
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý čtenáři NOVOVIN.  

Tentokráte nevíme, jak se prodalo předešlé číslo, ale opět někteří fotbalisté přispěli 

trošku do mlýna dění a může vzniknout další naše číslo. Opět se budeme zaobírat 

výsledky našich družstev, tabulkami, někteří zažili nějaký výlet a pozdvižení atd… Snad 

Vás i tyto řádky budou aspoň trochu bavit. 

Program: 

Okresní přebor mužů – podzim 2014 

Sobota 4.10. v 15.30 hod   Vávrovice – Hněvošice 

4. třída, sk. B mužů – podzim 2014 

Sobota 4.10. v 15.30 hod   Těškovice – Vávrovice B 

Krajská soutěž dorostu – podzim 2014 

Sobota – 4.10. v 13.00 hod   Vávrovice – Odry 

Okresní přebor žáků – podzim 2014 

Neděle – 5.10. v 13.00 hod   Vávrovice - Stěbořice 

 



 

Á č k o 

Doma to byla bída, ale body zůstali doma 

V minulém čísle jsme psali o vávrovickém outsiderovi. No ne, že by se situace nějak změnila, 

co se týká prognóz, ale změnil se zisk bodů a postavení v tabulce. Z posledního na 10. místo a 

měla přijet poslední Pustá Polom. Rezervní mančaft, týmu z krajského přeboru přijel v hodně 

poslátané sestavě a zanechal více než dobrý dojem. Poslední tým tabulky byl v prvním 

poločase o něco horším týmem. Zápas především ovlivnila velká šance, kterou hosté 

neproměnili na začátku utkání a záhy se jim zranil jeden hráč. Vzhledem k tomu, že neměli 

nikoho na střídání, tak domácí hráli nevynucenou přesilovku, která nebyla na škodu a během 

10 minut dokázali získat tříbrankový náskok. 

Druhý poločas měl být formalitou. Bohužel pro domácí se tak nestalo. Jejich hra najednou 

začala kolísat, vzhledem k vynuceným střídáním se tempo hry změnilo a Polom nepříjemně 

zlobila. Dospělo to, až k dvěma obdrženým brankám v domácí síti a několika dalším šancím 

soupeře, který ke konci hrál už jenom v 9 lidech. Musím přiznat, že za první poločas jsme si 

zasloužili vyhrát, ale ve druhém šel náš výkon hodně dolů. Kluci už byli asi vzadu v boudě na 

pivu a zapomněli ten zápas dohrát. Glosoval situaci po zápase trenér Greipel.   

 

Vávrovice – Pustá Polom 3:2 (3:0) 

Branky: Kříž, Zavřel, Lichovník Jan  

Sestava: 

 

     Patrik Košárek 

 

     Tomáš Šenk   

Jan Laifert (85. Gebauer)      Jan Schneider 

 

     Petr Laifert  

   Jan Lichovník    Matěj Malohlava 

Ondřej Levák (60. Matoušek Tomáš)     Jonáš Zavřel  

 

    David Kříž  Petr Levák (40. David Brigula) 

 

 



V Budišově fotbal usnul 

Loni spolu oba týmy hráli o postup do okresního přeboru. Budišov nakonec byl úspěšnější a 

postup si zajistil z prvního místa. Oba nováčci si zatím nevedou špatně a jejich výsledky je 

zatím řadili do první poloviny tabulky. Domácí však chtěli proti Vávrovicím jisto jistě vyhrát. 

Jejich příprava i řeči před zápasem tomu také napovídaly. Zápas však musel být pro domácí 

obrovským zklamáním. 

Snažili se hosty předčit v pohybu, kombinaci a tvrdosti. Bohužel dařila se jim jenom 

kombinační hra, ale především na vlastní polovině. Střely, které vypouštěly na branku 

v prvním poločas branku vůbec neohrozily. Abychom byli upřímní na druhé straně se toho 

taky moc neurodilo. David Kříž a Lukáš Blaščík vedli srdnatý boj s přesilou a dostali se do 

dvou slušných pozic při nichž jim chyběl krok, aby vůbec mohli zakončit. Vávrovice měli 

převahu pouze v zahrávání rohových kopů 1:4. Když to shrneme první půle obrovský boj o 

každý metr, profesorsky trapný a hlavně neefektivní výkon budišovských hráčů. 

Druhý poločas hráli domácí první polovinu poločasu hodně dobře. Dokázali se rychlou 

kombinací dostat před velké vápno hostů a získali více rohů a několik střel, které létaly těsně 

kolem branky nebo je musel likvidovat Košárek. Přibližně v 60. minutě se udál nešťastný 

okamžik ve vápně hostů, kdy jeden z bránicích hráčů škobrtl o nohu útočníka, který už neměl 

balon pod kontrolou a pískala se penalta. Domácí ji proměnili. Poté se však obraz hry změnil 

hosté začali více kombinovat a domácí čekali na rychle protiútoky, které se jim však nedařili. 

Naopak na druhé straně střílel nebezpečně Richlý, pak chybělo Richlému a Morbitzerovi 

krok, aby dorazili míč po Černého hlavičce a nakonec nedosáhl na odražený balon po střele 

Černého Kříž. Běžela předposlední minuta zápasu a téměř všichni hostující hráči se vytáhli na 

hranici velkého vápna. Tomáš Šenk míč nakopnul a ten se dostal k Jakubu Lichovníkovi, 

který vystřelil pro hosty šťastný bod.  

 

Budišov na Budišovkou - Vávrovice 1:1 (0:0) 

Branka: Lichovník Jakub 

Sestava: 

     Patrik Košárek 

 

Jan Laifert    Tomáš Šenk    Jonáš Zavřel 

      Ondřej Levák 

 

Jakub Morbitzer    Jan Lichovník        Patrik Richlý 

   Petr Laifert (70. Jakub Lichovník) 

   

David Kříž     Lukáš Blaščík (30. Vojta Černý)  



Marodka ve Vávrovicích 

Tento víkend byl pro vávrovický fotbal a především pro A-tým kritický. Na zápas do 

Budišova přišlo pouze 9 hráčů a nebýt obětavosti dorostenců Ondry Leváka, Vojty Černého, 

Lukáše Blaščíka a Kuby Lichovníka, asi by zápas v Budišově dospěl k jiným koncům. Jenom 

připomeneme, že Jirka Otipka naskočí do fotbalu až na jarní část. Ve 4. kole se zranil Honza 

Morisch a vypadá to, že si na podzim již nezahraje. Další ztráta je v podobě Jendy Schneidera, 

který se dostal na Erasmus a do května bude ve slovinské Lublaně. Již v minulém zápas ze 

zranil Petr Levák, jehož sval jej do hry pustí přibližně na 3 týdny. To jsou ti dlouhobě 

vyřazení ze zápasového rytmu. Bolesti zad nepustili do hry Matěje Malohlavu a bolesti 

žaludku Davida Brigulu. Aleš Gebauer a Tomáš Matoušek byli mimo pracovně či rodinně. 

Navíc do zápasu v Budišově nastupoval Morbitzer po nemoci a oba Laiferti s bandážovanýma 

nohama a limitovaným výkonem. 

Kocourkov na Opavsku 

Kocourkov, tento název získala obec jenž je smyšlená, která je dějištěm mnoha komických 

historek o kocourkovských obyvatelích, kteří dělají vše neúčelně a neúspěšně, v řece je např. 

tabulka, která má varovat před nebezpečím koupání při vysoké vodě: „Jakmile stoupne voda v 

řece nad tuto tabulku, je koupání zakázáno.“ 

Kocourkov vznikl pravděpodobně v ústním podání a z něj se později dostal do literatury. Už v 

17. století se kocourkovské historky objevily v knížkách lidového čtení. U nás patří ke klasice 

kocourkovského žánru kniha Ondřeje Sekory Kronika města Kocourkova, autor při tom 

vzpomíná, že první historky o Kocourkově slyšel v dětství od svého otce.  

No a co má Kocourkov společného s Vávrovicemi? Zkusme to spolu. Ať se zastavíme, 

kdekoliv, třeba příkladem jsou Malé Hoštice, Pustá Polom, Kobeřice, Slavkov, Štěpánkovice 

a můžeme pokračovat dále. Tyto oddíly upřednostňují své první mužstvo ať už hraje kraj či 

okres. Jen ve Vávrovicích je něco divného… Na zápas áčka jede 9 fotbalistů a doma na zápas 

béčka zůstane 16. Teď už vzniká otázka, proč tomu tak bylo? Buď se trenéři nedomluvili, což 

by byla škoda a plyne z toho poučení, ale spíše je na místě varianta číslo 2. Hráči béčka 

nemají zájem hrát v prvním mužstvu. A tady v tom případě nastává kastování a vracíme se 

opět k problému, který byl před 2-3 lety, kdy byl podobný problém, „béčkaři“ mezi sebe 

nechtěli „áčkaře“, kteří pravidelně nehráli a „béčkaři“ nechtěli jezdit s prvním týmem. Pokud 

by se měla situace opakovat, tak se potom asi každý nezávislý člověk zeptá: Na co to béčko 

vlastně máte? Má přece plnit hierarchii, starší kluci by tam měli dohrát, ti mladší učit a ti co 

jsou výkonnostně mezi týmy by měli být připraveni naskočit do zápasu A-týmu. Tento víkend 

se tak neudálo a doufejme, že naposled, protože jinak by to vedlo k situacím, které pohltili 

jiné týmy jako Hněvošice, Chvalíkovice, Budišov, Otice, kde raději rezervní týmy odhlásili 

právě z důvodu, že hráči raději hráli nižší soutěž a první tým tím trpěl. 

Někteří hráči se vymlouvají, že „áčkaři“ platí pokuty. Byli jsme se schválně podívat na 

pokutový řád. Částky jsou na něm vysoké, ale požadavky téměř žádné nesplnitelné. Co se 

třeba pokutuje: červená karta, žlutá karta (10 Kč), pozdní neomluvený příchod na zápas, 

neudělaný úklid kabin po zápase, neomluvená absence na zápase, příchod na zápas po bujaré 

akci. Pokud si tyto věci kompetentní a dospělý člověk pohlídá, tak maximálně zaplatí nějakou 

tu desítku za žlutou kartu, kterou můžeš chytnout kdykoliv v zápase. Takže shrneme to trapná 

výmluva. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%AD%C5%BEky_lidov%C3%A9ho_%C4%8Dten%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Sekora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kronika_m%C4%9Bsta_Kocourkova


7.kolo 

Domácí Hosté Skóre 

Hněvošice Vřesina 2:2  

Kobeřice "B" Budišov n/B 0:3  

Vávrovice Pustá Polom "B" 3:2  

Jakartovice Strahovice 1:6  

Stěbořice Hradec n/M 3:0  

Litultovice Bělá 5:0  

Skřipov Malé Hoštice 1:1  
 

8.kolo 

Domácí Hosté Skóre 

Vřesina Malé Hoštice 4:3  

Bělá Skřipov 5:1  

Hradec n/M Litultovice 3:2  

Strahovice Stěbořice 3:1  

Pustá Polom "B" Jakartovice 1:2  

Budišov n/B Vávrovice 1:1  

Hněvošice Kobeřice "B" 1:0  

 

TABULKA 

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

1. Stěbořice 7 4 2 1 17: 7 14  ( 8) 
 

2. Litultovice 7 4 1 2 19: 7 13  ( 1) 
 

3. Kobeřice "B" 7 4 1 2 13: 11 13  ( 4) 
 

4. Budišov n/B 6 3 2 1 11: 8 11  ( 2) 
 

5. Vřesina 7 3 2 2 17: 15 11  ( -1) 
 

6. Hradec n/M 7 3 2 2 14: 14 11  ( -1) 
 

7. Strahovice 7 3 1 3 18: 14 10  ( -2) 
 

8. Vávrovice 7 3 1 3 18: 16 10  ( 1) 
 

9. Jakartovice 7 3 1 3 14: 16 10  ( 1) 
 

10. Malé Hoštice 7 2 3 2 15: 14 9  ( 0) 
 

11. Bělá 7 3 0 4 14: 21 9  ( -3) 
 

12. Hněvošice 6 2 1 3 11: 13 7  ( -5) 
 

13. Skřipov 7 1 1 5 6: 26 4  ( -5) 
 

14. Pustá Polom "B" 7 0 2 5 7: 12 2  (-10) 



B é č k o 

Ve Slavkově převážně v roli statistů 

Co říci k zápasu ve Slavkově. Domácí tým, který loni hrál III. třídu, teprve znova započíná 

novou éru. Začátek sezóny byl z jejich strany hodně proměnlivý. Remíza, výhra, prohra. To 

hosté měli o co hrát. Čekání na první výhru se prohlubuje a navíc hra není vždy až tak špatná, 

že by si nezasloužila nějaké bodové ohodnocení. 

Bohužel ani ve Slavkově se nepoštěstilo. Hned první rána byla dána na začátku, kdy se zranil 

brankář Hrbač, povolilo mu koleno při doskoku na vysoký míč. Do brány musel 

nepřehlédnutelný Přema, který však pětkrát inkasoval. Náš výkon byl shrnul takto: Útok 

neútočí, záloha neběhá a netvoří a obrana nebrání. Byl po utkání smutný golman a kouč 

v jedné osobě. 

 

Slavkov „B“  – Vávrovice „B“ 5:1  

Branky: Schopik 

Sestava:    

     Matěj Hrbač (10. Přemysl Krčmařík) 

Martin Schopik    Daniel Šenk   Jirka Laifert  

      Petr Král 

 

Vojtěch Černý     Vašek Kubišta   Martin Repaský 

      Zdeněk Richlý 

  Rosťa Vegel      Filip Mrusek 

 

Do hry zasáhli: Luděk Černý, Kevin Trcka a Marek Cagaš 

 

V derby byly Vávrovice úspěšnější 

O víkendu se kromě derby pražských es, hrálo derby MČ Opava Vávrovice. Domácí rezerva 

Vávrovic přivítala Palhanec. Ten v předchozím kolem dostal nášup v Sosnové. Bude je čekat 

ještě disciplinárka za to, že ten zápas nedohráli.  

Derby bylo od počátku vyrovnané, ale přece jenom se více vydařilo domácím. Palhanec 

trochu na kolena dostala první branka, která je donutila více útočit, ale jejich útoky byly 

bezzubé. Gólem na sebe upozornil i Luboš Foltýn, který vsítil branku těsně po tom, co do 

zápasu nastoupil.  



Vávrovice „B“ – Palhanec  3:0 

Branky: Mrusek, Vegel, Foltýn 

Sestava: 

    Přemek Krčmařík (Michal Bartusek) 

Martin Schopik    Daniel Šenk    Petr Král 

      Michael Bartusek 

Jarek Vrba  Martin Repaský     Jirka Laifert 

      Zdeněk Richlý  

   Filip Mrusek    Rosťa Vegel 

 

Do hry ještě zasáhli: Luboš Foltýn, Vojta Černý, Luděk Černý, Přemek Váleček a Vašek 

Kubišta 

Domácí Hosté Skóre 

Těškovice Radkov 8:1  

Klokočov Moravice 2:1  

Větřkovice Deštné 9:1  

Sosnová Palhanec 8:2  

Deštné Sosnová 0:7  

Moravice Větřkovice 1:1  

Štáblovice Klokočov 3:2  

Slavkov "B" Těškovice 3:4  

TABULKA 

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

1. Sosnová 5 5 0 0 24: 6 15  ( 9) 

2. Štáblovice 5 4 1 0 12: 5 13  ( 1) 

3. Klokočov 6 4 0 2 22: 9 12  ( 3) 

4. Těškovice 6 3 2 1 22: 9 11  ( 2) 

5. Slavkov "B" 6 3 1 2 16: 12 10  ( -2) 

6. Větřkovice 6 2 1 3 14: 20 7  ( 1) 

7. Palhanec 5 2 0 3 9: 15 6  ( 3) 

8. Radkov 5 1 1 3 8: 16 4  ( -5) 

9. Vávrovice "B" 6 1 0 5 9: 17 3  ( -6) 

10. Moravice 5 0 2 3 7: 15 2  ( -4) 

11. Deštné 5 0 2 3 9: 28 2  ( -7) 



D o r o s t 

Domácí zápas s Benešovem dopadl dobře 

Opět do Vávrovic zavítalo město. Jde vidět, že i v městu jakým je Benešov fotbal pomalu 

upadá. Tým, který ještě před několika lety hrál 2. ligu dorostu je najednou pouze v krajské 

soutěži (5. liga). Navíc do Vávrovic přijel pouze ve 12 lidech, takže lze hodně pochybovat o 

tom, jak mládež v Benešově má o fotbal zájem. Nicméně zápas s naším dorostem byl hodně 

napínavý. Bylo k vidění hodně branek a diváci se měli na co dívat. Především měli o radost 

víc, když snažení vávrovických kluků vedlo k vítězství a třem bodům. Pro střelce Kleina a 

Nováka to byly navíc jejich první branky ve vávrovickém dresu. 

Vávrovice – Dolní Benešov 5:4 

Branka: Novák 2, Klein 2, Blaščík 

Sestava:  

      Ondřej Tesař 

     Ondřej Levák 

Jakub Otipka (Jan Schreier)  Ervín Bohm    Jirka Stoniš 

 

Václav Pchálek   Lukáš Blaščík       Ondřej Novák  (Jakub Štencel) 

    Daniel Klein 

 

   Martin Velecký (Tomáš Kupka)   Jakub Lichovník 

 

 

Vítkov   -  Studénka   3:1    Polanka   -  Strahovice   1:1    

Budišov n. B.   -  Vávrovice   1:2    Bílovec   -  Vrbno p. P.   4:2    

Vrbno p. P.   -  Rýmařov   2:3    Odry   -  Vítkov   5:2    

Hradec n. M.   -  Bílovec   3:2    Fulnek   -  Budišov n. B.   4:3    

Strahovice   -  Stará Bělá   3:1    Vávrovice   -  Dolní Benešov   5:4    

Odry   -  Fulnek   5:4   Stará Bělá   -  Hradec n. M.   3:2     

Vítkov   -  Rýmařov   1:3   Rýmařov   -  Studénka   5:0     



Budišov doma prohrál 

Dorostenci hráli v Budišově předzápas. V krásném nedělním poledni se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém byli 

zase o gól lepší Vávrovice. Někteří dorostenci následně k bodovému zisku pomohli i mužům. 

Budišov nad Budišovkou – Vávrovice 1:4  

Branka: Jakub Lichovík 2, Ervin Bohm, vlastní 

Sestava:  

      Ondřej Tesař 

     Ondřej Levák 

Jakub Otipka     Ervín Bohm   Vojtěch Černý 

 

Ondřej Novák  (Jakub Štencel)  Lukáš Blaščík      Jan Schreier (Tomáš Kupka) 

    Daniel Klein 

 

   Martin Velecký    Jakub Lichovník 

Do hry zasáhli: Václav Pchálek, Tomáš Kupka, Jakub Štencel 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  

1  Rýmařov   7  7  0  0  29  :  5  21  

2  Fulnek   7  4  1  2  25  :  17  13  

3  Vávrovice   7  4  1  2  20  :  14  13  

4  Strahovice   7  4  1  2  16  :  12  13  

5  Hradec n. M.   7  3  2  2  19  :  13  11  

6  Vrbno p. P.   7  3  1  3  21  :  20  10  

7  Bílovec   7  3  1  3  16  :  17  10  

8  Dolní Benešov   6  3  0  3  14  :  15  9  

9  Stará Bělá   7  3  0  4  19  :  27  9  

10  Polanka   6  2  1  3  11  :  14  7  

11  Odry   6  2  1  3  17  :  24  7  

12  Vítkov   7  2  0  5  20  :  24  6  

13  Budišov n. B.   6  1  1  4  9  :  14  4  

14  Studénka   7  0  2  5  3  :  23  2  



Ž á c i 

Žáčci pořád bez vítězství 

Naši nejmenší zatím ve svém snažení sbírají pouze míčky. Nejde mnohdy o to vůbec vyhrát, 

ale alespoň vystřelit na branku a dát gól. Bohužel věkově jsou děti hodně malé a tak se musí 

zatím spíše hodně učit. Ti starší jako Jenda Chyrczyk musejí mít s těmi menšími hodně 

velkou trpělivost, stejně jako mají určitě oba trenéři. 

 

Slavkov Vávrovice 7:0  

Stěbořice Hať 2:2  

Větřkovice Pustá Polom 1:3  

Kozmice Píšť 6:0  

Pustá Polom Kozmice 2:6  

Hať Větřkovice 5:1  
 

 

TABULKA 

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

1. Kozmice 4 4 0 0 34: 6 12  ( 6) 
 

2. Pustá Polom 4 3 0 1 10: 9 9  ( 3) 
 

3. Hať 5 2 2 1 13: 8 8  ( -1) 
 

4. Píšť 4 2 1 1 5: 8 7  ( 1) 
 

5. Slavkov 4 1 0 3 8: 6 3  ( -3) 
 

6. Větřkovice 4 1 0 3 6: 12 3  ( 0) 
 

7. Stěbořice 3 0 2 1 7: 13 2  ( -4) 
 

8. Vávrovice 4 0 1 3 3: 24 1  ( -5) 

 

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

Hrbač chce do Oldřišova 

O druhého golmana Hrbače projevil zájem Moravan Oldřišov.  Matěj Hrbač jenž se stal poprvé 

hráčem Vávrovic na jaře 2012 se trvale do branky nedostal. Nejdříve dělal dvojku Olbrichovi a 

druhý rok Košárkovi. V brance se ukázal jen v minimum zápasů, chytal zápas na Slavii, doma 

s Hněvošicemi a v Brumovicích, párkrát střídal za rozhodnutého stavu. Odchytal i pár zápasů 

v béčku. Na začátku sezóny se plně zapojil do přípravy, ale měl obrovské výkyvy ve výkonech, 

kdy pustil několik zbytečných branek (v přípravě). Jeho velikým plusem bylo, že na svou šanci 

takřka trpělivě čekal a chodil na téměř každý zápas. Třeba by mu Oldřišov, kde je doma, 

pomohl k lepším výkonům. Přece jenom je tu šance chytat I.A třídu. Nicméně do vávrovických 

análů se nesmazatelně zapsal vyloučením ve Stěbořicích, kde vystřídal Olbricha za již 

rozhodnutého stavu a po minutě na hřišti dostal za faul červenou kartu. Uvidíme, jak se vedení 

rozhodne…



Fotbalisti kandinují 

Příští víkend bude ve znamení voleb do obecních zastupitelstev a co se nestalo. Na 

kandidátkách za městskou část Vávrovice budou i bývalý hráči či současní funkcionáři. Koho 

budete volit je v celku na Vás, ale pojďme si je trochu představit. Na kandidátce Sdružení 

nezávislých kandidátů za zelenější obec a okolí (volební číslo 1) jsou bývalí hráči Mgr. Ivo 

Schreier a Vítězslav Černín. Volební číslo 2 má Sdružení zástupců Karlovce a Palhance, to 

zrovna pro fotbalisty moc známá nejsou, ale Vladimír Stoniš ať je z Palhance, tak ve 

Vávrovicích taky chvíli hrál. 

Sdružení nezávislých kandidátů Městské části Vávrovice (volební číslo 3) tam je fotbalové 

želízko v ohni. Předseda FK NOVA Ing. Jaromír Blaščík, sekundárně bychom asi ještě 

zmínili maminku Davida Galvase, paní Lumíru Galvasovou a současného místostarostu obce 

Jiřího Koreníka, jenž se stará o naši propagaci v obci. Za KDU-ČSL (volební číslo 4) 

kandiduje třeba bývalý hráč Martin Beneš. 

 

Jak jsme jeli do Prahy, z Tomíkova zápisníku 

Jeli jsme já, Repi, Komi a Ričánek. Jeli jsme ve 

čtvrtek ráno, na Svinově jsem málem nestihli 

vlak do Prahy,takže jsme měli hnedka po ránu 

menší rozcvičku. V Praze nás čekal od Ričího 

brácha, u kterého jsme přebývali až do neděle, 

protože v takovém maloměstě bychom se 

ztratili.  Ten den jsme ještě stihli navštívit 

Vyšehrad, Václavské náměstí, Staromák, 

Národní divadlo. Byli jsme se podívat, kde 

studuje od Ričího brácha a jeho přítelkyně 

(Karlova univerzita). Večer jsme navštívili 

hospodu a diskotéku, ale stála za nic. U nás to 

žije víc.  V pátek jsme trochu pospali a pak 

jsem šli navštívit nákupní centrum Palladium. 

A večer nás pozvali do hospody Houmer. A 

dali jsme si velice zdravé jídlo: Houmerův 

smažený čtyřboj. A pak jsme navštívili jedinou 

hospodu, kde čepovali náš oblíbený  Radegast. 

Večer jsme opět navštívili diskotéku, kde Ričí 

si chtěl dokazovat, kolik toho uzvedne, ale jeho 

kolínko bylo proti. Takže ráno jsme museli 

navštívit Vojenskou nemocnici. Nakonec jsme 

nestihli projít zbytek Prahy, kvůli nečekané 

návštěvě nemocnice. S blížícím se večerem, 

jsme se začali chystat na koncert. Když jsme 

dorazili na koncert, tak to tam vypadalo, že je 

tam každý druhý Pražák.  Koncert jsme si 

užili parádně, byl to velký zážitek. V neděli 

jsme vyrazili ráno zpátky do našeho velkoměsta  abychom stihli zápas. Někteří  jako diváci 

a někteří  jako hráči.  



R o z h o v o r   z  p l a c u 

 

Jedním z nových členů týmu vávrovické kopané je Matěj 

Malohlava, v současné době je sice na fotbalové marodce, ale 

určitě je platným členem týmu. Jaká je jeho fotbalová 

minulost? To nám prozradil… 

 

 1) Kde byly tvé fotbalové začátky? 

S fotbalem jsem na rozdíl od ostatních začínal trochu později. 

Nastoupil jsem za starší žáky, kde jsem střídal lavičku s obranou. 

Myslím, že obranou jsem začínal právě proto, že můj otec byl 

známý jako úspěšný obránce, proto jsem bez debat nastoupil právě 

tam. Na své vysněné posty jsem se pak snažil postupně dopracovat.  

2) Jakými kluby jsi již prošel?  

Za žáky jsem nastupoval do Malých Hoštic, následně jsem hostoval 

ve Velkých Hošticích. Když jsem hrál posledním rokem za žáky, 

vyzkoušel jsem si občas i dorosteneckou divizi za Velké Hoštice. Později jsem v Kravařích 

absolvoval přípravu pro dorostence, kde jsem se mnoho naučil, ale jelikož se kluby nedohodly 

na vhodné částce pro můj přestup, vrátil jsem se na hřiště do Malých Hoštic. Doma jsem pak 

kopal za muže. Na mé fotbalové cestě jsem pak narazil na křižovatky, které mě zavedly zpět 

do Velkých Hoštic, následně do Malých Hoštic, poslední cesta vedla do Vávrovic, kde zatím 

zůstávám.  

3) Jaký post ti nejvíce sedne?  

Rád si zahraju cokoliv, co je v danou chvíli potřeba, ale nejraději hraju útok nebo střední 

zálohu.  

4) Jak ses dostal do Vávrovic?  

Možná se dá mluvit o náhodě. Zrovna jsem se rozhodoval dát si s fotbalem na chvilku pauzu. 

V tom mě ale oslovil nynější trenér vávrovického klubu a po nedlouhém přemlouvání jsem 

mu na nabídku hraní za Vávrovice přikývl, jelikož mi bylo jasné, že by mi fotbal chyběl. 

5) Jak zatím prostředí hodnotíš?  

Na prostředí mi zas tak nezáleží, co mě zajímá je dobrý kolektiv. I když jsem zatím nestačil 

všechny osobně poznat, myslím si, že ve Vávrovicích je dobrá parta a při zápasech panuje 

parádní atmosféra, a to i díky skvělým fanouškům.  

6) Jaký je tvůj cíl tady? 

 Pomoci udržet klukům okres a dát se zdravotně do kupy. 


