
Zimní příprava fotbalistů  TJ Sokol Vrbno pod Pradědem z.s. je ve finále. 

Zimní příprava fotbalového oddílu TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, která 
je součástí přípravy na soutěžní ročník 2016/2017, je ve finále a již se všichni 
těšíme na začátek jarní části našich fotbalových soutěží, na kterou bych Vás 
tímto rád pozval. 

Mladší přípravka se zúčastnila mládežnického turnaje v halové kopané „O 
přeborníka OFS Bruntál 2016“, který se odehrál v sobotu 27. února ve sportovní 
hale v Bruntále. O titul nejlepšího halového týmu okresu kategorie mladší 
přípravky zápolilo šest družstev. Z turnaje se pro chřipkovou epidemií na 
poslední chvíli odhlásili malí fotbalisté Břidličné a bez omluvy se nedostavil 
závazně přihlášený FK Krnov. Zbylých šest týmů se spolu o pohár pro nejlepší 
tým turnaje utkalo systémem každý s každým. Malí fotbalisté předváděli po celé 
turnajové klání divákům v bruntálské sportovní hale bojovné a velmi nadšené a 
obětavé výkony. Mužstvo TJ Sokol Vrbno pod Pradědem  z .s. se umístilo na 
pěkném třetím místě. 

Na turnaji nás reprezentovali: K. Vondrová,  Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý, 
A. Pavlíček, A. Kopecký, M. Krupa, M. Šmach. Trenér mladší přípravky Bc. 
Jindřich Pavlíček. 

V zimní přípravě se mužstvo starší přípravky zúčastnilo celkem pěti 
turnajů. Dne 13.2. 2016 hráli chlapci halový turnaj v Libině, kde skončili na 
čtvrtém místě. Dne 20.2. 2016 se zúčastnili turnaje o přeborníka OFS Bruntál, 
kde chlapci skončili na 7. místě. Dále se zúčastnili halového turnaje v Opavě 
Triangl Cup dne 27.2. 2016. Zde sehráli přátelské utkání proti Slávii Opava a 
SFC Opava, kde chlapci podali velmi kvalitní a bojovný výkon a porazili obě 
dvě mužstva. Celkově sehráli 6 zápasů, kde pohráli jen jednou proti SFC Opava. 
Dále se zúčastnili halového turnaje v Městě Albrechticích dne 5.3. 2016. Tento  
turnaj vyhráli a skončili na krásném prvním místě. Fotbalisté Lukáš Buršík 
získal cenu za nejlepšího hráče turnaje a Roman Marek dostal cenu za nejlepšího 
střelce turnaje. Na posledním halovém turnaji v Horním Benešově dne 12.3. 
2016 chlapci skončili na 7. místě.  

Turnajů se zúčastnili tito hráči. Jakub Černatovič, Daniel Gorniak, Roman 
Marek, Lukáš Buršík, Carlos Galář, Karel Mirga, Matěj Řeháček, Jaromír 
Šmach, Vladimír Hlávka, Šimon Tomčík a Jakub Tomášek. 
Tímto bych chtěl poděkovat rodičům, kteří obětovali svůj čas a vozili mladé 
naděje vrbenského fotbalu na turnaje, protože bez podpory těchto lidí by se 



fotbalisté nezúčastnili těchto turnajů a nezdokonalovali by se v kopané. 
Trenér starší přípravky Michal Tomášek. 

Starší a mladší žáci  se pravidelně schází k tréninkům pod vedením 
p.Bulavy, p. Pechala a to každé úterý a čtvrtek, mužstvo starších žáků se 
zúčastnilo  halového turnaje o přeborníka OFS  Bruntál, kde skončilo na pěkném 
4. místě, když finále uteklo našim žákům až po prohraném penaltovém rozstřelu. 
Dále bychom  rádi pozvali zejména rodiče, ale i ostatní občany na dvojzápas 
s mužstvem FC Baníkem Ostrava B,  který se uskuteční dne 3. dubna od 09.45 
hod., na hřišti TJ Sokol Vrbno pod Pradědem z. s. 

 

Vrbenský dorost dosáhl v letošní halové sezóně velké úspěchy, o 
kterých bych Vás rád informoval. 

Mužstvo TJ Sokol Vrbno p.P. z.s. se zúčastnilo turnaje mladšího dorostu a 
to dne 4. 2. 2016 v Opavě, kde postoupily nejlepší týmy  z okresních kol okresu 
Bruntál,  a Opava. Tento turnaj jsme vyhráli  a postoupili do krajského finále 
halového turnaje O Pohár VV MS KFS. 

 
Krajské finále se uskutečnilo 28. 2. 2016 v Ostravě.  Zde se střetlo 6 

nejlepších mužstev tohoto ročníku halového turnaje O Pohár VV MS KFS. Po 
pěti vítězstvích jsme zaslouženě vyhráli a pohár za vítězství nám předával 
předseda VV MS KFS a bývalý reprezentant  Karel Kula. Denis Darmovzal byl 
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.  A je jen škoda, že tento hráč přestoupil do 
fotbalového klubu SFC Opava, ale to je úděl malých klubů. Přesto je to i náš 
úspěch, že i tento talentovaný hráč z Vrbna přestoupil do Opavy a doufáme, že 
jej v budoucnu budeme sledovat   jako hráče některého z ligových mužstev.  

O vítězství se zasloužili nejen kluci dorosteneckého věku Michal 
Nečesaný Roman, Nečesaný, Denis Darmovzal, Michal Koždoň, René Láníček, 
Daniel Mikula, David Petřík, Jiří Strapek,  ale i žáci  Lukáš Bulava,  Přemysl 
Pechal, Tomáš Tomčík a benjamínek mužstva Jan Orság. 

Velká gratulace směřuje samozřejmě i k trenérovi Ing. Pavlu Koždoňovi, 
bez kterého by se takového úspěchu nedosáhlo. 
 

Rovněž i příprava našeho A mužstva je v plném proudu. Mužstvo Vrbna 
p.P. odehrálo vyrovnané utkání z účastníkem 1.B třídy mužstvem TJ Světlá 
Hora s výsledkem 2:4. Další utkání odehráli muži na umělé trávě 
v Mikulovicích s mužstvem Zlaté Hory s výsledkem 1:3.  13.3. 2016 příprava 
pokračovala dalším utkáním v Bruntále na umělé trávě s mužstvem Stará Ves, 
s výsledkem 6:0 a dne 20.3. 2016 s mužstvem Starého Města s výsledkem 3:1.  



Mužstvo nemá v současné době trenéra, chtěl bych tímto poděkovat M. 
Odstrčilovi, J. Klimešovi, za organizaci a vedení mužstva, ale i ostatním 
mužům, za pokračující zimní přípravu a odehrané  přípravné utkání v mnohdy 
nepříznivých klimatických podmínkách.  

 
 

 

Za fotbalový oddíl   Bc. Jindřich Pavlíček 

 

 

 

 

 


