznamená, že z toho budu žít ještě tento. Bohužel teď je třeba se zeptat, jak ten fotbal baví 

takové lidi, kteří dávají přednost před fotbalem hospodě, lenošení, flákání a hlavně kecání. 

Jinak opět určitě platí, že rodina a práce by měli být před fotbalem. Jen, ale pořád divné, že na 

tréninky se dostávají „fotříci či manželé“, svobodní či bezdětní prostě ne. 

(Článek sepsán před zápasem ve Štáblovicích, každý může posoudit jestli se autor trefil  ) 

 



 

Soupiska B – tým (pouze orientační) – nevíme koho ještě Yogi Mourihno vyhodí  

 

Jméno   post   ročník  poznámka 

Richard Klein  brankář  1991   

Daniel Šenk  obránce  1974    

Michael Bartusek obránce  1987    

Petr Král  obránce  1986    

Kevin Trcka  obránce  1995  hostování do 30.6. 2015 ze Zlatník 

Marek Cagaš  obránce  1983  

Jiří Laifert  obránce  1980    

Martin Schopik obránce  1995     

Martin Repaský záložník  1990  

Vojta Černý  záložník  1995    

Roman Bartusek záložník  1989    

Zdeněk Richlý záložník  1963 

Rosťa Vegel  útočník  1978    

Luboš Foltýn  útočník  1980   

Matěj Straka  útočník  1994  hostov. do 31.12. 2014 ze Stěbořic 

Filip Mrusek  útočník  1995    

Luděk Černý  univerzál  1987    

Jarek Vrba  univerzál  1986    

Přemysl Krčmařík univerzál, kouč 1980   

 

Změny: 

Odešli: Petr Fifeger (SK Štáblovice – hostování do 31.12. 2014), Tomáš Matoušek (přerazen 

do A-týmu), Jakub Slíva (konec hostování z FK Krnov – odjezd do Německa), Jan Vincker 

(konec kariéry), Jan Olbrich  (SK Dolní Měcholupy – hostování do 31.12. 2014) 

Přišli: Vojta Černý, Filip Mrusek, Martin Schopik (přeřazeni z dorostu), Kevin Trcka 

(hostování z TJ Sokol Zlatníky), Jarek Vrba (přestup z SK Metylovice) 



D o r o s t 

 

V Rýmařově se překvapení nekonalo 

Nováček soutěže zavítal na půdu loňského vítěze krajské soutěže Rýmařova. Město ležící asi 15 

km za Bruntálem, prožívá fotbalový rozkvět. Pokud se podíváme na všechny věkové kategorie, 

tak jsou hodně úspěšný. A-tým postoupil do divize, B-tým hraje každý rok špici III.třídy, dorost 

vyhrál krajskou soutěž, ale odmítl postoupit kvůli malému počtu dorostenců (na krajský přebor je 

nutno mít mladší i starší dorost).  Starší žáci skončili druzí v OP, mladší žáci a přípravka svoji 

soutěž dokonce vyhrála.  

Celkově i rozdíl a to minimálně ten výsledkový šel vidět v zápase, kdy domácí soupeře o třídu 

porazili, ale byl to ostrý start, který mohl dopadnout samozřejmě pro Vávrovice i hůře. 

V hostujícím dresu na sebe dobrým výkonem upozornil Martin Velecký, jenž má střídavý start ze 

Zlatník.  

Rýmařov – Vávrovice 4:1 

Branka: Martin Velecký 

Sestava:  

Tesař -  Levák Ondřej, Klein Daniel, Velecký Martin, Štencel Jakub, Černý Vojtěch, Bohm Ervín, 

Pchálek Václav, Schreier Jan, Lichovník Jakub, Novák Ondřej 

Domácí zápas dopadl o mnoho lépe 

Studénka  předloni uhrála v soutěži krásnou stříbrnou pozici. Letos jim asi pšenka nepokvete. I 

malá ves na poříčí řeky Opavy jim dala lekci. Vávrovští kluci v některých fázích utkání sice  příliš 

neoslnili, ale jejich nepovedené úseky, střídali akce a střelba z říše snů. Ukázali, jak je těžké se 

koncentrovat po celé utkání,jak je těžké vzdorovat soupeři, který to již v určitých fází zápasů balí 

a snažíse docílit alespoň jednoho gólu. V závěru utkání muselo být Ondrovi Tesařovi horko, když 

soupeř trefil břevno. Přesto výhra a body jsou zcela jasné ve správných rukou. 

Vávrovice – Studénka 7:0 

Sestava: 

Tesař Ondřej – Levák Ondřej, Klein Daniel, Velecký Martin, Bohm Ervín, Černý Vojtěch, 

Schreier Jan, Novák Ondřej, Kupka Tomáš, Lichovník Jakub, Blaščík Lukáš 

Ve Vrbně se překvapení nekonalo 

Srhneme to jenom telegraficky. Zápas byl o tom, kdo dává a kdo nedává góly. Vrbno dalo tři 

branky, naši střelci měli slepé náboje a tak se z toho zrodil výsledek hovořícé o tom, že Vávrovice 

byli o třídu horší. 

Vrbno pod pradědem – Vávrovice 3:0 

Sestava: 

Tesař Ondřej – Levák Ondřej, Klein Daniel, Bohm Ervín, Černý Vojtěch, Schreier Jan, Novák 

Ondřej, Lichovník Jakub, Blaščík Lukáš, Štencel Jakub, Otipka Jakub, Stoniš Jiří 



Lichovník si pochvaloval přípravu 

 Přes léto se po odchodu ročníku 1995, který činil 8 jmen, musel formovat 

úplně nový tým, poskládaný ze starousedlíků, pak z kluků ze žáků a nových 

tváří a navíc o soutěž výše, tedy v krajské soutěži. Tento nelehký úkol však 

přilákal zpět na lavičku ostříleného barda Miroslava Bartošáka, který kromě 

sekání hřiště dal opět zelenou trénování. Oba trenéři byli překvapeni a 

nadšeni tím, jak kluci k přípravě přistoupili. I když jsou přes léto dovolené, 

tábory, brigády, tak se na tréninku objevilo vždy 8 a více lidí. Což poslední 

2 roky vůbec nebylo obvyklé, jak už jsme zmínili tak předchozí starší 

ročníky byly pověstné se spíše flákáním. V přípravě vyhráli nad Kylešovicemi a v poháru 

nestačili hned v prvním kole na Slavii Opava. V krajské soutěži budeme hrát proti mužstvům 

z větších měst, které mají mnohem větší možnosti než my. Přesto věřím, že v krajské soutěži 

budeme hrát důstojnou roli a kluci získají potřebné zkušenosti, které potom uplatní v mužské 

soutěži. Ohodnotil úlohu mužstva Lichovník 

 

 

Soupiska dorostu (pouze orientační)  

Jméno   post  ročník   poznámka 

Ondřej Tesař  brankář 1999     

Ondřej Levák   obránce 1996 

Jakub Štencel   obránce 1999  

Jakub Otipka   obránce 1999 

Ervin Bohm   obránce 1999 

Lukáš Blaščík  obránce 1997 

Václav Pchálek  záložník 1999 

Jiří Stoniš   záložník 1996 

Ondřej Novák  záložník 1996    hostování ze Slavia Opava 

Tomáš Kupka   záložník 1997   hostování z SFC Opava 

Daniel Klein   záložník 1997   hostování ze Sokol Holasovice 

Martin Velecký  záložník 1997    hostování ze Sokol Zlatníky 

Jan Schreier   záložník 1998    hostování z FK Kylešovice 

Jakub Lichovník   útočník 1997 

Vojtěch  Černý   útočník 1997 

 
 

 

 

 



 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  

1  Rýmařov   3  3  0  0  16  :  2  9  

2  Strahovice   3  3  0  0  9  :  2  9  

3  Hradec n. M.   3  2  1  0  9  :  2  7  

4  Dolní Benešov   3  2  0  1  6  :  5  6  

5  Bílovec   3  2  0  1  9  :  9  6  

6  Fulnek   3  1  1  1  9  :  7  4  

7  Vrbno p. P.   3  1  1  1  10  :  11  4  

8  Vávrovice   3  1  0  2  8  :  7  3  

9  Vítkov   3  1  0  2  12  :  12  3  

10  Polanka   3  1  0  2  3  :  6  3  

11  Stará Bělá   3  1  0  2  11  :  18  3  

12  Budišov n. B.   3  0  1  2  2  :  6  1  

13  Odry   3  0  1  2  6  :  14  1  

14  Studénka   3  0  1  2  1  :  10  1  



T e l e g r a f i c k y 

 

Z hřiště se udělá bašta 

Už několikrát se stalo, že se hřiště ve Vávrovicích proměnilo v koupaliště, brouzdaliště či 

hřiště na vodní pólo. Přesto jeden z členů vávrovické kopané přišel ze zcela exkluzivním 

nápadem. Uděláme baštu. Co je třeba? Vykopat kanál a udělat stavidlo. Je to určitě 

ekonomicky výhodný nápad. Sděluje svoje přesvědčení Krčmařík. Můžeme takto hřiště 

zavlažovat, ale taky jej několikrát za rok na krátkou dobu použít jako rybník a vysadit ryby. 

Naše Parta Hic z Vávrovic by to určitě ocenila, aby kluci nemuseli jezdit až do Krnova. Ty 

svoje závody můžou u nás na hřišti. Bylo by tam možná i více lidí než na fotbale. Přemýšlel 

nahlas vyzrálý prošedivělý mladíček. V létě bychom mohli udělat také přírodní koupací 

nádrž. Je mnoho způsobů jak hřiště využít. Uvidíme zda Přemkovi jeho odhodlání vydrží a 

projekt uskuteční. 

 

Už se toho jen tak nezbaví 

Jakub Morbitzer a Jirka Laifert. Co tyto 

dva kromě fotbalu spojuje. Jeden větší 

světlovlasý, druhý menší tmavovlasý, 

jeden rád kulečník a koně, druhý raději 

přírodu a psy. Přesto kromě fotbalu tyto 

spojuje ještě něco. Co? Chomout!!!  

Oba se mu dobrovolně vydali. Kuba se 

ženil 14. června v Kostele 

v Hněvošicích, kde pojal za manželku 

svou o rok mladší přítelkyni Radku. 

Jirka se ženil 2. srpna v kostele 

v Jaktaři a vzal si o 14 let mladší 

přítelkyni Denisu. Přejme oběma 

manželským párů vše dobré na jejich 

společné cestě životem a do roka 

nějakého malého fotbalistu. 

  



Z m i n u l o s t i 

 

Kdy se to zase přijde 

Psal se srpen 1999 a asi nikdo ve Vávrovicích po letech ve spodní, maximálně ve středu 

ligové tabulky počítal s tím, co právě nyní začíná.  U kormidla stál tehdy Zdeněk Vávrla a 

Antonín Fojtík. Měl k dispozici mužstvo, ve které nechyběla chytrost a lehkost starších týpků, 

elegantnost fotbalové středu a urputnost, rychlost těch nejmladších. Na konci sezóny se tato 

parta pyšnila 4. místem a historickým úspěchem, který nebyl již 15 let překonán.  Cesta 

nebyla jednoduchá, čekalo je 26 zápasů a většina z nich byla vítězná, nejcennějším skalpem 

byla určitě 2 vítězství nad celkovým vítězem soutěže ze Suchých Lazců.  

 

Pojďme se koutkem oka poohlednout po tehdejším složení týmu 

Hynek Šnajder (Bebe) (28 let) – golman v nejlepším věku, měl už tehdy problém se dostat na 

hřiště, práce ho hold trošku brzdila. V bráně byl však nepostradatelný, jeho výkony držely 

mužstvo často nad vodou. Jeho posledním zápas byl na jaře 2012, kdy odchytal prohraný 

zápas OP s Velkými Heraldicemi. 

Petr Vaculík (Vacul) (19 let) – měl krýt záda Hynkovi, který pomalu uvažoval, že fotbal 

pověsí na hřebík, bohužel i když šanci dostal trvale se jako golman neuchytil, z klubu se na 

čas vytratil, aby se pak za čtyři roky vrátil jako hráč. Zahrál si v klubu další tři roky na postu 

beka nebo záložníka. V klubu skončil nadobro v roce 2009, kdy přestoupil do Deportiva. 

Zdeněk Kremer (Kanec) (41 let) – byl členem úspěchu, ale bohužel pro něj se mu na podzim 

stal v utkání z Hněvošicemi úraz, který je vyřadil po zbytek sezóny a vlastně ukončil jeho 

fotbalovou kariéru. 

Pavel Schreier (Bubák) (30 let) – obránce rovněž v nejlepším věku, trochu už mu chyběla 

rychlost, vzhledem k pár kilům navíc, ale měl hlavu na správném místě a dokázal v mnoha 

soubojích, kdy svoje kila využil k odstavení soupeře a svoji přesnou přihrávkou jej dostal 

k tomu, aby si poběhal o pár metrů více. Svůj poslední zápas sehrál na jaře 2004, kdy se po 22 

letech v OP padalo do III.třídy. 

Zdeněk Richlý (Plech) (36 let) – již tehdy by se mu mohlo říkat zasloužilý umělec, na svůj 

věk nevypadal a ani se tak nehýbal, svůj ladný pohyb si uchoval až do svých padesáti jedna 

let. Svůj poslení zápas za A – tým si zahrál na jaře 2011, kdy v zápase s Novými Sedlicemi 

vsítil i branku. 

Přemek Váleček (Sosál) (21 let) – tehdy jeden z mála levonohých hochů, hýřil na hřišti 

temperamentem a bojovností, tím vyrovnával hladinu v partě starších parťáků. Za A-tým 

nastoupil naposled na jaře 2014 jako střídající hráč v Březové 

Jirka Laifert (Koňař) (19 let) – druhý levonohý fotbalista, pravidelně hrával na levém kraji 

obrany, opět zde hýřil mladickou aktivitou, jeho největším neduhem bylo, že určité situace 

podceňoval a pak makal až na krev, to mu vydrželo až do ted. Svůj poslední zápas za A-tým 

sehrál na podzim 2012 v OP, poté se zranil, rok nehrál a od jara nastupuje v b-tým. 



Michal Kovalčík (Ital) (23 let) – jedna z největší ofenzivních ikon, s míčem dokázal 

opravdová kouzla, byl to individualista, kreativec, bohužel taky trochu hýřil, který neměl 

problém přijít po prohýřené noci. S fotbalem skončil po úraze v roce 2003 a aby se to nepletlo 

bylo to v utkání s Hněvošicemi o pět let později než Zdeňkovi Kremerovi. 

David Galvas (Galus)  (24 let) – jeden ze dvou kteří ještě paří na fotbalovém hřišti za A-tým. 

Jeho kouzelná levačka se dá přirovnat ke zbrani Old Shatterhanda a přivádí pořád golmany do 

neštěstí. Jako hokejista, ale pouze na jaře. Pravý týmový hráč v dobrém i ve zlém.  

Tomáš Otýpka (Oťas) (22 let) – Pořád ještě hrající kolos, zahrál si dokonce druhou ligu. 

Přesto, že byl v týmu jeden z nejmladších tak výkony určitě svůj tým táhnul, především 

urputností a bojovností, někdy ji ovšem přeháněl až k agresi, která končila nějakou tou 

kartičkou. Poslední zápas za Vávrovice sehrál na jaře 2001 proti Hněvošicím. 

Zdeněk Schopik (Lopez) (28 let) – dalších s mužů středního věku, který byl takový partový 

tlumič, na hřišti hodně spolehlivý, ať hrál od začátku nebo do zápasu naskočil z lavičky. Svou 

kariéru skončil hodně brzy a to na podzim 2000 v zápase s Kozmicemi. 

Radim Bartusek (Hagi) (29 let) – „rumunská krev“ se v něm nezapře. Jedna z hlavních ikon 

vávrovického týmu až do jara 2013, kdy pověsil kopačky na hřebík, poslední zápas sehrál 

v Bolaticích. Radim vždy chtěl na hřišti to nejlepší vydat sám ze sebe, ale i z ostatních a tak 

byl neustálým motivátorem a kritikem. Vyzkoušel si všechny posty a byl i výborný 

zakončovatelem, nebyla sezóna, kdy si nepřipsal branku. 

Lukáš Galvas (20 let) – mladší bratr Davida, toho v hokeji dokázal více, ale ve fotbale se 

daleko nedostal. Kariéru zakončil na jaře 2001. Hrával beka nebo v útoku vynikal rychlostí a 

jako správný hokejista i důrazem. Byl skromný a nechal si vždy poradit. 

Vítězslav Černín (Bican) (32 let) – další bard v obraně, který šel vidět nejen kvůli své bílé 

hřívě, ale taky svými výkony, uhnout to neznal a rád mladším ročníků ukazoval stopku.  

Kariéru zakončil na podzim 2001 

Roman Pola  (Haťap) (32 let) – v té době kanonýr jak se patří. Balon ovládat a technicky byl 

výborně vybavený. Dokázal z mála udělat hodně. Škoda pro něj a pro tým, že byl poněkud 

nespolehlivý a my vlastně ani nevím, kdy to v áčku zabalil. Pak si ještě zahrál 2 sezóny v b-

týmu. Nyní zkouší ještě restart v B-týmu Slavkova. 

Jenda Laifert (22 let) – poslední přeživší, po celá léta zůstal klubu věrný.  Tehdy oplýval 

především rychlostí a hbitostí. Vzhledem ke své postavě dokázal prolítnou obráncům i mezi 

nohama tam i zpět aniž by si toho všimli.  

Petr Cigánek (19 let) – Peťa byl jeden z mála těch ročníku 1980, který pokračoval i v mužích, 

ale dlouho tomu tak nebylo, střídavě začínal a končil až v roce 2002 skončil úplně. Neměl 

zájem se zapojit ani do nově vzniklého béčka před 5 lety. 

Snad jsme nikoho z té skvělé party nezapomněli a snad i další generace se jim někdy přiblíží 

 

 


