
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý čtenáři NOVOVIN.  

Blíží se nám závěr sezóny. Je třeba pomalu hodnotit a rekapitulovat. Mužský A-tým 

pořád čeká na výhru, již 4 zápasy za sebou nedokázal zvítězit, i když v tom posledním 

zápase je od vítězství dělilo necelých 5 minut. B-tým pauzíroval a tak mohl jenom 

přihlížet úspěchům či neúspěchům soupeřů. Dorost v domácím prostředí urval 

všechny tři body ve velice dramatickém utkání s Vítkovem. Žáci své podzimní putování 

již skončili. 

Program: 

Okresní přebor mužů – podzim 2014 

Sobota 26.10. v 14.00 hod   Vávrovice – Jakartovice 

4. třída, sk. B mužů – podzim 2014 

Sobota 26.10. v 14.00 hod Moravice – Vávrovice „B“ 

Krajská soutěž dorostu – podzim 2014 

Sobota – 26.10. v 11.30 hod   Vávrovice – Vítkov 

Okresní přebor žáků – podzim 2014 

K O N E C  S O U T Ě Ž E  



Á č k o 

Body se po zásluze dělily 

 Zápasy bez výhry pokračují. První poločas zápasu s první Vřesinou byl hodně 

rozpačitý. Domácí dělali velké hrubky v rozehrávce, které však nedokázali hosté 

příliš zužitkovat. Jednu velkou šanci zachránila obrana společně s golmanem a 

ve druhé velké šanci hosté přestřelili prázdnou branku. Gól padl z nakrátko 

rozehraného rohu, který přizvedl Petr Laifert a uklidil jej pěkně k tyči svoji 

vlastní branky. Domácí se dostali pouze k dvěma šancím. V první Malohlava 

nastřelil pouze golmana, ve druhé přeloboval Lichovník golmana, ale oba útočníci však 

situaci podcenili a nedoběhli míč, který stačil pouze dokopnout do prázdné brány.  

Ve druhém poločase byli lepší domácí. Do šance se dostali 

Zavřel, Kříž či Malohlava, ale jejich finální zakončení 

nebylo přesné. Na 1:1 vyrovnal Morbitzer po přihrávce 

Malohlavy. Střelou za hranicí velkého vymetl dolní růžek. 

Stejný růžek vymetl za pár minut i Petr Laifert a výsledek 

byl v tuto chvíli na straně domácích. Vítězství mohli 

pojistiti Kříž nebo Malohlava, ale svoje šance nevyužily. 

Posledních 10 minut patřilo hostům, kteří domácí zavřeli a 

pár minut před koncem opět zužitkovali standartní situaci a vyrovnali na 2:2. 

 

Vávrovice – Vřesina u Hlučína 2:2 (0:1) 

Branky: Morbitzer, Laifert Petr 

Sestava: 

 

     Patrik Košárek 

 

     Tomáš Šenk   

Jan Laifert       Aleš Gebauer (Patrik Richlý)  

    Petr Laifert 

    

Jan Lichovník   Tomáš Matoušek   

Jonáš Zavřel       Jakub Morbtizer (David Brigula)

  

     

David Kříž   Matěj Malohlava 



 

Domácí Hosté Skóre 

Vávrovice Vřesina 2:2  

Jakartovice Kobeřice "B" 2:0  

Stěbořice Hněvošice 3:1  

Skřipov Pustá Polom "B" 1:3  

Litultovice Budišov n/B 1:2  

Malé Hoštice Strahovice 0:1  

Bělá Hradec n/M 3:4  
 

 

  TABULKA 

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

1. Budišov n/B 9 6 2 1 18: 9 20  ( 8) 
 

2. Strahovice 10 6 1 3 27: 16 19  ( 4) 
 

3. Vřesina 10 5 3 2 26: 18 18  ( 3) 
 

4. Stěbořice 10 5 2 3 21: 13 17  ( 5) 
 

5. Hradec n/M 10 5 2 3 21: 23 17  ( 2) 
 

6. Jakartovice 10 5 1 4 18: 20 16  ( 1) 
 

7. Malé Hoštice 10 4 3 3 26: 16 15  ( 0) 
 

8. Kobeřice "B" 10 4 2 4 15: 17 14  ( -1) 
 

9. Litultovice 10 4 1 5 21: 16 13  ( -5) 
 

10. Vávrovice 10 3 3 4 22: 22 12  ( -3) 
 

11. Pustá Polom "B" 10 3 2 5 15: 14 11  ( -4) 
 

12. Hněvošice 9 3 1 5 16: 19 10  ( -5) 
 

13. Bělá 10 3 0 7 18: 35 9  ( -6) 
 

14. Skřipov 10 1 1 8 9: 35 4  (-11) 

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A1A1201 Vřesina Hradec n/M 26.10. 14:00 NE tráva 
 

A1A1202 Strahovice Bělá 26.10. 14:00 NE tráva 
 

A1A1203 Pustá Polom "B" Malé Hoštice 25.10. 14:00 SO tráva B 
 

A1A1204 Budišov n/B Skřipov 26.10. 14:00 NE tráva 
 

A1A1205 Hněvošice Litultovice 26.10. 14:00 NE tráva, tráva 
 

A1A1206 Kobeřice "B" Stěbořice 25.10. 14:00 SO tráva 
 

A1A1207 Vávrovice Jakartovice 25.10. 14:00 SO tráva 



1. Souboj otázek (osmifinále) 

Bude se jednat o soutěž mezi fotbalisty. Budeme se kluků ptát na základní věci o spoluhráči a 

jeho velké zálibě fotbalu. Souboje se budou objevovat podle toho, jak fotbalisté budou mít 

zájem odpovídat. Bude to napříč A či B týmu.  

Za každou dobrou odpověď dostane hráč bod, pokud špatně odpoví, bude v závorce správná 

odpověď. Vítěz postoupí do dalšího kola, ve kterém bude jiné otázky.  

V prvním souboji se střetne nejmladší člen A-týmu Jenda Lichovník. Jeho soupeřem bude náš 

dlouhovlasý borec, který se na hřišti pohybuje ladně jako Travolta v Horečce sobotní noci, 

Honza Morisch. Kdo vyhraje? Uvidíte na konci  

 

Jan Lichovník (Jenda)    Jan Morich (Honza) 

Jakou má přezdívku na fotbale? 

Jenda: Džim 

Honza: Lichva 

Skóre 1:1 

 

Kolik má let? 

Jenda: 25 let (skutečnost 31) 

Honza: 19 let 

Skóre 1:2 

 

Jakou střední školu vystudoval nebo studuje (popřípadě učební obor)? 

Jenda: ekonomku (skutečnost strojní průmyslovka) 

Honza: nevím (skutečnost policejní akademie) 

Skóre: 1:2 



 

Jaké má zaměstnání? 

Jenda: Ajťák 

Honza: student 

Skóre: 2:3 

 

Je ženatý nebo svobodný? 

Jenda: nevím (skutečnost svobodný) 

Honza: svobodný 

Skóre: 2:4 

 

Jak se jmenuje jeho přítelkyně či manželka (pokud nějaká je) ? 

Jenda: Karolína (skutečnost Evička) 

Honza: nevím (skutečnost je taková, že ještě ta pravá někde čeká) 

Skóre: 2:4 

 

Odkud pochází (tj, kde vyrůstal)? 

Jenda: Moravice (skutečnost Hradec nad Moravicí) 

Honza: Vávrovice  

Skóre: 2:5 

 

Z jakého jiného klubu k nám přišel (pokud není přímý odchovanec klubu)? 

Jenda: Moravice 

Honza: dorost Vávrovice (skutečnost SFC Opava) 

Skóre: 3:5 

 

Oblíbený fotbalista? 

Jenda: Messi (skutečnost Lukáš Scholzig) 

Honza: Jan Morisch (skutečnost Frank Lampart) 

Skóre: 3:5 

Vítězem prvního souboje otázek a postupujícím do čtvrtfinále se stal Jan Morisch 



2. Souboj otázek (osmifinále) 

Ve druhém souboji nás opět čeká velice zajímavý souboj. Kapitán David Kříž si bude muse 

namáhat hlavinku s tím, co Tomáš Šneček, který byl kapitán v loňské sezóně. Kdo z nich ví o 

tom druhém více? Kdo má nějakého kostlivce ve skříni. Co myslíte?  

  

David Kříž (David)   Tomáš Šenk (Tomáš) 

Jakou má přezdívku na fotbale? 

David: Šnek 

Tomáš: Formič 

Skóre 1:1 

 

Kolik má let? 

David: 23 let  

Tomáš: 30 let (skutečnost 31) 

Skóre 2:1 

 

Jakou střední školu vystudoval nebo studuje (popřípadě učební obor)? 

David: MSZZe a VOS Opava 

Honza: „krnovský gympl“ 

Skóre: 3:2 

 



Jaké má zaměstnání? 

David: v ZD, krmí krávy atd. 

Tomáš: hraje si v Rame (Krnov) na vedoucího logistika 

Skóre: 4:3 

 

Je ženatý nebo svobodný? 

David: svobodný 

Tomáš: svobodný 

Skóre: 5:4 

 

Jak se jmenuje jeho přítelkyně či manželka (pokud nějaká je) ? 

David: Kamila 

Tomáš: střídá to, jak spodní prádlo, ale myslím, že teď chodí naostro (bez přítelkyně) 

Skóre: 6:5 

 

Odkud pochází (tj, kde vyrůstal)? 

David: Palhanec 

Tomáš: Komárovské Chaloupky (David by uznal i Opavu)  

Skóre: 7:6 

 

Z jakého jiného klubu k nám přišel (pokud není přímý odchovanec klubu)? 

David: odchovanec 

Tomáš: naposledy to byla Štítina 

Skóre: 8:7 

 

Oblíbený fotbalista? 

David: Wayne Roney (skutečnost Maldini, Terry nebo Nedvěd) 

Tomáš: sám David Kříž (skutečnost Fernando Torres) 

Skóre: 9:8 

 

Vítězem druhého souboje otázek a postupující do čtvrtfinále se stal David Kříž 



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

Tentokráte jsme si pro další rozhovor vybrali dalšího novice ve vávrovickém dresu. Je jím 

Vašek Kubišta, 28 letý opavský rodák, který toho má již dost za sebou. Uvidíme co nám 

řekne…  

1. Kde si s fotbalem začal, které kluby si prošel?  

Ahoj, zdravím všechny své fanoušky a hlavně fanynky S fotbalem 

jsem začínal asi jako každej malej kluk u nás za barákem, poté jsem 

byl poslán rodiči do SFC, tehdy ještě FC Kaučuk Opava, ale to už si 

moc nepamatuji. V dospělejším věku jsem toho vystřídal hodně, za 

zmínku stojí Deportivo Opava, Štáblovice a pak Jakartovice a teď 

zkouším válčit za Vávrovice 

2. Kdo tě do Vávrovic přivedl a co tě nakonec přimělo tu zůstat? Jak bys zhodnotil 

fotbalová prostředí, která si prošel s tím vávrovickým?  

Do Vávrovic jsem se dostal díky Morbimu (Jakub Morbitzer, známý hledač talentů), napsal 

mi že mě kdysi viděl u nich hrát a jestli bych to nezkusil, a jelikož mám Vávrovice téměř u 

baráku a už jsem chtěl změnu, tak nebylo co řešit. Kluby na této úrovni jsou si téměř 

vyrovnané, takže nějakou změnu v zázemí či přístupu nepozoruji  

3. Jak si myslíš, že si zapadl do týmu?  

Zatím jsem ve Vávrovicích chviličku, takže se zatím seznamuju s týmem, a sotva si pamatuju 

jména. Ale oproti Jakartovicím, kde jsem znal většinu už z dřívějska, tak kluky z Vávrovic 

jsem všechny viděl poprvé a jsem docela stydlivý typ, tudíž to zapadnutí bylo těžší. Ale za 

zmínku stojí vávrovická ikona a obávaný okresní střelec Formič (David Kříž), který si mě 

vzal pod svá ochranná křídla a od kterého se učím a sbírám zkušenosti O dobrou atmosféru se 

hlavně stará trenér Přemek, který je pověstný šoumen a srandista, takže nálada v kabině je 

vždy vynikající.  

4. Co říkáš na své výkony, jsi s nimi spokojen?  

Se svýma výkony nejsem vůbec spokojen, po mém zranění vazů, mi to vůbec nejde, a dá se 

říct, že se trápím. Díky tomu chybí i fyzička a proto jsem byl přeřazen do Béčka Už by to 

chtělo vstřelit ten gól, od kterého bych se odpíchl a snad se psychicky nakopl. No a přes zimu 

bych na sobě rád zapracoval, hlavně běhat,běhat a běhat.  

5. Co říkáš na výsledky týmu, jsi s nimi spokojen?  

Vávrovické Béčko mělo špatnej start, velkou míru na tom mělo zranění hned tří brankářů, a 

jak se říká gólman to je základ každého týmu. A krom jednoho debaklu s Těškovicema 16:1 

(u kterého jsem naštěstí nebyl) si myslím, že až se tým sehraje tak to půjde výborně. Máme 

elitního střelce Filipa, který dává v každém zápase minimálně jeden gól, takže jen zlepšit 

obranu a budou to samé výhry. Co se týká Áčka, jako nováček okresního přeboru si nevede 

vůbec špatně, tuto sezónu bych to viděl na krásný střed tabulky a tu další by to už mohl být 

boj o postup do vyšší soutěže. 



D o r o s t 

Domácí si všechny body vydřeli 

Tentokráte přivítali vávrovští dorostenci doma celek Vítkova. Město, 

neměsto, které ještě před dvěma lety hrálo o soutěž výše. Hlavně ve 

Vítkově se opět fotbal rozmohl na všech linijích, kdy opět převzali 

mládežnické soutěže po Jakubčovicích.  

Zápas byl nesmírně vyrovnaný, oba týmy chtěly hrát a zápal byl vidět, 

utkání mělo spád, každá chyba, každé pozapomnění, každé zaspání 

situace mohlo mít velice špatné následky. Domácí těžili především 

z toho, že oba útočníci znamenitě drželi balon vpředu a obrana vcelku držela pohromadě a 

hrála hodně tvrdě. Ovšem párkrát způsobila svému brankáři několik vrásek, když kluci 

nedokázali v obranné hře odkopnout míč do bezpečí. Trenér chytal nervy a rval si zbytek 

svých kadeřavých vlasů, když jeho svěřenci nedokázali v obranné hře hrát bez pomoci rukou. 

V prvním poločase se hra přelévala ze strany na stranu, obě branky vyústily po hrubých 

chybách, ale zápas neměl v tuto chvíli favorita. Ve druhém poločase domácí přitlačili soupeře, 

ale byl to tlak bez střel, které by přímo ohrozili branku. I Vítkov měl několik střel, ale 

nakonec rozhodna branka Veleckého, který uklidil míč přesně k tyči. Poté ještě Klein 

neproměnil penaltu.  

 

Vávrovice – Vítkov 2:1 

Branka: vlastní, Velecký 

Sestava:  

      Ondřej Tesař 

     Ondřej Levák 

Vojta Černý    Jakub Otipka     Lukáš Blaščík  

 

Ondřej Novák   Václav Pchálek (Jan Schreier) Jiří Stoniš (Tomáš Kupka)

  

    Daniel Klein 

 

  Martin Velecký   Jakub Lichovník 

 

 

 



 

Polanka   -  Fulnek   1:2   

Bílovec   -  Budišov n. B.   6:0   

Vávrovice   -  Vítkov   2:1   

Stará Bělá   -  Odry   8:2   

Rýmařov   -  Dolní Benešov   6:2   

Studénka   -  Strahovice   2:2   

Vrbno p. P.   -  Hradec n. M.   0:2   

 
 

Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P        Body  

1  Rýmařov   10  10  0  0  43  :  8  30  

2  Fulnek   10  6  2  2  32  :  22  20  

3  Vávrovice   10  6  1  3  29  :  18  19  

4  Bílovec   10  5  2  3  31  :  19  17  

5  Vrbno p. P.   10  5  1  4  30  :  27  16  

6  Polanka   10  5  1  4  20  :  19  16  

7  Stará Bělá   10  5  0  5  32  :  36  15  

8  Hradec n. M.   10  4  2  4  21  :  20  14  

9  Strahovice   10  4  2  4  19  :  24  14  

10  Dolní Benešov   10  4  1  5  24  :  27  13  

11  Vítkov   10  2  1  7  26  :  32  7  

12  Odry   9  2  1  6  20  :  40  7  

13  Studénka   10  1  3  6  9  :  30  6  

14  Budišov n. B.   9  1  1  7  12  :  26  4  

 



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

Ve vávrovickém dorostu došlo na začátku sezóny k mnoha změnám. Odešlo několik mladíků 

do mužů, někteří pověsili kopačky na hřebík, naopak přišli noví odrostlí žáci, ale také kluci, 

kteří přišli z jiných klubů. Jedním z nich je 17 letý talent Martin Velecký.  I on nám o sobě 

něco prozradí. 

 

1. Kde si s fotbalem začal, které kluby si 

prošel?  

Moje první fotbalové kroky byly v rodných 

Zlatníkách. Zkoušel jsem také SFC Opava. Loni 

jsem působil na hostování ve Stěbořicích, 

protože ve Zlatnikách už dorost nebyl. Nyní 

jsem dal přednost střídavému startu ve 

Vávrovicích, které hrají vyšší třídu než 

Stěbořice. Sem tam si zahraji pár minut i ve 

Zlatnikách za muže v I. B třídě.  

2. Kdo tě do Vávrovic přivedl a co tě nakonec 

přimělo tu zůstat? Jak bys zhodnotil 

fotbalová prostředí, která si prošel s tím 

vávrovickým?  

Přemluvili mě známí Filip Mrusek a Martin 

Schopik. Zkusil jsem přípravu, zůstal jsem jsem 

zde kvůli známým a kamarádům. Prostředí je 

celkem v pohodě. Největší slabinou je hřiště, to 

proti konkurenčním týmům vypadá trochu 

bídně.  

3. Jak si myslíš, že si zapadl do týmu?  

Do týmu jsem zapadl myslím dobře, jak říkám je tam dobrý kolektiv. 

4. Co říkáš na své výkony, jsi s nimi spokojen?  

Se svými výkony spokojený nejsem. Vím, že hrát můžu o hodně více a lépe, ale nějak se 

nedaří. 

5. Co říkáš na výsledky týmu, jsi s nimi spokojen?  

Zatím jsme na třetím místě. To je na nováčka určitě super výsledek. Řekl bych, že máme i 

navíc než na toto umístění, ale uvidíme, jak nám to půjde dále. Soutěž je hodně vyrovnaná. 



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

David Galvas otevřel hospodu 

Hokejista, fotbalista, lapiduch a teď i hospodský. Hold kolik věcí umíš tolikrát si člověkem. 

To si asi říká jeden z mála leváku ve vávrovickém dresu David Galvas. Že by si řekl: „ Proč 

bych měl chodit k němu cizímu do hospody, když mohu chodit do své?“ A tak na solné ulici 

téměř u domu si pronajmul hospůdku Zlatá růže, malá a útulna putyka, kde se za barem směje 

jeho přítelkyně Petra. Táta David se snaží přivábit nějaké hosty, uvařit nějakou dobrotu a 

hlavně sám ochutnává převážně zlatý mok. Takže, kdyby někdo chtěl navštívit podnik na 

vysoké společenské úrovni, tak si zajeďte na Solnou ulici v Opavě.  

Jak se vede odchovancům 

Ve svém hodnocení začneme v té nejnižší třídě, kde ve štáblovicích hostuje Petr Fifeger, 

v současné době hraje pravidelně pravého beka a jeho tým je v IV.třídě na 1. místě. O třídu 

výše působí ve Služovicích Jenda Matoušek. Jeho týmu se zatím moc nedaří oproti 

původnímu plánu rychlého návratu do OP. Tým je zatím na třetím místě ze 7 bodovou ztrátou 

na 1. flek. V I.B třídě působí Karel Weiss v Oticích, jeho tým je na krásném 4. místě a Karel 

jeho branku hájí pravidelně. Ve stejné soutěži na 6. místě je tým Velkých Heraltic a jeho dres 

oblekájí Jan Otipka, který však v průměru odehraje něco málo přes poločas, ale i to mu stačilo 

na 8 branek. Ve středu zálohy brázdí Mirek Rolný ten má téměř plný počet minut a vsítil 

jednu branku. 

Hrbač nakonec na operaci 

Situace okolo Matěje Hrbače se mění pomalu každý týden. Tak moc  chtěl do Oldřišova, že 

nakonec koncem října si lehne na operační stůl a bude mu operováno pravé koleno. Dle 

samotného Matěje nebude hrát asi 2 roky. Má údajně přetrhané přední, postranní vazy a 

poškozenou češku. Na to, jak vážné to má se v klidu bez berlí procházel s nějakou kočkou po 

Bredě.  

Kříž se lekl eboly 

David Kříž měl jet do Egypta na pozdní dovolenou. Proč ne. Počasí je tam touto dobou stále 

moc hezké, ale i tak veliký chlap jako je David se lekl něčeho malého jako je vir eboly. Není 

třeba riskovat. „Do této zaslíbené země se můžu v průběhu příštího roku zase podívat, až 

skončí nebezpečí“. Prohlásil sebevědomě střelec v kabině.  

V Sosnové nepoznávají čísla 

Aféra, která zavládla ve IV. třídě je některým k pláči a některým k smíchu. Pokud se jedná o 

soupeře Sosnové, tak ti se snad musí smát až se za hlavu popadat. Už se totiž přišlo na 2 

případy, kdy tým Sosnové postavil hráče s neplatným hostováním a jeho dva zápasy jsou 

kontumovány. Tým, který ještě před týdnem proháněl Štáblovice v boji o podzimního krále se 

najednou stál princem a pokud se ještě na nějaký úlet přijde, tak je to odsoudí na odpadlíky 

soutěže. Samotné hráče Sosnové to musí hodně štvát. Odehrát dobře zápas, vyhrát jej a nemít 

za něj ani bod, kvůli administrativnímu zanedbání ze strany vedení tak musí hodně mrzet. 

Navíc celá soutěž trochu ztratila na atraktivitě, protože další dva konkurenti Klokočov a 

Těškovice jsou v tabulce za Štáblovicemi ještě z větší bodovou ztrátou než Sosnová. 


