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Vážení sportovní přátelé, 

 
Vítáme Vás na dnešním utkání Krajského přeboru mezi TJ FS Napajedla a 
TJ Nedašov. Vítáme zde soupeře a jeho funkcionáře a přejeme Vám 
příjemný zážitek z dnešní kopané. 
 
V uplynulých dvou kolech fatrovské „A“ mužstvo nezískalo ani bod, hoši 
se budou snažit tuto nelichotivou šňůru v dnešním zápase přerušit, a to 
nejlépe za tři body. 
 
Přejeme našim barvám mnoho úspěchu a doufáme, že s podporou 
fanoušků dnes Fatra vyhraje! 
 

FATRA DO TOHO! 



 
 
Hlavní rozhodčí:  Prokůpek Kamil 
Asistent rozhodčího č. 1  Vychodil Michal 
Asistent rozhodčího č. 2 Štulíř Michal 
 
Tabulka po 3.kole KP mužů 

 

KLUB Z V R P S B
1. Boršice 2 1 1 0 4:0 4
2. Nevšová 2 1 1 0 5:2 4
3. Morkovice 2 1 1 0 4:1 4
4. Bystřice pH 2 1 1 0 4:2 4
5. Slušovice 2 1 1 0 4:2 4
6. Baťov 2 1 1 0 4:3 4
7. Štítná nVl 2 1 0 1 5:4 3
8. Luhačovice 2 1 0 1 4:3 3
9. Kvasice 2 1 0 1 2:4 3
10. Nedašov 2 0 2 0 3:3 2
11. Brumov 2 0 1 1 0:2 1
12. V. Karlovice 2 0 1 1 2:6 1
13. Napajedla 2 0 0 2 2:5 0
14. Val. Polanka 2 0 0 2 1:7 0



 
 
Tabulka III.A třídy Zlín 

 
 

TJ FS Napajedla, z.s. vs. FK Bystřice p.Hostýnem 1:3 (0:2) 

STŘELCI: 80. Kolenič Jan – 1. Ondroušek David, 42. Křivánek Lukáš, 48. Křivánek Lukáš 

První pocovidové utkání se nám opravdu vůbec nepovedlo.  

Už v 1 minutě jsme inkasovali laciný gól a celý poločas se snažili manko dohnat. Měli jsme 

převahu, rohové kopy, centry do vápna, bohužel koncovka velmi slabá. Nakonec jsme po 

chybě  v rozehrávce a následném brejku dostali v 42 minutě druhý gól. V poločase jsme si vše 

vyříkali, bohužel naše snaha o kontaktní gól pohasla hned v 48 minutě, po hrubce v obraně to 

bylo 0:3. Hosté se zatáhli na vlastní polovinu a bránili výsledek, čemuž se nelze divit. My jsme i 

nadále dobývali hostující obranu, ale i když jsme si vytvořili řadu příležitostí, bohužel ta 

koncovka…..takhle se prostě vyhrát nedá a proto si hosté odvážejí tři body. 

Trenér týmy Josef Pospíšil 

KLUB Z V R P S B
1. Žlutava 2 2 0 0 12:2 6
2. Spytihněv 2 2 0 0 9:4 6
3. SK Zlín 2 2 0 0 6:3 6
4. Napajedla B 2 1 1 0 6:4 4
5. Kašava 2 1 0 1 6:5 3
6. Tečovice B 2 1 0 1 4:3 3
7. Louky B 2 1 0 1 5:5 3
8. Vizovice 2 1 0 1 2:3 3
9. Doubravy 2 1 0 1 4:10 3
10. Pohořelice 2 0 1 1 5:7 1
11. Březová 2 0 1 1 4:6 1
12. Halenkovice 2 0 1 1 3:5 1
13. Fryšták B 2 0 0 2 2:5 0
14. Lukov 2 0 0 2 4:10 0



 
 
FC Kvasice vs. TJ FS Napajedla 2:1 (2:1) 

STŘELCI: 35. Zapletal Radim, 39. Majkrič Karel – 45. Huťka Michal 

V Kvasicích jsme bohužel prohráli 2:1, když do 35 minuty byl stav vyrovnaný, domácí měli více 

ze hry, ale do žádné gólové šance se nedostali. 

Pak přišla tečovaná střela, po které jsme inkasovali poprvé, abychom za pár minut udělali 

hrubku v defenzívě a umožnili tak jít domácím do dvoubrankového vedení. Do poločasu se 

nám ještě podařilo skórovat po rohovém kopu, takže bylo ještě vše otevřené. Musím říct, že 

druhý poločas jsme to byli my, kdo měl více ze hry, dostávali jsme se do šancí, domácí 

vykopávali míč z brankové čáry, bylo tam břevno, tyčka……bohužel. 

I když jsme z Kvasic odjeli bez bodu, své hráče musím i tak pochválit za předvedenou hru. 

Trenér Josef Pospíšil 

TJ FS Napajedla, z.s. „B“vs. TJ Sokol Pohořelice, z.s. 3:3 (1:2) 

STŘELCI: 33. Brauner David, 58. Zimčík Zdeněk, 85. Bouda Bohumil – 4. Chmel Richard, 39. 

Bartoš Ondřej, 69. Trčka Pavel 

Napajedla se na domácím hřišti představila po dlouhé herní pauze v derby s Pohořelicemi.  

Bohužel pro domácí Fatru nezačal úvod zápasu vůbec dobře, když už ve 4. minutě po 

rohovém kopu trestuhodně ve vápně nikým neobsazený, otevřel gólovou hlavičkou skóre 

Chmel 0:1. Fatra následně přidala na tempu, důrazu i kombinaci a začala si vytvářet územní 

převahu. Ale ani tohle nepřinášelo gólové ovoce a napajedelský zmar v šestnáctce hostí 

naplno demonstroval Kurzer, když namísto gólové střely do odkryté klece, nesmyslně volil 



 
přihrávku na obsazeného spoluhráče. Následující další velká šance Mráze zůstala taky 

neproměněna. Až ve 33. minutě bylo srovnáno, když agilní Brauner uklidil míč za záda jinak 

výborně chytajícího brankáře Kašíka 1:1. Bohužel z vyrovnání se domácí mužstvo dlouho 

neradovalo. Na druhé straně si ve 39. minutě domácí brankář Klinkovský vybral slabší chvilku 

a po nepřesné rozehrávce naservíroval míč přímo na kopačku hostujícího Bartoše 1:2. 

Vyrovnání pro domácí mohl přinést dravý průnik mladíčka Sedláčka ale bohužel jeho pokus 

jen rozezvonil tyč Kašíkovi svatyně… Do druhého poločasu nastupovala domácí Fatra plná 

odhodlání za touhou po vyrovnání a dočkala se v 58. minutě, když po pohledné kombinaci ve 

středu pole a následnou kolmicí vyzval Matoušek do úniku Zimčíka, který se tváří v tvář 

Kášíkovi nemýlil 2:2. Po hříchu ani tohle domácí vyrovnání dlouho nevydrželo. Po nedůrazu a 

sérií odrazů se v 69. minutě dostal k míči hostující kapitán Trčka, který zařídil vedení 

Pohořelic 2:3. Napajedla opět prohrávala a stále tahala za kratší konec. Vysvobození v podobě 

vyrovnání přinesl až v 85. minutě střídající Bouda, když se prosmýkl hostující obranou a pod 

vybíhajícím Kašíkem dopravil míč do brány 3:3. Poslední pětiminutovka už žádné šance 

nepřinesla, a tak utkání skončilo remízou, což je pro domácí spíše ztrátou… 

Jaroslav Kurzer 

Tělovýchovná jednota Halenkovice vs. TJ FS Napajedla „B“ 1:3 (0:2) 

STŘELCI: 80. Sudolský Jiří – 8. Bůžek Radim, 44. Brauner David, 48. Zimčík Zdeněk 

Na naše „béčko“ nečekalo rozhodně nic lehkého. Nahecované domácí mužstvo a úmorné 

vedro, které ještě více rozpalovalo už tak dost horkou halenkovskou domácí půdu, nevěstilo 

nic dobrého pro borce v zeleném. Napajedelská družina však do zápasu vstoupila o hodně 

lépe než Halenkovice. Už v 8 minutě se po faulu na Holomka k přímému kopu postavil Bůžek 

a precizní střelou nedal domácímu brankáři Janoškovi šanci 0:1! Tohle rychlé vedení zmrazilo 



 
domácí fanoušky i hráče a naše béčko začalo ovládat celé hřiště. V jediném herním aspektu 

kralovalo domácí mužstvo, a to ve vzdušných soubojích, ale i na tohle dokázala „Benfica“ 

reagovat. fatrovští začali hrát míč po zemi a tato taktika přinesla své gólové ovoce. Ve 44. 

minutě našel Matoušek skvěle ve vápně Braunera, který chladnokrevně uklidil míč na přední 

tyč 0:2! Bohužel hned vzápětí na druhé straně Napajedelská obrana neodehrála míč 

dostatečně bezpečně a z následného autu se dostal před bránu rychlík Stuchlík, kterého 

fauloval vybíhající brankář Škarek. Rozhodčí Lebloch neváhá a píská, penalta! Na tu si míč 

postavil domácí Kadlčák, ale Škarek si nevybírá stranu, exekutora neskutečně vystává a 

penaltu mu chytá! V tu chvíli je kolem hrdiny okamžiku Škarka radující se valná hromada. A 

kdyby v ten den nechyběl v hostující sestavě tesař, určitě by stála v Napajedlích na náměstí 

Škarkova vytesaná socha. Tohle byl klíčový moment zápasu a béčko tak mohlo jít z prvního 

poločasu do kabin s komfortním dvoubrankovým polštářem. Do druhého poločasu vstoupilo 

napajedelské mužstvo ještě lépe než do toho prvního. Při napadání domácí obrany, získal míč 

útočník Zimčík, který parádní střelou z 30 metrů o břevno, zatloukl další hřebík do 

halenkovské rakve a při následné oslavě by ho spoluhráči nechytili ani do lasa, paráda 48. 

minuta 0:3 pro Napajedla! V zápase slavila úspěch taktika trenéra Sedláčka, výborně 

zvládnuté prostřídávání nedávalo halenkovským nadechnout. Až okatě domácímu týmu 

směrem do útoku napomáhal sudí Lebloch, který nakonec v 80 minutě dokonal své, když z 

faulu na hranici vápna vykouzlil penaltu. Ze které se následně nemýlil Sudolský, i když brankáři 

Škarkovi moc nechybělo… Jakoby tahle penalta ani platit neměla, když ve finále nebyla 

uvedena ani v zápise o utkání. Každopádně Napajedla už si závěr zápasu pohlídala a slavila 

tak podle některých pamětníků v týmu historickou výhru z Demižón arény. 

Jaroslav Geri Kurzer 

 



 
 

STAŇ SE ČLENEM, HRÁČEM  FOTBALOVÉHO KLUBU TJ FS NAPAJEDLA! 
 

 
 

 
 
 
 
 

Více info na: 

 www.fotbal.tjfsnapajedla.cz 
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