
2.ro�ník Memoriálu Miroslava Fojtíka – 1.8.2009 
 
V sobotu 1.srpna 2009 se na h�išti v Jind�ichovicích uskute�nil 2.ro�ník Memoriálu Miroslava Fojtíka 

jako vzpomínka na dlouholetého funkcioná�e Jind�ichovic – Miroslava Fojtíka. Turnaje se zú�astnily 4 oddíly. 
Krom� domácího oddílu FK Jind�ichovice (hrajícího OP) se turnaje zú�astnila následující družstva : FK 
Nejdek „B“ (karlovarský OP), TJ Po�erny (III.t�ída na Karlovarsku) a TSV 90 Klingenthal. Turnaj se hrál 
systémem každý s každým na 2x20 minut. �estný výkop p�ed prvním zápasem provedla manželka 
Miroslava Fojtíka Helena.  

 
Výsledky : 
 
FK Jind�ichovice- Klingenthal  5:0  
- n�mecký soupe� bohužel odehrál celý turnaj pouze v 10 hrá�ích a na výsledcích to bylo znát. St�elecky 

se v tomto zápase prosadila „plze�ská“ posila Michal Krmen�ík, který se trefil 3x, další branky p�idali 
Fojtík a Kasl. 

- Branky Jind�ichovice  : Krmen�ík-3x, Fojtík, Kasl. 
 
FK Nejdek „B“ - TJ Po�erny  7:0 
- V zápase dvou soupe�� z karlovarského okresu si „bé�ko“ Nejdku hrav� poradilo s TJ Po�erny a 

nasázelo svému soupe�i za 40 minut 7 gól�. 
- Branky Nejdek : Mário-3x, Till-2x, Bachratý, Zahálka 

 
FK Nejdek „B“ - FK Jind�ichovice 1:2 
- v souboji dvou neporažených celk� se hrálo vyhecované utkání. V 1.polo�ase se Nejdek ujal vedení, 

domácí však hned chvilku poté po kombinaci Havlíka s Jardou Lavren�íkem srovnali na 1:1. 
Rozhodující gól padl 10 minut p�ed koncem, když se ve skrumáži prosadil Havlík. Nejdek m�l ješt� 
šanci srovnat, ale hrá�e pronikajícího na branku nepovolen� zastavil Komárek a dostal za to �K. 

- Branka Nejdek  : Šim�nek.   
- Branky Jind�ichovice  : Jarda Lavren�ík, Havlík. 
 
Klingenthal - TJ Po�erny  1:5   
- Klingenthal se sice ujal vedení, ale poté už se st�elecky prosazovali pouze Po�erny. 
- FK Nejdek si zasloužen� došel pro 2.vít�zství v turnaji a již po dvou zápasech rozhodl o svém prvenství 

v turnaji. 
- Branka Klingenthal : Hübsch. 
- Branky Po�erny : Werner-2x, Zábranský, Filer, Hala. 

 
FK Jind�ichovice- TJ Po�erny 2:1  
- v zápase proti TJ Po�erny sta�ila Jind�ichovicím remíza, aby turnaj vyhrály. Ale Jind�ichovice 

nevstoupily do zápasu v�bec dob�e a po 10 minutách prohrávaly 0:1. Zlepšení p�inesla až druhá p�le, 
kdy se st�elecky prosadili Jarda Lavren�ík a Fojtík.   

- Branky Jind�ichovice : Jarda Lavren�ík, Fojtík. 
- Branka Po�erny : Zábranský. 

 
FK Nejdek „B“  - Klingenthal   5:2 
- Nejdek v zápase vedl 2:0, N�mci i v 10 srovnali na 2:2, ale nakonec se radovali fotbalisté Nejdku, když 

vyhráli o 3 branky. 
- Branky Nejdek  : Bachratý-3x, Mandaus, Eliáš 
 
Kone�ná tabulka turnaje : 
1) FK Jind�ichovice 3 3 0 0            9:2 9 
2) FK Nejdek „B“ 3 2 0 1 13:4 6 
3) TJ Po�erny  3 1 0 2   6:10 3 
4) Klingenthal  3 0 0 3            3:15 0 



Vít�zem turnaje se stal domácí oddíl FK Jind�ichovice, který ani v jednom zápase nezaváhal. Poháry 
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 Bachratý z Nejdku, který vst�elil celkem 4 branky, nejlepším 
branká�em byl vyhlášen domácí Ji�í Németh.. Cenu si odnesl i rozhod�í Martin Suchan, který odpískal 
všechny zápasy. 

 
Po skon�ení turnaje program pokra�oval dále. Od 16:00 hod. se utkaly v exhibi�ním zápase ŽENY se 

ZBYTKEM OBCE. Zápas, který rozhodoval op�t Martin Suchan, trval 2x 20 minut a za bou�livé divácké 
kulisy zvít�zilo družstvo žen 4:2. Na záv�r dostala ob� družstva od paní starostky diplomy. 

 
V 19:00 hod. za�alo vyhlašování d�tské tomboly, které trvalo tém�� hodinu. Každé ze zú�astn�ných d�tí 

vyhrálo n�kolik cen. Ve 20:00 hod. za�ala hrát a zpívat kapela Trio-band. V rámci ve�era byla vyhlášena i 
dosp�lácká tombola s mnoha cenami. První cenou byla hokejka hokejisty HC Plze� Tomáš Vlasáka. Skv�lá 
zábava pokra�ovala dlouho do noci.   
 
 

 


