
3.ro�ník Memoriálu Miroslava Fojtíka – 31.7.2010 
 
V sobotu 31.�ervence 2010 se na h�išti v Jind�ichovicích uskute�nil za krásného po�así již 3.ro�ník 

Memoriálu Miroslava Fojtíka jako vzpomínka na dlouholetého funkcioná�e Jind�ichovic – Miroslava 
Fojtíka. Turnaje se zú�astnily jako každý rok 4 oddíly. Krom� domácího oddílu FK Jind�ichovice (hrajícího 
OP) se turnaje zú�astnila následující družstva : TJ D�poltovice (III.t�ída na Karlovarsku), TJ Po�erny (III.t�ída 
na Karlovarsku) a SKF Kraslice „B“ (OP Sokolov). Turnaj se hrál systémem každý s každým na 2x20 minut. 
Po každém utkání prob�hla st�elba penalt (3 na každé stran�, poté do rozhodnutí), výsledky se zapo�ítávaly do 
samostatné tabulky. �estný výkop p�ed prvním zápasem provedla manželka Miroslava Fojtíka Helena.  

 
Výsledky : 
 
FK Jind�ichovice- TJ D�poltovice 1:2 2:1 na PK  
- v 1.zápase turnaje se domácím postavily do cesty TJ D�poltovice, které se hned první st�elou ve 

2.minut� ujaly vedení gólem Skoupého – 0:1. Domácí odpov�d�li o pár minut pozd�ji, kdy se p�ed 
brankou D�poltovic zjevil Míka a srovnal na 1:1. Když už se schylovalo k remíze, rozhodly o svém 
vít�zství D�poltovice gólem hlavou 2 minuty p�ed koncem, trefil se Süssner.  

- Branky  : Míka – Skoupý, Süssner 
 
TJ Po�erny - SKF Kraslice „B“ 0:2 5:6 na PK 
- Ve druhém zápase se více da�ilo nov� vzniklému týmu z Kraslic, který se ujal vedení gólem z penalty, 

když se trefil Vildumetz. Kone�nou podobu skóre stanovil svým gólem kraslický Nekoranec. 
- Branky  : Vildumetz (PK), Nekoranec 

 
SKF Kraslice „B“- FK Jind�ichovice 0:3 1:2 na PK 
- horské derby se více vyda�ilo Jind�ichovicím, které mohly nast�ílet mnohem více gól� než t�i. St�elecky 

se 2x prosadil Eda Fojtík (nejlepší st�elec OPM 2009/2011) a 1x Jarda Lavren�ík.   
- Branky  : Fojtík-2x, Jarda Lavren�ík   
 
TJ D�poltovice - TJ Po�erny  0:0 1:3 na PK     
- v zápase 2 celk� z varského okresu se st�elecky nikdo neprosadil, a tak zápas skon�il bezbrankovou 

remízou. 
 

FK Jind�ichovice- TJ Po�erny  1:1  3:2 na PK 
- v p�edposledním zápase turnaje za�aly lépe TJ Po�erny, které se ujaly vedení v 7.minut� gólem ze 

skrumáže – 0:1. O 3 minuty pozd�ji srovnal st�elou ze šestnáctky domácí Kasl – 1:1. Poté se hrál 
vyrovnaný zápas. Domácí mohli strhnout vedení na svou stranu, ale 5 minut p�ed koncem Fojtík 
neprom�nil penaltu na�ízenou po faulu na stejného hrá�e. 

- Branky  : Kasl - ??? 
 

SKF Kraslice „B“ - TJ D�poltovice  0:1 2:3 na PK 
- V posledním zápase si D�poltovice pohlídaly vít�zství v turnaji, které zpe�etily vít�zným gólem 

Moravce ve 32.minut�.  
- Branky  : Moravec 
 
Kone�ná tabulka turnaje : 
1) TJ D�poltovice 3 2 1 0            3:1 7 
2) FK Jind�ichovice 3 1 1 1   5:3 4 
3) SKF Kraslice „B“ 3 1 0 2   2:4 3 
4) TJ Po�erny  3 0 2 1     1:3 2 
 
Vít�zem turnaje se stal domácí oddíl TJ D�poltovice, který ztratil pouze 2 body za remízu s TJ Po�erny. Za 

domácí celý turnaj odehrál stabilní hrá� hokejové HC Plze� Václav Benák. Poháry a v�cné ceny 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 2 branky, nejlepším 
branká�em gólman oddílu TJ D�poltovice Tomáš Kazda, který obdržel za celý turnaj pouze 1 gól. 
V penaltovém turnaji nakonec zvít�zil domácí oddíl FK Jind�ichovice, který ani jednou v penaltovém rozst�elu 
neprohrál. Po�ádající oddíl touto cestou d�kuje rozhod�ímu Martinu Suchanovi za bezproblémové odpískání 
celého turnaje.  

 
Tabulka penaltového turnaje : 
1) FK Jind�ichovice 3 3 0 0            7:4 9 
2) TJ Po�erny  3 1 0 2 10:10 3 
3) SKF Kraslice „B“ 3 1 0 2   9:10 3 
4) TJ D�poltovice 3 1 0 2     5:7 3 
 
Sestava Jind�ichovic : Liška, Kasl – Plaub, J.Bigas, Surový, Németh, Rehák, J.Ra�ák, T.Ra�ák, Benák, 

Jarda Lavren�ík, Maj�ák, Míka, Fojtík. 
 
Po skon�ení turnaje pokra�oval program dále. Od 16:00 hod. se utkaly v exhibi�ním zápase ŽENY (celkem 

18 žen) proti MUŽ�M (t�ch bylo 11). Zápas op�t rozhodoval Martin Suchan, o výsledek ani tak nešlo, hlavn�, 
že se všichni hrá�i, hrá�ky a diváci dob�e pobavili. Po skon�ení zápasu byla ob� družstva odm�n�na láhví 
chutného moku.    

 
V 17:30 hod. za�alo vyhlašování d�tské tomboly, kdy si všechni d�ti p�išli na své. Ve 20:00 hod. za�ala 

zábava. Díky vyda�enému po�así se sešla opravdu hojná ú�ast. K tanci a poslechu hrála a zpívala kapela Trio-
band. V rámci ve�era byla vyhlášena i dosp�lácká tombola s více jak 50 cenami. První cenou v tombole byla 
hokejka podepsaná všemi hokejisty HC Plze�. Skv�lá zábava pokra�ovala dlouho do noci.   
 


