
PŘEDSTAVUJEME: 

 
Hráčem 11. kola se stal útočník Suchých Lazců pan Jan Vlha. Zde přinášíme rozhovor s ním. 
Dobrý den pane Vlha. Gratuluji Vám k výhře v hlasování o hráče kola. Co na to říkáte? 
Dobrý den, děkuji. Jsem mile překvapen, ačkoli mě to bude stát hodně peněz :-D 
Bude Vás to něco stát v kabině? 
Ano to bude a ne zrovna málo, jelikož jsem dal i hattrick. Náš kapitán mě ale uklidnil, že teď mají v Globusu akci, tak jí 
hned využiji. 
Věděl jste o své nominaci? 
Ano říkal mi o ní trenér hned po zápase, a že pro mě budou hlasovat. 
Sledujete náš web fotbalunas.cz? 
Sleduji pravidelně, a jsem rád, že se věnujete i nižším soutěžím. 
Jak hodnotíte poslední zápas s Budišovem? Jednalo se o souboj druhého s třetím. Takže prakticky zápas o šest 
bodů. 
Zápas s Budišovem jsme nezačali vůbec dobře. Dostali jsme brzy gól po pěkné akci hostů. To nás nakoplo a začali jsme 
trochu více kombinovat a dostávat se do hry, kdy se nám podařilo nejprve vyrovnat a do konce 1. poločasu se dostat do 
jednobrankového vedení. V kabině jsme si řekli, že by nebylo na škodu ještě přidat uklidňující gól, což se nám podařilo. 
Bohužel poté přišly chyby našeho gólmana, který utkání držel stále v napětí :-D. Nakonec jsme vítězství uhájili, a získali 
3 body. 
Jak Vy sám hodnotíte svůj výkon v tomto zápasu? 
Jestli jsem hrál dobře nebo ne to nechám posoudit trenéra. 
Jak jste viděl své tři góly? 
U všech třech jsem měl štěstí, že se ke mně balón odrazil a v podstatě jsem dával do prázdné brány. 
Co očekáváte od venkovního zápasu s Vávrovicemi? Vávrovice teď dvakrát klopýtly a určitě si budou chtít 
napravit reputaci. 
Čekám těžký zápas, a věřím, že budeme bodovat. 
Kam sahají ambice Suchých Lazců? Teď vám do karet nahrála překvapivá prohra vedoucích Litultovic se Slavii 
Opava, díky níž jste se Litultovicím přiblížili na rozdíl tří bodů. 
Naše ambice je hrát v horních patrech tabulky. Když by se podařilo postoupit, bylo by to fajn, ale pokud se to nepovede, 
tak se nic nestane. Chceme hlavně hrát pěkný kombinační fotbal, který se bude líbit divákům. 
V kolika letech jste začal hrát fotbal? 
Fotbal jsem začal hrát v šesti letech pod hlavičkou Slezského. 
A proč jste si vybral právě fotbal? 
K fotbalu mě dotáhl kamarád ze sídliště a už jsem u něho zůstal. 
Táhlo Vás to vždy do útoku? 
Od mala jsem hrál vždy na stoperovi anebo bekovi. V dorostu jsem hrával jako střední záložník, což mě bavilo více, 
protože jsem dal i nějaký ten gól. V mužích jsem ale začínal opět v defensivě. Teprve až při mém prvním angažmá v 
Suchých Lazcích ze mě trenér udělal hroťáka. 
Popište nám Vaši fotbalovou kariéru. 
Začínal jsem ve Slezském, kde jsem působil až do mladšího dorostu. Poté jsem odešel na hostování do Dolního Benešova, 
kde jsem prožil pěkné fotbalové okamžiky. V 17 letech jsem si vyzkoušel 3. ligu v dresu Dolního Benešova a poté jsem 
nastupoval v divizi. V 21. letech jsem odešel do Suchých Lazců, kde působím, bez půlročního hostování v Kravařích, až 
do teď. V Lazcích na lazio stadium :D jsem velice spokojený, protože zde máme skvělou partu. 
Jaký je Váš největší fotbalový zážitek? 
Těch zážitků je spousta. Ale největší zážitek je 3 místo na turnaji v Dánsku, kde jestli si dobře vzpomínám, bylo okolo 
100 mančaftů z celé Evropy. 
Jaký je Váš oblíbený fotbalový tým? 
Já jsem velký fanda Arsenalu a celkově anglického fotbalu. 
Se kterým fotbalistou si chcete zahrát v jednom týmu? 
Toto je nesplnitelný sen, ale můj oblíbenec je Thierry Henry. 
Který sport Vás baví kromě fotbalu? 
Baví mě většina sportů. Rád si zahraji cokoli. 
Jak trávíte svůj volný čas? 
Svůj volný čas trávím především se svou přítelkyní. 
Díky za rozhovor. Přeji Vám mnoho štěstí jak v osobním, tak ve fotbalovém životě. 
Děkuji, Vám také. Mějte se nashle. 
Autor: Tomáš Holata 

 

TJ Suché Lazce 
 

Fotbalový zpravodaj a program utkání 

Přebor muži 

Sobota 31.10.2015 14:00 Suché Lazce – Hradec n/Mor. 

 

Příští zápas 1. kolo: 7.11.2015 14:00 
Kobeřice B - Suché Lazce 

Zveme všechny fanoušky 



 

 Přebor muži 

 

Poř
.  

Tým Záp V R P Skóre Body 

1. Litultovice 11 9 1 1 39:9 28 

2. Budišov n/B 11 8 1 2 33:18 25 

3. Suché Lazce 11 7 1 3 36:21 22 

4. Malé Hoštice 11 7 0 4 34:27 21 

5. Stěbořice 11 7 0 4 25:20 21 

6. Vávrovice 11 6 1 4 27:17 19 

7. Jakartovice 11 6 1 4 24:27 19 

8. Slavia Opava 11 5 1 5 33:19 16 

9. Vřesina 11 4 2 5 28:33 14 

10. Pustá Polom "B" 11 3 3 5 13:17 12 

11. Hradec n/M 11 3 2 6 25:29 11 

12. Kobeřice "B" 11 2 2 7 17:39 8 

13. Bělá 11 2 1 8 18:35 7 

14. Chlebičov "B" 11 0 0 10 9:50 0 

 

 

 

Následující kolo 
Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

Kobeřice B Suché Lazce 7.11.2015, 14:00 SO Tráva 

 

 
FK NOVA Vávrovice - TJ Suché Lazce 3:2 (3:0) 
publikováno na http://www.lazio.banda.cz  27.10.2015 

 

Sestavy: 
FK NOVA Vávrovice: P. Košárek - J. Schneider, J. Morbitzer, J. Lichovník, O. Levák - R. Schreiber (26. 

J. Laifert), D. Kříž (80. T. Šenk), J. Morisch, P. Laifert - F. Mrusek (86. A. Gebauer), J. Skalík (88. J. 

Štencek) 

 

TJ Suché Lazce: J. Pražák - L. Graf (46. M. Mikšík), D. Laub, M. Havelka (46. M. Adamčík), S. Stuchlík - 

F. Balda, D. Kostka, V. Kožušník, L. Lenc (75. R. Novák) - R. Švec, O. Vlha (21. V. Šlesinger) 

 

ŽK: 76. P. Laifert - 83. V. Kožušník 
Hráči zápasu: J. Morbitzer - S. Stuchlík 
 
Domácí v prvním poločase vsítili Skalíkem tři branky. Hosté v druhé půli dokázali jen snížit a 
Litultovice se jim opět vzdálily na šest bodů. 
Galapředstavení Skalíka. 
V prvním poločase úřadoval na hřišti domácí kanonýr Jakub Skalík, který vsítil hattrick. Svůj koncert 
načal už v 7. minutě, když dostal do běhu přihrávku od Ondřeje Leváka a napálil míč pod břevno 
hostující branky – 1:0. O pět minut později se asi ze 14 metrů trefil přímo k tyči hostující svatyně - 
2:0. V 22. minutě zatáhl míč po levé straně Filip Mrusek, který prudkým centrem našel hlavu Jakuba 
Skalíka a ten dovršil hattrick – 3:0. Hosté byli jako opařeni a na nic se do konce půle nezmohli. 
Největší šanci byl přímý kop z 39. minuty, který tygčím skokem zlikvidoval domácí brankář Patrik 
Košárek. 
Hosté jen snížili skóre zápasu 
Nástup do druhého poločasu měli lepší hosté ze Suchých Lazců. V 47. minutě zůstal Vladimír 
Kožušník osamocený na hranici šestnáctky a míč vystřelil k tyči - 3:1. V 55. minutě domácí Jakub 
Morbitzer netrefil zcela odkrytou svatyni. V 63. minutě se při přímemé kopu hostů vyznamenal opět 
domácí brankář Košárek. Rozhodnout mohl v 70. minutě Jakub Skalík, ale svou penaltu zahrál velmi 
laxně a hostující brankář Jiří Pražák míč vyrazil. V 77. minutě dostali hosté možnost zahrávat 
pokutový kop, a kapitán Rostislav Švec byl neomylný – 3:2. Hosté se snažili domácí zatlačit, a 
domácí ale dokázali tři body už ubránit. 
 
Ohlasy k zápasu 
 
FK NOVA Vávrovice 
Martin Greipel (Vávrovice, trenér): První poločas byl vyrovnaný. My však dali tři branky, hosté nic. 
Ve druhé půli už byli hosté lepší, ale my jsme však výhru dokázali ubránit. 
 
TJ Suché Lazce 
Martin Procházka (Suché Lazce, trenér): První poločas z naší strany hrůza. Nehráli jsme kolektivně, 
špatně kombinovali. Ve druhém jsme přeskupili sestavu a hráli v rozestavení 3-4-3. To dělalo 
domácím velké problémy, a proto jejich výhru považuji za zaslouženou. 

http://www.lazio.banda.cz/

