
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milý čtenáři NOVOVIN.  

O víkendu se nám už naplno ozvalo hodně podzimní počasí. Na fotbale hold některé 

musel zahřát čaj jiné grog. Bodové výsledky příliš nezahřály, protože doma prohráli jak 

muži A tak dorost, „béčko sice přivezlo bod z Moravice, ale zase jelo pomalu v 11, dalo 2 

branky a připsalo si červenou kartu.  

Dnešní číslo uděláme ještě o něco zajímavější. Kromě soutěže mezi fotbalisty, 

hodnocení utkání, přehledu tabulek a rozhovorů jsme rozhodli, že ten kdo si koupí náš 

zpravodaj bude mít možnost něco malého vyhrát. Partnerem Novovin se stala naše 

bouda Jitřenka. Ode dneška budou noviny očíslované a v poločase v boudě se dozvíte 

výherní čísla. Dva výherci získají poukaz na 40 Kč, který můžete v Jitřence za cokoliv 

utratit. 

Program: 

Okresní přebor mužů – podzim 2014 

Sobota 1.11. v 14.00 hod   Stěbořice - Vávrovice 

4. třída, sk. B mužů – podzim 2014 

Neděle 2.11. v 14.00 hod  Vávrovice „B“- Klokočov 

Krajská soutěž dorostu – podzim 2014 

Sobota – 1.11. v 11.30 hod   Stará Bělá - Vávrovice 

Okresní přebor žáků – podzim 2014 

K O N E C  S O U T Ě Ž E  



Á č k o 

Hráči body ve druhém poločase odevzdali 

 Už je to klišé., ale kdy Vávrovice vyhrají? Tentokráte na jejich hřiště zavítal 

celkem hratelný soupeř. Jakartovice  mají ve svém středu několik hráčů, kteří 

prošli třeba SFC jako Hlaváč, Palkovič či Janech, zkušenost z krajským přeborem 

měl třeba Urban, ale i tak se čekalo, že se podaří vybojovat doma vítězství.  

Celek Jakartovic byl v první poločase určitě fotbalovější, snažil se dlouhou a 

náročnou kombinací se dostat do vápna, kde by využil fotbalovosti svých 

osobností v zakončení. Nutno přiznat, tak horko bylo téměř u každé akce, ale pouze 2 stály za zmíňku. 

Košárek však Urbanovi vzal jasnou příležitost včasným a nekompromisním výběhem a pak těsně před 

koncem Košárek s Laifertem zvládli těžkou situaci v malém vápně. Domácí naopak měli mnohem 

méně příležitostí. Brzdila je velká nepřesnost v kombinace a časté ofsajdy útočníků. I přesto se v 1. 

minutě dostali do vedení po tom, co Jan Lichovník zachytil odkopnutý míč a posunul jej na Leváka a 

ten nezaváhal. Druhý gol přidal Kříž z penalty. Domácí si ještě vytvořily 3 šance nešance. Do první se 

dostal Kříž, ale ukvapeně vystřelil a branku netrefil. Ve druhé se zjevil Malohlava, ale měl těžkou 

pozici a trefil jen boční síť, v poslední se byl Morbitzer, ale z úhlu zakončovat nemohl a přihrávku 

směřoval do země nikoho. 

Ve druhém poločase přišel dokonalý obrat. Hned v úvodu druhé půle nezvládli domácí ubránit roh 

(opět). Přibližně v 60. minutě zahrávaly Jakartovice znova roh a zase z toho byl gól, kdy centr 

směřující přímo na Košárka mu propadl pod tělem a pro Urbana byla situace jednoduchá. Poslední 

hřebíček přidali hosté tak 10 minut před koncem, kdy směřovaný centr za obranu nikdo z obránců 

nezachytil a Hlaváč na dvakrát míč do branky dostal. Domácí byli ve druhém poločase opět horší. Do 

šance se dostal pouze Malohlava, kdy jeho střela lízala tyčku a pak střela Šenka z větší vzdálenosti. 

Jinak se jednalo převážně o slibné situace, které však domácí řešili špatně a nic z nich nebylo. 

 

Vávrovice – Jakartovice  2:3 (2:0) 

Branky:  Levák Ondřej, Kříž (pen.) 

Sestava: 

     Patrik Košárek 

 

     Tomáš Šenk   

Jan Laifert     Petr Laifert    Patrik Richlý 

     

   Jan Lichovník   Tomáš Matoušek (70. Jonáš Zavřel) 

  

Ondřej Levák (Jakub Lichovník)     Jakub Morbtizer  

     

David Kříž   Matěj Malohlava 



B é č k o 

Opět se střílelo do vlastní brány 

V okleštěné sestavě přijela rezerva na hřiště do 

Moravice. Na zápas z různých důvodů  nedorazil 

Foltýn, Kubišta, Trcka, Vrba a Roman Bartusek. Před 

sezonou se spekulovalo jestli se vůbec fotbal Moravici 

zachrání. Nakonec s vypěním sil a trochu riskování se 

podařilo dotáhnout nějaké hráče a s fotbalem 

pokračovat.  

Zápas byl vcelku vyrovnaný a střídaly se šance na 

obou stranách. V hostující bráně zapomněl na debakl 

proti Těškovicím golman  Kubíček a již druhý zápas svůj tým v několika ošemetných 

situacích podržel. Hosté se dostali do vedení střelou Jirky Laiferta. Bohužel vedení 

nevydrželo, protože si dal nešťastně vlastní gól Marek Cagaš. Druhý poločas byl celkově pro 

hosty horší. I tak si však vypracovali 2 velké šance, kdy Rosťa Vegel stál před prázdnou 

bránu a pár minut před koncem šel sám na golmana Jirka Laifert, ale nedal. V utkání došlo ke 

dvěma situacím, které ovlivnily vývoj utkání. Jedna byla docela přísná červená karta pro 

Daniela Šenka po druhé žluté kartě a druhá byla úraz domácí gol, kdy šel do středu Rosťou 

Betelem, kterého údajně fauloval. 

 

Moravice – Vávrovice „B“ 1:1  

Branky:  Laifert Jirka 

Sestava: 

 

     David Kubíček 

     

     Daniel Šenk 

Martin Schopik        Petr Král 

     Marek Cagaš 

 

   Vojta Černý    Zdeněk Richlý 

Martin Repaský        Jirka Laifert 

     

   Michal Bartusek (Luděk Černý)  Rosťa Vegel 

 



3. Souboj otázek (osmifinále) 

Ve třetím souboji se střetnou oba útočníci B-týmu. Oba jsou to zkušení borci. Rosťa Vegel se 

bude snažit odhalit, co možná nejvíce tajemství o Luboši Foltýnovi. Co o sobě kluci vědí, jak 

si naslouchají, kolik drbů pochytili . Kdo vyhraje? Uvidíte na konci  

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

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

  

Rostislav Vegel (Rosťa)   Luboš Foltýn (Luboš) 

Jakou má přezdívku na fotbale? 

Rosťa: Lubka (skutečnost Tundra) 

Luboš: Veglík (skutečnost Rossi) 

Skóre 0:0 

 

Kolik má let? 

Rosťa: je o nějaký ten měsíc mladší než já  (to je sice pravda, ale nemůžeme uznat skutečnost 33) 

Luboš: 36 

Skóre 0:1 

 

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

Rosťa: vyučený zedník  

Luboš: gymnázium 

Skóre: 1:2 



 

Jaké má zaměstnání? 

Rosťa: dělá ve svém oboru 

Luboš: bachař v ženské věznici 

Skóre: 2:3 

 

Je ženatý nebo svobodný? 

Rosťa: svobodný  

Luboš: ženatý 

Skóre: 3:4 

 

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

Rosťa: Raduš 

Luboš: Janka 

Skóre: 4:5 

 

Odkud pochází (tj, kde vyrůstal)? 

Rosťa: pochází z Jižní Moravy, kraje dobrého vína (pro upřesnění Páčlavice) 

Luboš: Vávrovice 

Skóre: 4,5:6 

 

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

Rosťa: Chelsea (skutečnost Páčlavice, uznat by se daly i Stěbořice) 

Luboš: odchovanec 

Skóre: 4,5:7 

 

Oblíbený fotbalista? 

Rosťa: Maradona (skutečnost Pavel Nedvěd) 

Luboš: Totti či Trezegeut (skutečnost Messi) 

Skóre: 4,5:7 

Vítězem třetího souboje otázek a postupujícím do čtvrtfinále se stal Luboš Foltýn 



4. Souboj otázek (osmifinále) 

Ve čtvrtém souboji nás opět čeká velice zajímavý souboj. Asi trochu nečekaný, benjamínek 

Martin Schopik změří síly se starším pardem Luďou Černým. O to pestřejší budou souboj 

generací. Ví o sobě kluci vůbec něco? Oba hrají za Vávrovice dlouho, ale teprve v tom 

souboji uvidíme jestli se jenom míjeli nebo i bavili. Co myslíte, kdo uspěje?  

  

Martin Schopik (Martin)   Luděk Černý (Luďa) 

Jakou má přezdívku na fotbale? 

Martin: Luďa 

Luďa: Lopez 

Skóre 1:1 

 

Kolik má let? 

Martin: 28 (skutečnost 27) 

Luďa: 18 

Skóre 1:2 

 

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

Martin: Harvard (skutečnost Masarykova zemědělská škola) 

Luďa: Obchodní akademie 

Skóre: 1:3 



 

Jaké má zaměstnání? 

Martin: manager společnosti 

Luďa: student 

Skóre: 1:4 

 

Je ženatý nebo svobodný? 

Martin: svobodný 

Luďa: svobodný 

Skóre: 2:5 

 

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

Martin: Madonna (skutečnost Dominika) 

Luďa: nemá, je hodně vybíravý 

Skóre: 2:6 

 

Odkud pochází (tj, kde vyrůstal)? 

Martin: Opava (Luďa by uznal i Palhanec) 

Luďa: Vávrovice 

Skóre: 3:7 

 

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

Martin: CSKA Moskva (skutečnost odchovanec) 

Luďa: odchovanec 

Skóre: 3:8 

 

Oblíbený fotbalista? 

Martin: Boateng (skutečnost Zdeněk Pospěch) 

Luďa: Lopezz (skutečnost Zlatan Ibrahimovič)   

Skóre: 3:8 

Vítězem čtvrtého souboje otázek a postupující do čtvrtfinále se stal Luděk Černý 



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

Další z vávrovické elity noviců, který nám poskytl rozhovor byl Jarek Vrba. Tak si přečtěte, co 

chlapec vymyslel …  

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

Tak začal jsem ve své vesnici, takže v Metylovicích. Tam jsem prošel i dorostem, 

jednu sezonu dorostu jsem strávil ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pak zase Metylovice. 

Asi ve 21ti jsem měl při zápase vážné poranění ramene, totální vykloubení pravého 

ramene, takže jsem chvíli nehrál. Pak jsem se asi ve 23 vrátil na rok do Metylovic, 

ale při škole to nebylo ono. Tak jsem přestal úplně. Ve 26 mě naverboval známý 

z Chvalíkovic, ať ještě začnu, tak jsem zase začal trénovat, tam to nějak nevyšlo a po 

roce jsem ukončil hostování a teď ve 28 jsem se již na jaře díky Markovi Cagašovi 

objevil na pár trénincích a od nové sezóny (2014/2015) se cítím jako plnohodnotný 

hráč Vávrovic 

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

prostředí, která si prošel s tím vávrovickým?  

Tak na to kdo mě přivedl jsem již naznačil v předešlé odpovědi, byl to Marek Cagaš, se kterým jsem 

hrával kolejní ligu. Co se mě přesvědčilo zůstat...určitě super mladý kolektiv a kvalitní tréninky, tím 

že jsou dva týmy A a B tak se schází dostatek lidí, a je to dobře organizované...podobně to probíhalo i 

v Metylovicích. 

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

Jak jsem zapadl do týmu. Musím se přiznat, že spoustu hráčů bych ještě jménem neoslovil (nepamatuji 

si ), ale to asi není důvod k beznaději. Naskočil jsem do „rozjeté“ sezóny za B tým a myslím, že tam 

jsou fajn kluci, po nedělních zápasech jsem vždy poseděl a většinou jsme i vyhráli takže to bylo fajné 

a pěkné.  Kluky z A znám zase z tréninku na zápase jsem ještě nebyl a asi nemám ani ty ambice, 

nejsem moc spolehlivý časově vím to o sobě.  

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

Mé výkony.  No přiznám se, že jsem čekal, že to bude lepší. Hrál jsem od svých 6ti let a každý týden 

jsem byl na hřišti někdy i třeba 5x týdně. To se rozhodně projevilo minimálně v jistotě a 

sebevědomí....fyzičce...technicky se nehodnotím, od toho jsou jiní.  Ale po zranění, měl jsem trochu i 

strach nastoupit, bylo to nepříjemné a vzpomínky na 2 operace ramene a celkově asi roční 

rekonvalescence v podstatě s jednou rukou asi nevymaže nikdo. Teď už to je asi v pohodě, ale zase 

chybí vyhranost...hlava ví co chce udělat, ale noha kope míč do "autu"  Ale věřím, že tu praxi zase 

dostanu, a budu přínosem pro celý celek Vávrovic...při nejhorším umím výtečně nosit vodu  A to je 

taky třeba.  

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

Výsledky...jak říkám, mohl jsem naskočit až v průběhu a v podstatě celé okolí je pro mě nové. S A 

týmem jsem ještě nebyl můžu tedy komentovat leda B. Každý zná hráče z protějšího týmu, ten je 

rychlý, ten hrál za Slezský a tam mají hrbolaté hřiště...tohle jde zatím mimo mě, tudíž ani nevím, se 

kterým soupeřem je úspěch vyhrát nebo se kterým je úspěch prohrát. Byl jsem zatím na 3 zápasech 

(časově stíhám jen nedělní) a bilance byla 2:0:1. Myslím, že B je tým na lepší střed soutěže a věřím, že 

tam i po konci soutěže bude. A když ne, budeme muset zalít žal v boudě u Přemka  



D o r o s t 

Byli příliš přemotivováni a zápas nezvládli 

Na tento by zápas by raději naši mládežníci zapomněli. Byl to souboj dvou týmu z čela 

tabulky. Domácí na tom byli o něco lépe, ale právě proto hosté neměli, co ztratit.  

Zápas se však odvíjel v rytmu, který domácím nesvědčil. Především se u většiny hráčů 

projevovala lehkovážnost v určitých situacích. Podceňování v obraně či útoku. Záložní řada 

Polanky byla právě o toto lepší než ta domácí, která nebyla důsledná. Domácí obránci byli 

rovněž v přistupování k ofenzivním hráčům hostů benevolentní a tak se golman Tesař občas 

hodně zapotil.  

Domácí od začátku tahali za kratší konec a dotahovali náskok hostů, největší drama nastalo za 

stavu 2:3, domácí se sice snažili o vyrovnání, ale místo toho dostali rozhodující zásah a bylo 

po zápase. Hosté pak již domácí k ničemu velkému nepustili. Tentokráte se neprosadili ani 

ofenzivní štíty Lichovník s Veleckým. 

 

Vávrovice – Polanka 2:4  

Branka: Stoniš, Levák Ondřej 

Sestava:  

      Ondřej Tesař 

     Ondřej Levák 

Ervín Bohm (Vojta Černý)   Jakub Otipka   Lukáš Blaščík  

 

Ondřej Novák   Václav Pchálek  Jiří Stoniš (Tomáš Kupka)  

     

Daniel Klein 

 

Martin Velecký   Jakub Lichovník 



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

Ondřej Novák je další novic v dresu vávrovického dorostu. Jedná se o kluka, 

který v současné době „lítá“ po pravém kraji obrany a snaží se soupeřům hodně 

zatápět.  

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

S fotbalem sem začal ve svých 5letech v klubu SFC 

Opava.Zde jsem strávil 1 rok.Poté jsem přestoupil do 

klubu Sk Slavie Opava,zde sem strávil 5 let... 

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 mě přivedl můj spolužák Jakub 

Lichovník. Kluci mě přijali dobře, takže jsem se 

rozhodl zůstat, taky je tu klidné a pěkné 

prostředí.Hřiště sice nepatří k těm nejhezčím,ale líbí 

se mi tu.Ve Vávrovicich jsem spokojen se vším i 

s trenéry .  

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

Do týmu jsem zapadl skvěle kluci mě dobře přijali. K 

přezdívce jsme se zatím nedostali. 

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

Výkony si držím stabilní. Zápas, který se mi povedl byl proti Odrám, když jsme 

hráli na domácím hřišti. V tomhle utkání se mi povedlo vstřelit 2 góly a nastřelit 

břevno. Naopak zápas, který se mi moc nepovedl se odehrál v Budišově nad 

Budišovkou. 

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

S výsledky našeho týmu jsem hodně spokojen byl bych rád kdybychom se drzeli 

pořád na vrcholku tabulky. 



T a b u l k y  a  o s t a t n í  v ý s l e d k y 

Okresní přebor 

Domácí Hosté Skóre 

Pustá Polom "B" Malé Hoštice 2:1  

Kobeřice "B" Stěbořice 0:4  

Vřesina Hradec n/M 6:4  

Strahovice Bělá 1:0  

Budišov n/B Skřipov 1:0  

Hněvošice Litultovice 3:6  

  TABULKA 

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

1. Budišov n/B 10 7 2 1 19: 9 23  ( 8) 
 

2. Strahovice 11 7 1 3 28: 16 22  ( 4) 
 

3. Vřesina 11 6 3 2 32: 22 21  ( 3) 
 

4. Stěbořice 11 6 2 3 25: 13 20  ( 8) 
 

5. Jakartovice 11 6 1 4 21: 22 19  ( 4) 
 

6. Hradec n/M 11 5 2 4 25: 29 17  ( 2) 
 

7. Litultovice 11 5 1 5 27: 19 16  ( -2) 
 

8. Malé Hoštice 11 4 3 4 27: 18 15  ( 0) 
 

9. Pustá Polom "B" 11 4 2 5 18: 15 14  ( -4) 
 

10. Kobeřice "B" 11 4 2 5 15: 21 14  ( -4) 
 

11. Vávrovice 11 3 3 5 24: 25 12  ( -6) 
 

12. Hněvošice 10 3 1 6 19: 25 10  ( -8) 
 

13. Bělá 11 3 0 8 18: 36 9  ( -6) 
 

14. Skřipov 11 1 1 9 9: 37 4  (-11) 

 

Okresní soutěž 

Domácí Hosté Skóre 

Větřkovice Slavkov "B" 4:2  

Štáblovice Deštné 5:2  

Radkov Palhanec 0:1  

Slavkov "B" Sosnová 1:7  

Těškovice Větřkovice 7:0  
 



TABULKA 

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

1. Štáblovice 9 8 1 0 26: 9 25  ( 7) 
 

2. Sosnová 9 7 0 2 37: 14 21  ( 9) 
 

3. Těškovice 9 6 2 1 49: 12 20  ( 5) 
 

4. Klokočov 9 6 0 3 32: 15 18  ( 3) 
 

5. Větřkovice 10 4 1 5 24: 33 13  ( 1) 
 

6. Moravice 9 2 4 3 16: 18 10  ( -2) 
 

7. Slavkov "B" 9 3 1 5 20: 25 10  ( -8) 
 

8. Palhanec 9 3 1 5 14: 25 10  ( 1) 
 

9. Vávrovice "B" 9 2 1 6 13: 35 7  ( -5) 
 

10. Radkov 9 1 1 7 12: 34 4  (-11) 
 

11. Deštné 9 0 4 5 15: 38 4  ( -8) 

 

Krajská soutěž 

 

Domácí Hosté Skóre 

Dolní Benešov Studénka 1:3  

Odry Bílovec 1:4  

Fulnek Stará Bělá 6:2  

Vítkov Hradec n/M 0:2  

Budišov n/B Rýmařov 1:2  

 

TABULKA 

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

1. Rýmařov 11 11 0 0 45: 9 33  ( 18) 
 

2. Fulnek 11 7 2 2 38: 24 23  ( 5) 
 

3. Bílovec 11 6 2 3 35: 20 20  ( 5) 
 

4. Vávrovice 11 6 1 4 31: 22 19  ( 1) 
 

5. Polanka 11 6 1 4 24: 21 19  ( 4) 
 

6. Hradec n/M 11 5 2 4 23: 20 17  ( 2) 
 

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

8. Stará Bělá 11 5 0 6 34: 42 15  ( 0) 
 

9. Strahovice 10 4 2 4 19: 24 14  ( -1) 
 

10. Dolní Benešov 11 4 1 6 25: 30 13  ( -5) 
 

11. Studénka 11 2 3 6 12: 31 9  ( -6) 
 

12. Vítkov 11 2 1 8 26: 34 7  (-11) 
 

13. Odry 10 2 1 7 21: 44 7  (-11) 
 

14. Budišov n/B 10 1 1 8 13: 28 4  (-11) 

 



N a š i  h r á č i  k o n č í 

Rok od roku nastane situace, kdy ve Vávrovicích skončí nějaký fotbalista a je to potom 
veliká škoda, jak pro něj, tak pro tým. Stačí se podívat na tuto sezónu. Přechod na 
dorosteneckou etapu nepřeskočil Tonda Herber. Blonďatý, vlaštovský rodák, šikovné 
dítě, do dorosteneckého týmu prostě nechtěl. Fotbal už pro něj nebyl příliš atraktivní 
nebo se bál, že jej nebude stíhat ze školou, možná, že jej odrazovalo to, že bude opět 
jeden z nejmenších a nejmladších. Tento přerod z dítěte na chlapce nezvládlo několik 
dalších dětí. Pro, které na střední škole nebyl již fotbal aktuální a prvořadou zábavou. 
Vzpomeňme třeba na jména jako Jan Varyš, Vít Baroš, Zbyněk Richlý, Michal Vašut. 
Zmínili jsme tyto jména, protože se jednalo o velice dobré fotbalisty na svých postech 
Jenda byl dobrý levý bek, Víťa byl rychlý útočník, Zbyňa byl klidný rozehrávač záložní 
formace a Michal byl nadaný golman. Teď se k těmto dobrým fotbalistům přidává i 
Tonda. 

Pak přichází období sladkého dorostu, kdy řada kluků zjistí, že nejenom škola, fotbal, 
ale pěkné a čím dále pěknější jsou holky, pokud nekouříš, nepiješ a nechodíš po 
kalbách, tak nejsi IN. Tady v této etapě skončilo dalších několik fotbalistů jako Mirek 
Kotzián, Jakub Palkovič, Zbyňa Hepper, Rosťa Matoušek, Martin Raška, David Otipka, 
Ondra Volf, Michal Rychta a další budou někdy v budoucnu následovat. 

Předposledním období v tomto generačním vývoji je přechod z chlapce na muže. Tento 
proces je někdy hodně těžký. Mladý kluk musí ukázat těm starším ne jenom, že je lepší 
než oni, ale taky to, že mezi ně zapadne. Někteří kluci to zkusí, ale někteří se o to ani 
nepokusí. Takto fotbal přišel třeba o hodně fotbalistů ročníku 1980 – 1984. Hráči jako 
Břeský, Vegel P., Cigánek, Holý, Šimek, Valenta, Weigel, Romfeld, Beneš, Brigula, 
Molčák, Jan Varyš (indián) si v mužích připsali pouze epizodní role. K nim se přidávali 
další jako Šťěpán Schneider, Roman Schneider třeba letos Dominik Mosler nebo David 
Hanel. 

Poslední etapa je ta, kdy se fotbalista rozhodne skončit. Třeba takový Zdeněk Richlý 
končí pomalu 15 let, ale přiznejme si, že u něj je pořád se na co koukat, ale je někdy 
smutné, že člověk v 51 letech má větší elán a chuť do fotbalu než o generaci či dvě 
mladší jedinci. Nicméně Zdeněk je příkladem toho, že se dá skončit ve 20, ale není 
třeba končit v 51. Řada kluků musela fotbalu nechat kvůli zdravotním komplikacím, i 
když třeba tu chuť pořád měli. Za zmínku lze určitě zmínit jména jako Franta Laifert, 
Michal Kovalčík, Jirka Vykoukal, Radim Bartusek. Práce je další věc, která limituje a 
dlouho to tak bylo třeba u Rosti Vegela, v Praze je limitovaný Přema Valeček nebo Jirka 
Olbrich. Nutno přiznat jsou i takový, které fotbal přestal uspokojovat příkladem jsou 
určitě Jenda Vincker, Kuba Štencek či Kuba Skalík. 

Závěrem je třeba popřát těm, které fotbal stále baví, aby v něm pokračovali a vy co 
snad teď nehrajete a chtěli by jste, tak by jste to měli znova zkusit.  

 



R e d u k c e  f o t b a l o v ý ch  a k c í ?  

Fotbalový klub měl každý rok několik fotbalových akcí, které pořádal. Když pomineme 

každoroční sezónní shon, který v roce 2014 čítal cca 45 domácích utkání všech celků, tak jsou 

tu i další akce. Rok prakticky začínal Sněhový turnajem v malé kopané, letos byl 5. ročník. 

Na přelomu února a března jel mixovaným tým na soustředění. Pak se v dubnu uspořádala 4. 

velikonoční diskotéka v Držkovicích. V červnu jsou pro fotbalisty a nejvěrnější fans dělané 

závěrečky, trenéři je obohacují nějakými anketami či opékáním buřtů nebo dovednostními 

soutěžemi. V srpnu se uspořádal po páté NOVA CUP turnaj v malé kopané a jen o několik 

týdnů později Memoriál Václava Laiferta (dříve se konal v dubnu, v měsíci Vaškova úmrtí). 

V listopadu se dělá rozlučka s fotbalovým podzimem pro hráče a fanoušky s fotbalovým 

soudem a nakonec v prosinci Silvestrovský fotbálek. Takže, když to sečteme jedná se o 5 akcí 

pro širokou veřejnost a 3-4 akce polosoukromé. Letos se nám však doneslo, že hlavní 

organizátor těchto akcí chce jejich počet zredukovat. Jak a proč se, tak může stát to se dočte… 

1. Kubo, slyšeli jsme, že na příští i letošní rok si nenahlásil některé akce. O které jde? 

Už podzimní závěrečná bude mít jiného organizátora. Hlavní slovo bude mít Jitřenka . Pak 

se také nepočítá v mém repertoáru se Silvestrovským fotbálkem, Sněhovým turnajem a 

Velikonoční zábavou. Zbytek by se měl přibližně ve stejných termínech uskutečnit jako loni. 

2. Můžeme se zeptat proč se tyto 3 akce neuskuteční? První dvě si myslíme, že měly vždy 

veliký úspěch? 

Já, ale neřekl, že ty akce nebudou. Jen jsem řekl, že je již nebudu organizovat. Po minulých 

letech jsem dospěl k názoru, že ty akce více berou než dávají. Když jsem byl kluk, tak jsem 

od 15 – 17 let na silvestrovské fotbálky chodil a bylo vždycky fajn, když jsem já při čaji a 

starší při gořalce byli vzadu v boudě a pokecali. Poslední odcházeli po osmé hodině a fotbal 

začínal v 1. Pak 2 roky Silvestra nikdo neudělal. Tak jsem si v 19, řekl, že tu tradici obnovím 

a začal jsem dělat Silvestry, loni to byl můj už 10 Silvestrovský fotbálek. Chtěl jsem vrátit a 

zachovat tu tradici společného zakončení roku, nejdříve v kopačkách a potom v boudě u 

něčeho tvrdšího. Největší návštěva byla v roce 2008 přes 30 fotbalistů.  Loňský rok ukázal, že 

lidi jenom spěchají. Sešlo se nás 26, ale na jídlo přišla slabá polovina a ta se po hodině zvedla 

a byl konec, bouda byla v 17 hodin zavřená, každý raději spěchal domů.Navíc v docela 

pěkném počasí přišlo jenom 5 diváků, takže ta akce nebyla ani pro širokou veřejnost. Sněhový 

turnaj vyšel, co se týká počasí, ale je strašně náročný na organizaci. Hřiště se musí chystat 

v sobotu ráno. Letos jsme to chystali, myslím hřiště, jídlo a občerstvení ve 3 lidech (já, 

Šneček a Luboš). Dělali jsme to 3 hodiny, akci pořádal fotbalový klub, ale vypadalo to, že 

nemá skoro žádné fotbalisty, když nebyli schopni přijít pomoci ani při chystání a i uklízení (v 

kabinách zůstal bordel). Ještě vlastně Zdeněk a Pavel pomohli v tom mrazu s pískáním, což 

byl neskutečný výkon od obou. No a velikonoční zábava byla veliký propadák ze 40 platících 

hostů bylo jenom 8 fotbalistů z pomalu 40. Proč by měl fotbalový klub dělat akci, když sami 

fotbalisté na ni nepřijdou. Letos nás zachránili od pořádného průseru lidi mimo fotbal a 

hlavně sponzoři, nebýt jich, tak byla akce ztrátová. A chystali jsme ji tři a uklízel jsem sám, 

takže proč se stresovat. 

 

 



3. Ostatní akce tedy zůstanou? 

 Memoriál je vždy pěkná vzpomínková akce, ale tu si většinou chystají kluci Laifertovi třeba 

s Davidem Galvasem sami, takže to jde hodně mimo mě. A NOVA CUP byl letos dobře 

zorganizovaný a podílelo se na něm přes 10 fotbalistů, takže jsem usoudil, že to má ještě cenu 

se na tomto projektu podílet. 

4. Nebude ti to chybět? 

Možná že bude, ale už jsem za těch 10 let, uspořádal nebo se podílel na strašně hodně akcích. 

Když bych to měl vyjmenovat, tak to máš 10 Silvestrů, 5 Sněháčů, 5 Nova Cupů, 2 

Memoriály, otevření hřiště po povodních 2008, 45. výročí fotbalu, 6 soustředění a už nevím 

kolik závěreček a brigád . Dospěli bychom asi k 60 akcím a to už je si myslím dost, aby to 

zase vzal někdo jiný . Můžu akorát na závěr poděkovat všem, kteří mi chodili prodávat, 

pískat, chystat, kopat, sít, sekat a spoustu dalších věcí, protože bez nich by ty akce 

neproběhly, tak dobře. Škoda, že těch lidí je tak málo. 

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

Opět se bude vybírat členské 

Tak jako každý rok se nám blíží vybírání členský příspěvků na rok 2015. Takže dámy a 

panové pojďme si šáhnout do šrajtoflí. Neaktivní členové (trenéři, vedení, fanoušci, sponzoři) 

platí pouze FAČR, což 200 Kč. Mladší 18 let a starší 70 platí 100 Kč. Aktivní sportovci navíc 

platí klubové členské (příspěvky na pití, rozhodčí, opravy hřiště atd.), žáci 150 Kč, studenti 

200 Kč a dospělí 250 Kč. Vedení klubu doufá, že zaplatí všichni… Loni někteří (hlavně 

dorostenci) odmítli zaplatit, takže doufáme, že se situace nebude opakovat. Oproti jiným 

klubům je naše členské směšné. Takže výroky jaké někteří vypustili loni. Ivoš Hanel: „Dám 

maximálně 200, nějaké klubové členské seru…“ 

Mezi diváky je živo 

Když se člověk projde okolo fotbalového „stánku“ ve Vávrovicích (a samozřejmě i někde 

jinde), tak zjistí, jak různorodí jedinci na fotbal chodí. Když bychom je dělili, tak jsou mezi 

nimi lidé, kteří berou sobotní nebo nedělní odpoledne na fotbale jako možnost se setkat se 

známými či přáteli, popovídat, posedět a když se vyhraje, tak i pochválit a popít. Pak jsou 

takzvaní motivátoři jedná se především asi o příbuzné, kteří se snaží mančaft povzbudit, no 

moc jich není to si musíme říci. Někdy se i stane, že i když Vávrovice hrají doma, tak přijde 

hostujících fanoušků více  a pak se musí motivátoři přetrhnout. Další skupinu bychom 

nazvali pomyslnými odborníky. Jedná se o lidi, co dokáží povzbudit svůj tým, když pochválí 

dobré zpracování, střelu, či přihrávku, ale dokáží být také analyzátory špatných událostí, ale 

dokáží své emoce krotit a jsou pouze věcní, tj. „to bylo špatně, to neměl dělat atd… Poslední 

naší cílovou skupinou jsou věční kritici. To jsou lidé, kteří i na pěkném gólu najdou kdejakou 

chybu. Každý, kdo se občas netrefí do balonu, dá špatnou přihrávku, něco nedoběhne je u 

nich blbý, debil, kokot a já nevím ještě, co všechno. Věřím tomu, že to musí být nepříjemné 

pro dospělé, kteří čekají od svých vlastních fanoušků podporu, ale po většinou slízávají pouze 

kritiku. Co však ti mladší, kteří se teprve vyhrávají a tak asi není přímo na místě tam 

kritizovat nějakého 10 kluka, že nevystřelil jako Roberto Carlos nebo, že je nepřihrál tak 

přesně a precizně jako Xavi. Kde by jste se zařadili vy, do které kategorie?   



Schneiderovi je zima 

Na začátku sezóny patřil Jan Schneider, řečený Hanzi ke stálicím základní sestavy. Na levé 

obraně svými kvalitními výkony přispíval k pevnosti defenzivy. V září však dostal nabídku 

studovat v zahraničí a tak zamířil do slovinské Ljublany. „Zatím je to pro mě docela těžké. 

Máme spoustu, úkolů, prezentací. Představoval jsem si to asi v růžovějších barvách. 

Samozřejmě vysoká škola je vysoká škola a nároky by měli být vysoké a musím bojovat. 

Hodně mi pomohlo to, že má angličtinu slovem i písmem na docela slušné úrovni.“ Takto 

okomentoval situaci Schneider. Výsledky svého týmu sleduje pečlivě a snaží se být aktuálně 

v obraze. Pokud nastane nějaká změna chce o ni vědět. Překvapilo ho však chladnější počasí, 

zabalil si totiž samí krátký rukáv, kraťasy a plavky a teď byl donucen navštívit i salon se 

zimním oblečením. 

Soustředění se plánuje opět v Novém poli 

Soustředění je opět naplánováno do Nového Pole u Rýmařova, je zde zajištěna tělocvična, 

umělá tráva i bazén. Trenéři potřebují ještě doplnit stavy. „Bylo by fajn, kdyby jelo co nejvíce 

lidí, je lepší když se maká ve větším počtu.“ 

Jitřenka je obrovskou pomocí 

Pokud se vrátíme v čase. Tak před rokem byla Jitřenka a její okolí v nedobrém stavu. Situace 

se začala měnit postupnou rekonstrukcí. Přemek s Hankou a dalšími dobrovolníky, vytrhali 

podlahu a sehnali staronové vybavení a prokoukl hned vnitřek hospůdky. V létě se udělal jiný 

přístřešek, na brigádu chodila pouze skupinka dobrovolníků. Pak se dodělalo pískoviště a 

houpačky. Uklidil se nepořádek, roztáhla hlína, přesunula plechová bouda, udělal se v ní 

pořádek, zabezpečily se okna a dveře. Výsledek si může každý z vás prohlídnout, ale je to 

pouze práce skupinky lidí (tak 10) a hlavně Přemka a Hanky, kteří na tom strávili nejvíce času 

a dali do toho i své peníze. Hlavně, když se jim v červnu někdo do boudy vloupal. Hned v září 

si Jitřenka dokonce vzala na starost také praní dresů a pití na mistrovské zápasy. Letos 

dokonce budou organizovat podzimní „závěrečnou“.  Za jejich práci a ochotu jim patří veliký 

dík.  

Vtip zadarmo 

Bylo jedno království. V něm žil král, který měl jednu dceru. Chtěl, aby se vdala. Ona s tím 

neměla problém, ale požadovala, aby se její budoucí ženich s ní prošel za svitu měsíce 

v parku u jezírka. Každý den chodil vždy nápadník, ale z procházky s princeznou se nikdo 

nevrátil. Zpráva se rychle rozkřikla a tak nápadníci přestali ze strachu chodit. Král proto 

vyhlásil, že kdo se z procházky vrátí dostane princeznu okamžitě za ženu a k tomu půl 

království. 

Inu jednou se do zámku vydal hloupý Honza. Nebyl to veliký inteligent, oblékat se taky 

neuměl, ale princezna se mu líbila. Vydali se na procházku. V tom se princezna zastavila u 

jezírka z krokodýly. Sundala si z ruky prsten a hodila ho do jezírka. Pak se otočila k Honzovi 

a řekla: „Tak a teď ho vyndej!.“ Honza na toto čekal, stáhnul si kalhoty a ukázal čím ho 

příroda obdařila. Princezna byla v šoku a zvolala: „Konečně to někdo pochopil, ti ostatní se 

vždycky vrhli do jezera.“ 


