
8.ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka – 25.7.2015 
 
V sobotu 25.července 2015 proběhla na hřišti v Jindřichovicích celodenní akce, která končila až 

v pozdních nočních hodinách. Ráno se nejprve uskutečnil 8.ročník Memoriálu Miroslava Fojtíka jako 
vzpomínka na dlouholetého funkcionáře Jindřichovic – Miroslava Fojtíka . V týdnu před turnajem nejprve 
došlo ke komplikaci, když se nečekaně odhlásili 2 již přihlášení účastníci, ale nakonec se turnaj odehrál 
v potřebném počtu 4 družstev. Turnaje se kromě domácího oddílu FK Jind řichovice zúčastnila následující 
družstva : „Ko čka“ – team (tým složený převážně z hráčů klubu malé kopané Gamby Svatava), Olympie 
Březová „B“ a Old–boys Jindřichovice (bývalí hráči FK Jindřichovice). Turnaj se hrál systémem 1x každý 
s každým na 1x20 minut a poté  3. a 4. tým tabulky hrál o 3.místo a 1. a 2.tým tabulky hrál finále. 

 
Výsledky : 
 
FK Jind řichovice - „Kočka“ - team 1:3   
Březová „B“   - Old - boys  1:0 
„Ko čka“ - team  - Březová „B“   0:0   
FK Jind řichovice - Old - boys  0:3  
FK Jind řichovice - Březová „B“   0:1   
„Ko čka“ - team  - Old - boys   0:0  
 
 
Tabulka turnaje po základní části : 
1) Březová „B“  3 2 1 0            2:0 7 
2) „Kočka“ - team 3 1 2 0   3:1 5 
3) Old - boys  3 1 1 1   3:1 4 
4) FK Jindřichovice 3 0 0 3   1:7 0 
 
 
Zápasy o konečné umístění : 
 
O 3.místo :  FK Jindřichovice - Old – Boys  0:2   
Finále :  Březová „B“   - „Ko čka“ - team 2:0 
 
 
Konečné pořadí turnaje : 
 
1) Olympie Březova „B“ 
2) „Ko čka“ – team 
3) Old – boys Jindřichovice 
4) FK Jind řichovice 

 
Zklamáním turnaje byly výkony domácího kombinovaného oddílu FK Jindřichovice, který všechny své 

zápasy prohrál a vstřelil pouze jediný gól. Oživením turnaje byl narychlo poskládaný tým Old – boys 
Jindřichovice, kdy se divákům představilo několik bývalých hráčů domácího oddílu. Při troše zdraví by jich pár 
mohlo hrát i v současné době. V boji o 1.místo v turnaji se nakonec utkaly týmy Olympie Březová „B“ a 
„Kočka“ – team. Úspěšnější byl nakonec tým z Březové, který si tak odvezl domů pohár za 1.místo. 

     
Velké poděkování za odpískání celého turnaje patří rozhodčímu F.Procházkovi a také panu Jaroslavu 

Schovánkovi, který obstaral pro turnaj nádherné poháry, takže i čtvrtý tým se mohl cítit jako vítěz ☺. Při 
závěrečném vyhlášení byly poháry předávány z rukou starostky obce Jindřichovice Martiny Majdákové a 
předsedy FK Jindřichovice Josefa Surového.  

 
 Po skončení turnaje se opět konal již tradiční zápas ŽENY x MUŽI . Ženy opět nezklamaly a k zápasu 

nastoupily ve vlastnoručně vyrobených dresech. Překvapením pro všechny byla postava paní rozhodčí v podání 



domácí hráče Martina Suchana. Zápas, při kterém se bavili jak účastníci na hřišti, tak i diváci, nakonec dospěl 
do konečné remízy 4:4 a o vítězi rozhodovaly pokutové kopy. Mužům se však nepodařilo při penaltách 
prostřelit hradbu ženských těl v brance, a tak se z vítězství radovaly ŽENY. Za vítězství obdržely opět pohár od 
pana Jaroslava Schovánka z rukou Josefa Surového. Původně měl bát udělen ještě jeden pohár pro MISS 
zápasu, tento pohár však nakonec dostaly všechny zúčastněné ženy.  

 
Během celého dne byl u hřiště k dispozici skákací  hrad, za což děkujeme panu Janu Sebjánovi, který hrad 

zajistil. Děti si na něm do sytosti užily. Občerstvení zajišťovala Restaurace Na chvíli.  
 
A blížil se vrchol večera. Do Jindřichovic dorazila plzeňská kapela ANAKONDA BENDA , kterou místní 

fotbalisté poznali při svých pravidelných letních soustředěních na Hracholuskách. A tak si ji pozvali do 
Jindřichovic. Přestože počasí k večeru nebylo ideální (foukal silný vítr, později se uklidnil), všichni zúčastnění 
si rockovou zábavu s touto kapelou nakonec užili až do pozdních nočních hodin. Fotbalisté touto cestou chtějí 
poděkovat panu Viktoru Hulínskému, OÚ Jind řichovice a paní Matějkové. Bez nich by se tento koncert 
těžko uskutečnil. 
 


