
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TJ Suché Lazce 
 

Fotbalový zpravodaj a program utkání 

III.třída sk.B muži - AutoCont 

Sobota 30.8.2014 17:00 Suché Lazce - Dolní Životice 

 

 

Příští zápas 5. kolo: 6.9.2014 15:00 
Nové Sedlice - Suché Lazce 

Zveme všechny fanoušky 



 

 III.třída sk.B muži - AutoCont 

 

Poř
.  

Tým Záp V R P Skóre Body +/- 

1. Suché Lazce 1 1 0 0 7: 1 3 ( 0) 

2. Březová 1 1 0 0 3: 0 3 ( 0) 

3. Kyjovice 1 1 0 0 2: 0 3 ( 0) 

4. Melč 1 1 0 0 4: 3 3 ( 0) 

5. Hlavnice 1 1 0 0 3: 2 3 ( 3) 

6. Komárov 1 1 0 0 2: 1 3 ( 0) 

7. Brumovice 1 0 0 1 3: 4 0 ( 0) 

8. Dolní Životice 1 0 0 1 2: 3 0 ( -3) 

9. Chvalíkovice 1 0 0 1 1: 2 0 ( 0) 

10. Nové Sedlice 1 0 0 1 0: 2 0 ( 0) 

11. Holasovice 1 0 0 1 0: 3 0 ( 0) 

12. Vítkov "B" 1 0 0 1 1: 7 0 ( 0) 

 

 

 

Následující kolo 
Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

Nové Sedlice Suché Lazce 6.9.2014, 15:00 SO Tráva 

 

 

 

SUCHÉ LAZCE - VÍTKOV "B"  7:1 

 
Střelci: 4x - Švec, 2x Vlha, Dener  

Sestava: Matrosz - Lenc, Lacuch, Graf, Groda - Dener, Stuchlík, Balda, Adamčík - Švec, Vlha  

Střídali: Doboš, Mikšík, Kubín, Komenda  

 

Sucholazecká kopaná se snad odráží ode dna. Pomyslného dna se náš klub dotkl pádem 

do III. třídy. Letošní sezóna snad bude znamenat „restart“ a postup do vyšších soutěží, 

kde by jsme náš klub chtěli vidět.  

K prvnímu utkání sezóny 2014/2015 přijel na „Estádio Lazio“ rezervní tým Vítkova. Naše 

mužstvo posíleno o některé staronové hráče chtělo vstoupit do sezóny vítězstvím a 

dobrým výkonem. Motivaci před zápasem vylepšil předseda, který vypsal prémie za 

vstřelený gól. Tou prémií byla klobása zdarma :-). Do utkání jsme ovšem i přes toto 

vstoupili vlažně. Naštěstí soupeř taky neměl svůj nejlepší den. První gól utkání vstřelil po 

spolupráci s Baldou střelou okolo gólmana Švec. Vyrovnání hostů přinesla standardní 

situace a nepohlídaný hlavičkující hráč soupeře. Utkání v té době bylo vyrovnané, kdy se 

šance střídali na obou stranách. Vedení na naši stranu strhnul po trestném kopu Stuchlíka 

opět Švec. Do poločasu se nám podařilo odskočit na rozdíl dvou gólů díky krásné 

individuální akci Vlhy. Ovšem s předvedenou hrou nemohla panovat spokojenost, což 

nám o poločasové přestávce rázně vysvětlil trenér.  

Druhý poločas taky nezačal v nijak strhujícím tempu. Zvýšení našeho náskoku „lišácky“ 

zařídil po přihrávce Švece kapitán Dener, který z téměř nulového úhlu nachytal na 

švestkách hostujícího gólmana, který očekával centr a poslal míč do sítě kolem první tyče. 

Poté dovršil svůj hattrick Švec, kterému na gól přihrál jeho parťák z útoku Vlha. Poté již 

hosté odpadli a utkání se jen dohrávalo. Druhého gólu v utkání se díky svému důrazu 

dočkal Vlha a konečné skóre uzavřel svojí 4 brankou v zápase Švec, opět po přihrávce 

Vlhy a vysloužil si čtvrtou klobásu :-).  

Co dodat na závěr. Výkon nebyl až tak přesvědčivý jako výsledek. Bude potřeba vylepšit 

celkovou hru a hlavně hru v obranné fázi, protože jsme soupeře zbytečně pouštěli do 

spousty šancí, které naštěstí neproměňovali. Náš výkon se líbil jedné z fanynek, která po 

zápase vtrhla do domácí kabiny a dožadovala se našeho dresu na památku. Doufám tedy, 

že s tímto dresem ji opět uvidíme na našem příštím utkání ve kterém hostíme opět na 

domácím hřišti v sobotu 30.8.2014 v 17:00 hodin tým z Dolních Životic. Tímto zveme další 

fandy, kteří mají zájem o náš dres s upozorněním, že náš sklad není bezedný :-). 

 

 



ROZLOSOVÁNÍ - PODZIM 2014 

 

V tabulce níže Vám přinášíme kompletní rozlosování pro podzimní 

část nového soutěžního ročníku muži 2014/2015. Kromě starších žáků, je 

zde rozlosování i minižáků,  kteří vstupují do soutěže jako nováček a 

budou potřebovat silnou fanouškovskou podporu. 

III.třída sk.B muži - AutoCont 

Suché Lazce - Vítkov B  SOBOTA  23.08. 17.00 hod 
Suché Lazce - Dolní Životice  SOBOTA  30.08. 17.00 hod 
Nové Sedlice - Suché Lazce  SOBOTA  06.09. 15.00 hod 
Suché Lazce - Komárov  NEDĚLE  14.09. 16.00 hod 
Březová - Suché Lazce  SOBOTA  20.09. 16.00 hod 
Suché Lazce - Melč  SOBOTA  27.09. 16.00 hod 
Brumovice - Suché Lazce  SOBOTA  04.10. 15.30 hod 
Suché Lazce - Holasovice  NEDĚLE  12.10. 15.00 hod 
Chvalikovice - Suché Lazce  NEDĚLE  19.10. 15.00 hod 
Suché Lazce - Kyjovice  SOBOTA  25.10. 14.00 hod 
Hlavnice - Suché Lazce  SOBOTA  01.11. 14.00 hod 

 

Muži budou hrát III.tř. po sestupu z okresního přeboru, kde budeme hájit naše 

barvy ve skupině B. Soutěž je nám v celku neznámá, ale můžete se těšit na 

soupeře jako jsou Nové Sedlice, Komárov a týmy, které budou bojovat o čelo 

tabulky jako Hlavnice, Melč, Březová, Brumovice a Vítkov B.  Naším cílem v této 

sezóně je stabilizovat tým a postoupit zpátky do okresního přeboru. Díky tomuto 

kroku jsme museli posílit tým o zkušenější hráče a tím se někteří hráči rozhodli jít 

hostovat do sousedních klubů nebo skončit s fotbalem. Vedení klubu samozřejmě 

tato situace není lhostejná a nebere to jako daň za postupovými ambicemi, ale již 

v tomto období připravuje dlouhodobý plán, kde se zvažuje přihlášení B-týmu do 

IV.třídy. Pro konečné rozhodnutí bude záležet, zda opravdu postoupíme, jestli se 

sežene potřebný počet hráčů a finance. 

 

MUŽI: hráčský kádr - podzim 2014 

 

Přinášíme Vám kompletní přehled o pohybu hráčů, kteří v minulé sezóně 

(2013/14) hráli za TJ Suché Lazce a nově přišli do klubu TJ. 

 

Pokračují za TJ Suché Lazce: 

Matrosz Radek, Orieščík Martin, Doboš Josef, Dener Lukáš, Graf Lukáš, Groda 

Renek, Kubín Petr, Lenc Lukáš, Mikšík Martin, Novák Roman, Vlha Ondřej, Lacuch 

Jirka 

 

Příchody do TJ Suché Lazce: 

Komenda Martin, Adamčík Michal, Švec Rostislav, Havelka Michal, Standa 

Stuchlík, Filip Balda 

 

Odchody: 

Mikšík Lukáš – hostování SK Nové Sedlice 

Fuhrich Vlado – ukončeno hostování Kylešovice 

Diehel Danek – hostování Hradec nad Moravicí 

Hřivnáč Michal - ukončeno hostování Komárov 

Chmel Robin – ukončeno hostování SFC Opava 

Emil buksa – hostování Komárov 

Ondra Hečko – hostování Komárov 

 

Trenérem pro SR 2014/15 je nadále Jaromír Chmel z Opavy a jeho asistentem je 

Vašíček Roman. 

 

  

Rozhovor s hráčem Ondrou Vlhou  

 

Ondro, můžeš na začátek naším fanouškům, prozradit, kde všude si během své 

kariéry hrával a na které období nejraději vzpomínáš ?  

Svou hráčskou kariéru jsem začal ve Slezském v Opavě, kde jsem působil 

do svých 16-ti. Poté jsem se stěhoval do Dolního Benešova, kde jsem měl tu 

možnost zahrát si 3. ligu    a za B-tým I.A třídu. V Dolním Benešově jsem byl do 



svých 20-ti, kdy jsem musel opustit divizi z důvodu vysokoškolských povinností. V 

té době jsem kontaktoval pana Satkeho, zda bych si nemohl zahrát zde v Suchých 

I.B třídu. Zde jsem strávil tři sezóny a všichni dobře víme, jak to zde nakonec 

skončilo. Půl roku jsem byl v Kravařích, kde jsem se bohužel zranil a tudíž odehrál 

pouhých 8 zápasů. No a nyní jsem opět zpět v Lazcích.  

Nejraději vzpomínám na dobu v Dolním Benešově, kde jsem nabral hodně 

zkušenosti, díky tréninkům s A-mužstvem, ale i s béčkem v I.A a posléze v I.B 

třídě. Také rád vzpomínám na Slezský, díky kterému jsem toho hodně procestoval 

a získal pár slušných medailí a vzpomínek.  

Teď už tedy k současnosti: co Tě vedlo zůstat v Suchých Lazcích?  

Hlavní důvod, proč jsem zůstal v Suchých je ten, že je komplet nové 

vedení a vrátili    se zpět kluci z Ostravy.  

Měl jsi kromě možnosti působení v Suchých Lazcích i jiné nabídky ?  

Ano měl. Nabídku jsem měl z Pusté Polomi, Háje ve Slezsku, Kobeřic a 

další. Byl jsem docela překvapen, kolik se toho objevilo.  

Co říkáš na hráčský kádr TJ Suché Lazce?  

To je spíše otázka na trenéra. Uvidíme v průběhu sezóny.  

Jak bys zhodnotil jarní část sezóny v Okresním přeboru?  

Mohlo to být lepší.  

A jak vidíš novou sezónu 2013/2014 ? Myslíš si, že má mančaft na postup ?  

Jsem rád, že předseda dal do získání nových posil skoro své zdraví a teď 

už to bude záležet čistě na nás. Kádr na to máme.  

Máš nějaký předzápasový rituál?  

Žádný předzápasový rituál nemám. Do zápasu se musí jít s čistou hlavou.  

Chtěl bys na závěr něco vzkázat fanouškům?  

Snad jen to, ať se jim libí náš fotbal co předvádíme a ať se dobře baví. 

 

 

Přebor st. žáci 1+10 - BULY ARÉNA-Aquapark Kravaře 

Pustá Polom - Hať NEDĚLE  31.08. 10:00 hod (hřiště Suché Lazce) 
Slavkov - Pustá Polom STŘEDA  10.09. 17:00 hod 
Pustá Polom - Stěbořice NEDĚLE  14.09. 10:00 hod (hřiště Suché Lazce) 

Větřkovice - Pustá Polom NEDĚLE  21.09. 13:30 hod 
Pustá Polom - Kozmice NEDĚLE  28.09. 10:00 hod (hřiště Suché Lazce) 
Píšť - Pustá Polom SOBOTA 04.10. 13:30 hod 
Pustá Polom - Vávrovice NEDĚLE  12.10. 10:00 hod (hřiště Suché Lazce) 

 

V návaznosti na zintenzivnění práce s mládeží byla taktéž vytvořena družba s 

týmem Pusté Polomi, která vznikla za účelem spolupráce s mládežníky a 

výsledkem je společné mužstvo starších žáků, které bude reprezentovat jak 

sucholazecký tak i polomský mládežnický fotbal. Důvodem vzniku již zmiňované 

družby s Pustou Polomi, je stále větší úbytek mládežníků v dané věkové kategorii 

a to nutí fotbalové kluby k variantě spojovaní. Starší žáci budou tedy v 

nadcházející sezóně hrát pod hlavičkou Pusté Polomi, ovšem tréninky i mistrovská 

utkání se budou konat střídavě v Suchých Lazcích a Pusté Polomi. 

 

MINI (ml. pří.) 1+4 sk.B - SPORT FOTBAL-Jan NEZMAR 

Hradec n/M "B" - Suché Lazce ČTVRTEK  28.08. 17:00 hod 
Suché Lazce - Chvalíkovice ČTVRTEK  04.09. 17:00 hod 
Hradec n/M "A" - Suché Lazce STŘEDA  17.09. 17:00 hod 
Suché Lazce - Kylešovice ČTVRTEK  18.09. 16:30 hod 
Budišov n/B - Suché Lazce NEDĚLE  28.09. 11:00 hod 
Suché Lazce - Štítina ČTVRTEK  02.10. 16:00 hod 
SFC Opava - Suché Lazce ČTVRTEK 25.09. 16:30 hod 
 

Mini žáci jsou, jak jsme psali v úvodu úplní nováčci. Jejich tréninky probíhají, 

každé úterý a čtvrtek na místním hřišti. Zatím nemůžeme jejich působení 

zhodnotit, ale určitě budou potřebovat Vaši podporu ve skandování. Tímto by 

jsme chtěli poděkovat trenérovi Romanu Novákovi za jeho obětavost a pevné 

nervy, ve vedení těch nejmenších. 


