
21.ro�ník Memoriálu Františka Rubáše - Po�erny 
 
V sobotu 30.�ervence 2011 se oddíl FK Jind�ichovice zú�astnil již 21.ro�níku Memoriálu Františka Rubáše, 

jehož po�adatelem byl fotbalový oddíl TJ Po�erny z okresu Karlovy Vary. Turnaje se zú�astnily 4 oddíly. Vedle 
Jind�ichovic a domácího oddílu TJ Po�erny (III.t�ída – K.Vary) to bylo domácí „bé�ko“ složené z bývalých 
hrá�� oddílu Po�erny a Sausfork Otovice. Turnaj se hrál za systémem každý s každým na 2x20 minut, po�así se 
nevyvedlo, tém�� celý turnaj propršel a byla docela zima. Jind�ichovicím v turnaji pomohl bývalý hrá� Franta 
Ra�ko a branká� P�emysl Štrébl.   

 
Výsledky : 
Sausfork Otovice - TJ Po�erny „A“  8:0    
 
TJ Po�erny „B“  - FK Jind�ichovice  3:1  
- v 1.utkání se hrá�i Jind�ichovic na h�išti hledali. I tak si vytvo�ili 2x více šancí než domácí. Bohužel, 

stará garda domácích dala Jind�ichovicím lekci z produktivity. Domácí se nejprve 2x prosadili, když se 
dob�e zorientovali ve velkém vápn� Jind�ichovic. Ve 2.polo�ase nejprve snížil hlavou Kasl po centru 
Lavren�íka. O chvíli pozd�ji m�l na noze vyrovnání Lavren�ík. Neprom�nil, a tak z rychlého brejku 
trestaly Po�erny a pe�etily kone�ný výsledek na 3:1.   

- Branka Jind�ichovic  : Kasl 
 
TJ Po�erny „A“  - FK Jind�ichovice  0:3  
- v zápase proti „á�ku“ domácích byly Jind�ichovice lepší a výsledek mohl být i vyšší. Nejprve se po 

p�kné kombinaci K.Surového a Lavren�íka prosadil posledn� jmenovaný – 0:1. Poté vystihl špatnou 
rozehrávku domácích Havlík, p�edložil mí� K.Surovému a ten prost�elil branká�e – 0:2. Poslední slovo 
m�l op�t Lavren�ík který využil chyby domácí obrany a pe�etil na 0:3. 

- BrankyJind�ichovic  : Lavren�ík – 2x, K.Surový 
 
Sausfork Otovice - TJ Po�erny „B“  1:0    
 
TJ Po�erny „B“   -  TJ Po�erny „A“  5:1  
 
FK Jind�ichovice - Sausfork Otovice  1:1 
- tento zápas byl ze strany Jind�ichovic nejpoveden�jší. Jind�ichovice nastoupily s odhodláním poprat se 

ješt� o dobré umíst�ní v turnaji a dostaly se do vedení po centru Kasla ze strany a dorážce Havlíka k ty�i 
– 1:0. O chvíli pozd�ji se mohla pískat penalta po zákroku na K.Surového. Ta se pískala o minutu 
pozd�ji po faulu na Lavren�íka. Mí� si postavil K.Surový, ale branku p�est�elil. Poté se z rychlého 
brejku prosadily Otovice – 1:1. Šance si vytvá�ela ob� mužstva, ale gól již nepadl. Tento zápas byl 
poznamenán nefér jednáním jednoho z hrá�� Otovic, který doslova sest�elil J.Surového, a�koliv byl mí� 
už zcela jinde.  

- Branka Jind�ichovic  : Havlík 
 
Kone�ná tabulka turnaje : 
1) Sausfork Otovice 3 2 1 0         10:1 7 
2) TJ Po�erny „B“ 3 2 0 1  8:3 6 
3) FK Jind�ichovice 3 1 1 1  5:4 4 
4) TJ Po�erny „A“ 3 0 0 3           1:16 0 
 
Oddíl FK Jind�ichovice tedy nakonec v turnaji obsadil 3.místo. Škoda prvního nepovedeného zápasu proti 

TJ Po�erny „B“.  
  
Sestava : Štrébl – J.Ra�ák, J.Surový, Ra�ko, Fonferko, Jarda Lavren�ík, Havlík, Míka, Komárek, Kasl,  

K.Surový – trenér Jan Špirka. 


