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Po krátké letní přestávce, kterou mnozí využili k dovolené a 
odpočinku vás vítáme na stadionu v Napajedlích, kde budeme svědky utkání 
prvního kola nového ročníku krajského přeboru. Pro mnohé z vás je to možná 
překvapení, ale vzhledem k tomu, že mužstva Osvětiman, Dolního Němčí a 
Bojkovic neměli zájem postoupit z I.A sk. B. do vyšší soutěže a ani z druhé 
skupiny neměl nikdo zájem, nové vedení našeho fotbalového klubu tuto 
nabídku po oslovení z KFS neodmítlo. Soupeřem bude vítěz naší skupiny I.A 
třídy z minulého ročníku, tým FC Kvasice. V minulém soutěžním ročníku jsme 
s tímto soupeřem jednou prohráli 1:4 a podruhé vyhráli 3:2 na pokutové 
kopy. Mužstvo Kvasic během letní přestávky ještě posílilo svůj kádr. Do týmu 
přišli čtyři noví hráči – Svoboda, Neubert a Netopil ze Žalkovic a Dvořák 
z Kroměříže. To u našeho mužstva dochází po jarní části k jediné změně, když 
právě z Kvasic se vrátil stoper Marcel Drga.  
V generálce na dnešní první mistrovské utkání vyhrálo mužstvo Kvasic na 
hřišti Starého Města 6:1 po poločase 3:1. Toto utkání bylo současně utkáním 
2. kola poháru KFS. Jak ukazuje výsledek, tak toto utkání zejména ve druhém 
poločase potvrdilo sílu naše dnešního soupeře. O branky se podělili 2x Martin 
Pulkert, 2x Radek Janoštík, Karel Majkrič a Radim Zapletal. 
Naše „Áčko“ sehrálo v přípravném období čtyři zápasy. Výsledky těchnto 
utkání byly následující: 
TJ FS Napajedla - Tečovice 2:2 branky: Koutník P.2x 
TJ FS Napajedla - Holešov 2:0 branky: Hudák 2x 
TJ FS Napajedla - Slušovice 1:3 branky: Holomek Robin.  
TJ FS Napajedla - Skaštice 0:2 
 
Hodnocení a průběh zápasů v tuto chvíli asi nejsou důležité, ale dle trenéra 
Pospíšila „příprava určitě splnila účel, neboť kromě utkání s Tečovicemi jsme 
hráli se soupeři z KP a divize. Připravujeme se na vyšší soutěž ( KP ) a tyto 
zápasy nám měli aspoň trochu ukázat, jaký fotbal se na této úrovni 
momentálně hraje a jak jsme na tuto soutěž připraveni.“ 
 To, jak na tom naše mužstvo skutečně je, uvidíme v následujících utkáních 
krajského přeboru.  
Přejeme vám hodnotný sportovní zážitek!                   FATRA DO TOHO! 
 

Hlavní rozhodčí:  Bartoň Pavel 
Asistent rozhodčího č. 1 Ševčík Igor 
Asistent rozhodčího č. 2 Pospíšil Štěpán 
Delegát KFS Zlín  Holčák Josef 



 
 
 

                                                
 
 

 



 
V neděli 11.8.2019 odehraje naše B mužstvo první zápas podzimní části 
III.třídy sk. A v domácím prostředí, v tradičním čase 10:15 hod. proti týmu 
ze Žlutav. Jste srdečně zváni! 
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