
1.ro�ník Memoriálu Miroslava Fojtíka – 2.8.2008 
 
V sobotu 2.srpna 2008 se na h�išti v Jind�ichovicích uskute�nil tradi�ní turnaj, tentokrát pod novým 

názvem : 1.ro�ník Memoriálu Miroslava Fojtíka a bude probíhat každý rok jako vzpomínka na dlouholetého 
funkcioná�e Jind�ichovic – Miroslava Fojtíka, který zem�el v roce 2007. Turnaje se zú�astnily 4 oddíly. 
Krom� domácího oddílu FK Jind�ichovice (hrajícího OP) se turnaje zú�astnila následující družstva : FK 
Nejdek (I.A t�ída), Sokol Chlum (OP) a TJ Po�erny (IV.t�ída na Karlovarsku). Turnaj se hrál systémem každý 
s každým na 2x20 minut. �estný výkop p�ed prvním zápasem provedla manželka Miroslava Fojtíka 
Helena.  

 
Výsledky : 
 
TJ Po�erny - Sokol Chlum  1:0 (0:0)  
- v úvodním zápase se hrálo opatrn� na obou stranách. Po�erny o svém vít�zství rozhodli v poslední 

minut� zápasu. 
- Branka Po�erny  : Karnet. 
 
FK Jind�ichovice- FK Nejdek  1:2 (0:1) 
- hrál se pom�rn� vyrovnaný zápas. Nejdek se dostal do vedení st�elou France z trestného kopu z 25 

metr�. Domácí se poté snažili o vyrovnání, což se jim povedlo v 7.minut� 2.polo�asu, když se po faulu 
na Edu Fojtíka nemýlil z penalty Jan Lavren�ík – 1:1. Již se zdálo, že utkání skon�í spravedlivou 
remízou, ale t�sn� p�ed koncem se po rohu hlavou trefil Jaroš – 1:2. 

- Branka Jind�ichovice : Jan Lavren�ík. 
- Branky Nejdek : Franc, Jaroš 

 
Sokol Chlum - FK Jind�ichovice 0:9 (0:4)  
- Jind�ichovice se brzy dostaly do 3-brankového vedení a Chlum na tento zápas rezignoval. St�elecky se 

tento zápas vyvedl Edovi Fojtíkovi, který se terfil do sít� Chlumu 5x. 
- Branky Jind�ichovice  : Eda Fojtík – 5x, Suchan, Havlík, P.Bigas, Komárek.  
 
FK Nejdek - TJ Po�erny  2:0 (1:0)  
- FK Nejdek si zasloužen� došel pro 2.vít�zství v turnaji a již po dvou zápasech rozhodl o svém prvenství 

v turnaji. 
- Branky Nejdek : Jaroš, Smrt. 

 
FK Jind�ichovice- TJ Po�erny 1:2 (0:1)  
- v zápase proti TJ Po�erny sta�ila Jind�ichovicím remíza, aby obsadily kone�né 2.místo v turnaji. Vstup 

do utkání se jim ale moc nepovedl. Ve 2.minut� se trefil za Po�erny Karnet – 0:1. Domácí svého 
soupe�e celý zápas tla�ili, ale bez brankového efektu. Ve 30.minut� se po chyb� domácího branká�e 
Po�erny trefily podruhé. Za domácí již pouze snížil Havlík na kone�ných 1:2, když hlavou dorazil 
Surového st�elu do ty�e. Po�erny se tak mohli radovat z 2.místa v turnaji. 

- Branka Jind�ichovice : Havlík. 
- Branky Po�erny : Karnet, Filek. 

 
Sokol Chlum  - FK Nejdek   2:0 (1:0)  
- na záv�r se zrodilo p�ekvapení v zápase, který už z pohledu tabulky nic ne�ešil. Sokolu Chlum se 

poda�ilo porazit vít�ze turnaje FK Nejdek a od�init tak debakl v zápase s Jind�ichovicemi. 
- Branky Chlum : Kraj�ík, Churá� 
 
Kone�ná tabulka turnaje : 
1) FK Nejdek  3 2 0 1            4:3 6 
2) TJ Po�erny  3 2 0 1   3:3 6 
3) FK Jind�ichovice 3 1 0 2 11:4 3 
4) Sokol Chlum  3 0 0 3            2:10 3 



Vít�zem turnaje se stal podle o�ekávání oddíl FK Nejdek, který zaváhal pouze v posledním zápase proti 
Sokolu Chlum. Poháry a diplomy obdržela z rukou Heleny Fojtíkové a p�edsedy oddílu FK Jind�ichovice 
Josefa Surového všechna zú�astn�ná družstva. Nejlepším st�elcem turnaje se stal Eda Fojtík z Jind�ichovic, 
který vst�elil celkem 5 branek (v�echny Sokolu Chlum). Z oddílu Sokol Chlum byl ocen�n nejlepší branká� 
turnaje - Sládek. Všechny zápasy turnaje od�ídil rozhod�í Fridrich.  
 
 

 


