Začátkem ledna se rozběhla zimní příprava mužů a dorostu na jarní část
soutěží. V únoru (7. 2.) proběhla Valná hromada Sportovního klubu,
která jako obvykle hodnotila plnění úkolů za předchozí rok. Z hostů byl
přítomen člen VV OFS, pan Josef Jetenský a starosta obce, Luděk
Pěnkava. Hodnocení provedl ve své zprávě o činnosti předseda SK,
Pavel Glás, který postupně probral všechny body plánu činnosti,
přijatého minulou Valnou hromadou na rok 2008. Pozastavil se u
nesplněných bodů, což byla organizace turnajů v tenisu a nohejbalu,
které začal organizovat Sport a kultura. Neproběhl také turnaj o
Silvestrovskou kuličku na závěr roku, o který přestal být zájem.
Náhradou měl být silvestrovský fotbálek venku, ale nedopadlo to taky
dobře pro malý zájem. Hodně prostoru věnoval fotbalu, který je
pomyslnou páteří činnosti Sportovního klubu ve Strupčicích. S uznáním
o naší práci pro fotbal hovořil ve svém diskusním příspěvku host za OFS
Chomutov, pan Josef Jetenský. Zprávu kontrolní a revizní komise
Stanislav Hackl a zprávu o hospodaření Luděk Pěnkava. Předseda SK
pak Valné hromadě předložil návrh plánu činnosti na rok 2009. Po
zprávách se rozběhla diskuse. Josef Pěnkava informoval VH o práci u
těch nejmenších, které se nám povedlo po řadě let opět dát dohromady.
Pracuje s nimi společně s panem Bohoušem Šťastným. Má v kádru 14
dětí. Výkonnostně je kolektiv dost nevyrovnaný (věkové rozdíly, což je
v našich podmínkách obvyklé), ale chodí všichni, tak je naděje na
postupné zlepšování. Stěžuje si na zhoršenou kvalitu trávníku na hřišti.
Hlavně by se při tréninku měl šetřit prostor v brankovém území (malém
vápně). Informuje VH o problémech s automatikou závlahy, který ale
bude do začátku jarních soutěží vyřešen. V diskusi také zazněla úvaha
o vybudování ještě jednoho hřiště z důvodu odlehčení stávajícímu, na
kterém se kvůli velké herní a tréninkové zátěži obtížně udržuje tráva
v potřebné kvalitě.

1. Uspořádat sportovní ples (21. 2.)
2. Obnovit tradici turnaje Starých gard (8. 5.)
3. Uspořádat 60. ročník turnaje „Memoriálu hrdinů“ (27. 6.)
4. Práce s mládeží:
• Udržet v soutěžním ročníku 2009/2010 družstvo dorostu
• Organizačně, materiálně a personálně zajistit přípravku
a přihlásit ji do soutěže
5. Udržovat hřiště na fotbal (včetně tréninkové plochy) a jeho okolí
s důrazem na nátěry veškerých konstrukcí
6. Podílet se organizačně na akcích pořádaných Obecním úřadem ve
Sportovně rekreačním areálu
7. Uskutečnit silvestrovský turnaj v sálové kopané o Silvestrovskou
kuličku

Stojící zleva: Vítězslav Vaňous, Jaroslav Vaňous st. (trenér), Jaroslav Vaňous ml., Lukáš Kurkin, Jaroslav
Juliš, Tomáš Lomoz, David Glás. Vítězslav Luft, Jan Veselý, Lukáš Vrba, Jan Jirásek, Pavel Glás st. (trenér)
V podřepu: Tomáš Hudák, František Jančička, Jan Vrba, Josef Hromas, Ondřej Binder, Tomáš Kučera

Tento, možno říci základní kádr, zahájil zimní přípravu podobně jako
minulý rok účastí na zimním turnaji APOLO CUP, pořádaném Baníkem
AIAD Souš. Jako minulý rok jsme hráli ve skupině PREMIUM, kterou
jsme letos vyhráli.
UMÍSTĚNÍ NA PRVNÍCH TŘECH MÍSTECH SKUPINY
V R P

Skóre

Body

1. SK Strupčice

8 0 1

45 : 17

24

2. SK HAVRAN Kryry

6 2 1

25 : 17

20

3. Březenecká Chomutov

5 2 2

18 : 17

17

Porazit nás dokázala pouze Březenecká CV, která však, vzhledem
k nevyrovnaným výkonům skončila nakonec až za námi, na třetí pozici.

Áčko zúročilo kvalitní zimní přípravu a posunulo v konečné tabulce
soutěžního ročníku 2008/2009 na druhé místo v tabulce, o 3 body za
prvním Kláštercem n./O.
Muži-IB třída-skupina C-Tabulka celková 2008/2009
1.

Klášterec

26

19

3 4

67: 33

60

( 21)

2.

Strupčice

26

18

3 5

75: 26

57

( 18)

3.

Podbořany

26

15

4 7

66: 43

49

( 10)

4.

Souš B

26

12

7 7

57: 54

43

( 4)

5.

Havraň

26

12

5 9

39: 30

41

( 2)

6.

Žatec B

26

12

3 11

64: 55

39

( 0)

7.

Lenešice

26

11

3 12

54: 77

36

( -3)

8.

Černovice

26

9

5 12

51: 56

32

( -7)

9.

Bř.Chomutov

26

9

4 13

37: 52

31

( -8)

10.

Černčice

26

8

5 13

35: 42

29

(-10)

11.

H.Jiřetín B

26

7

7 12

29: 49

28

(-11)

12.

Louny B

26

8

3 15

33: 54

27

(-12)

13.

Meziboří

26

5

7 14

44: 57

22

(-17)

14.

Málkov

26

6

3 17

38: 61

21

(-18)

A opět pro nás zapracovala šťastná náhoda v postupech do vyšší soutěže
z druhého místa. Stalo se tak vzhledem k posunu v tabulkách vyšších soutěží.
Oslavy byly bouřlivé a z nadšení vznikl klub holohlavých, zvaných plešounů.

Plešouni

Zleva Jaroslav Hudák (fanoušek), Jan Vrba, Tomáš Hudák, Marián Benčič (mecenáš), Josef Hromas, Lukáš
Kurkin, František Jančička (nová tvář Strupčic-příchod z Ervěnic), Jaroslav Vaňous (trenér) a v popředí
sedící Václav Pašek

Béčko se se celé jaro pohybovalo zhruba na místech, na kterých skončilo
na podzim, tzn. kolem středu tabulky. Přihlásit jej do soutěže se ukázalo
jako velice prozíravé. Realizovali se zde fotbalisté, kteří výkonnostně
zatím na Áčko neměli, hráči z lavičky Áčka a nadějní dorostenci, kterým,
z věkových důvodů už pomalu končila kariéra v dorostu. A když bylo
nejhůř, tak zde vznikal prostor k uplatnění zkušeností hráčů staré gardy
HFK TRIO, kteří ještě nebyli až tak staří (většina z nich ještě
nepřekročila čtyřicítku).

Dorost odehrál svůj poslední rok v krajské soutěži. Nebylo reálné ho
na této výkonnostní úrovni udržet, a tak jsme počítali s tím, že od
podzimu bude hrát okresní přebor. Své účinkování v kraji zakončili,
vzhledem ke složení mužstva, se ctí, na desátém místě.
Starší dorost-konečná tabulka IA třídy
ročník 2008/2009
Rk.

Tým

Záp

+

Skóre

Body

(Prav)

1.

Žatec

22

19 1 2

117: 16

58

( 25)

2.

Proboštov

22

16 3 3

130: 35

51

( 18)

3.

Ervěnice

22

16 3 3

72: 33

51

( 18)

4.

Košťany

22

11 2 9

77: 46

35

( 2)

5.

Postoloprty

22

11 1 10

66: 67

34

( 1)

6.

Trnovany

22

10 3 9

62: 58

33

( 0)

7.

Kozly

22

8

4 10

52: 60

28

( -5)

8.

Modlany

22

8

2 12

54: 79

26

( -7)

9.

SK Kopisty

22

7

1 14

45: 81

22

(-11)

10.

Strupčice

22

6

1 15 47:148

19

(-14)

11.

Cítoliby

22

4

3 15

36: 82

15

(-18)

12.

Údlice

22

4

0 18

41: 94

12

(-21)

0 -

Přípravka už nám na jaře chodila pravidelně trénovat. Hráčů byl
dostatek na to, abychom je mohli od podzimu přihlásit do soutěže. Na
fotografii část kádru s trenérem Bohumilem Šťastným. Chybí trenér Josef
Pěnkava.

V květnu proběhl na našem hřišti turnaj starých gard za účasti staré
gardy Údlice, staré gardy FC Kopeček Jirkov a domácí staré gardy, HFK
TRIO. Hrálo se podle propozic, systémem každý s každým na zkrácený
čas. První místo obsadil domácí tým, druhé skončilo mužstvo Slovanu
Jirkov a třetí místo bral tým staré gardy Sokola Údlice. Nálada byla
výborná, všem účastníkům se akce líbila. A ještě pár fotek.

Pro účastníky pořadatel
připravil
pěkné
ceny.
Odměněn byl nejlepší střelec a
nejlepší brankář

Na prvním místě skončila
Domácí stará garda HFK
TRIO.

3. místo brala stará garda Sokola
Údlice

2. místo stará garda
FC Kopeček Jirkov

Jaroslavu Vostrému
v předstihu
přáli
k jeho blížícím se
kulatým narozeninám
přátele ze Sokola
Údlice

Průběh celého turnaje moderoval Václav
Pašek. Jde o novou tvář u strupčického
fotbalu, aktivně začal pomáhat při
organizaci fotbalových akcí. Spolu s ním
se objevili i další, významné osoby, které
projevili zájem se do fotbalového života ve
Strupčicích zapojit. Ale o těch později.

Dne 9. března 2009 zemřel Petr Formánek. Neodmyslitelně patřil do
naší fotbalové rodiny, byť sám, ze zdravotních
důvodů, nemohl fotbal aktivně provozovat.
Nechyběl snad na žádném fotbalu a přestože
sám hrát nemohl, tak pomáhal, kde bylo třeba,
ale hlavně jako pomezní rozhodčí, zejména u
mládeže. Petr byl prostě náš, i když byl duší
Sparťan. Byl to on a Tonda Mareš, pro změnu
zarytý Slávista, kteří stáli u zrodu myšlenky
uspořádat zápas Fan klubu AC Sparty Praha proti
Fan
klubu Slávie Praha. Komunita fandů obou týmů tuto
myšlenku spontánně přijala a z nápadu se stala tradice. Od této doby,
roku 1995 se každý rok v květnu sejdou a odehrají derby, po kterém
vzápětí následuje i vyhodnocení. Smutná událost přivedla kamarády
Petra na myšlenku, pořádat utkání v dalších letech jako Memoriál Petra
Formánka a připomínat si tak jeho památku.

27. červen 2009
Účastníci:
FK SIAD Souš
VČSA Ervěnice
SK Strupčice A
SK Strupčice B

- účastník krajského přeboru
- účastník I. A třídy - krajské soutěže
- účastník I. B třídy - krajské soutěže
- účastník III. třídy - okresní soutěže OFS

Výsledky utkání:

SK Strupčice A - VČSA Ervěnice:
2:2
(branky: Hudák, Jančička Fr. , resp. Niš, Ambros)
FK SIAD Souš – SK Strupčice A:
2:3
(branky: Wagner, Tomanec, vlastní, resp. Lomoz, Vaňous J.)
FK SIAD Souš – SK Strupčice B:
4:1
(branky: Tomanec 2, růžička, Mirga, resp. Vaňous J.))
VČSA Ervěnice – FK SIAD Souš:
2:5
(branky: Niš 2 – Tomanec 3, Popelka, Růžička)
VČSA Ervěnice - SK Strupčice B
5:0
(branky: Niš 2, Národa Bednář, Novotný))
SK Strupčice A - SK Strupčice B:
4:0
(branky: Vrba L., Hromas, Hudák, Binder)

Výsledné pořadí:
1.
2.
3.
4.

SK Strupčice A
FK SIAD Souš
VČSA Ervěnice
SK Strupčice B

7 bodů
6 bodů
4 body
0 bodů

skóre:

13 : 1
11 : 6
9:7
1 : 13

Nejlepší střelec:
Aleš Tomanec z mužstva FK SIAD Souš se 6 brankami.
Nejlepší brankář:
Jan Jirásek z mužstva SK Strupčice A – obdržel za celé utkání pouze 4 brankyRozhodčí:
Vladimír Valenta, Daniel Šlehofer, Josef Mydlář ml., Petr Móder.
Turnaj shlédlo cca 80 platících diváků.

Pro účastníky pořadatel
připravil pěkné ceny.
Uprostřed,
v pozadí
Putovní pohár, vpředu
pak ceny pro střelce a
brankáře.

Zkušený obránce, Otto Kovanda
nedal v souboji o míč útočníkovi
SIAD Souš šanci

Klubkem hráčů Souše
se probíjí Honza Vrba

v souboji o míč Pepa Hromas
s Martinem Hlaváčkem z mužstva
VČSA Ervěnice

nejlepším brankářem
se stal Honza
Jirásek

ceny za 1. místo a k
tomu putovní trofej
přebírá od předsedy
SK, Pavla Gláse
Tomáš
Hudák.
Uprostřed Marián
Benčič, další z lidí,
kteří by chtěli pro
fotbal ve Strupčicích
pracovat

SK Strupčice A – vítěz turnaje

Vzadu stojí zleva: Jaroslav Juliš, Vítězslav Luft, Jaroslav Vaňous, Jan Vrba, Josef Hromas, Otto
Kovanda, Lukáš Vrba, Tomáš Lomoz,
V podřepu: David Glás, Ondřej Binder, Jiří Jančička, Jan Jirásek, Tomáš Hudák, František Jančička

FK SIAD Souš – 2. místo

VČSA Ervěnice – 3. místo

SK Strupčice B – 4. místo

Zleva stojí: Václav Pašek (vedoucí B-týmu), Lukáš Kurkin, Martin Šimek, Jan Veselý, Jiří Špaček,
Bronislav Kindl, Karel Bauhof, Luboš Kučera (asistent), Alois Římal
V podřepu: Miroslav Kolčava, Vladimír Hoffman, Tomáš Kučera, Luděk Pěnkava, Ladislav Sechter

Na přelomu července a srpna odjela skupina, složená z mužstev
dospělých a některých dalších zájemců, kteří doplnili volnou kapacitu
autobusu do Chorvatska na soustředění. Akci organizoval Marián
Benčič, který využil známostí v městečku Dugi Rat, kam jezdil na
dovolenou s rodinou. Zajistil tam ubytování, zajistil dopravu, takže pro
klub už zbylo jen sehnat zájemce. A ti se našli, protože šlo snad o
historicky první událost tohoto druhu v klubu. Jelo se tam za
odpočinkem, ale fotbalisté to spojili s přípravou na mistráky. V rámci ní
sehráli s domácím mužstvem dva zápasy. Více o prostředí a o průběhu
akce řeknou fotografie.
Do Chorvatska nás odvezl tento nepřehlédnutelný autobus, ale dovezl
nás spolehlivě a hlavně, cestování bylo pohodlné.

Bydlelo se v útulném penzionu s krásným
výhledem na moře, jak je vidět z fotek
nahoře a dole

Kluci (a i holky) si užili koupání i opalování
a jak je vidět z výrazu jejich tváří, byli
maximálně spokojeni

Když je přestalo koupání a opalování bavit,
tak si vyzkoušeli jiné možnosti zábavy
(nafukovací čluny, vodní skútry, jachty,
apod…)

A pokud bylo vody a hrátek kolem ní
dost, tak se šlo (nebo jelo) na výlet.
Samozřejmě kalorie a hlavně tekutiny
bylo třeba neustále doplňovat

Málem bychom zapomněli na druhý důvod pobytu v Chorvatsku, a to na fotbal

V rámci
soustředění
byla odehrána
dvě
utkání
s mužstvem
Orkan
Dugi
Rat. Výsledky
asi
nebyly
důležité, hlavní bylo, že
kluci trochu rozhýbali,

protože to hlavní je čekalo až doma.
Na soustředění se v kádru objevili 3 nové
tváře. Franta Jančička (ten už odehrál
jaro), jeho bratr Jiří a Petr Císař, všichni
s VČSA Ervěnice.

Večery se trávili různě. Buď u
chlazených tekutin v příjemném
prostředí vináren

Nebo pozorováním hvězd

Anebo dietní večeří, pouze preclíčkem

A také jen tak, posezením
v útulných pokojích, velmi
dobře vybavených

Odjezd

Loučení bylo
srdečné.

Péťa Císař se už na cestu
domů zjevně těšil

Ale všechno jednou
skončí a přijde čas
návratu do reality.
Navečer náš autobus odrazil od neskutečně modrých vod Jadranu a namířil si to
zpět, až k nám, do Strupčic. Zůstaly jen hezké vzpomínky a naděje, že to možná
nebylo naposled. Při posezení s domácími fotbalisty a s vedením klubu Dugi Rat
došlo i na pozvání k nám a je třeba říci, že o tom naši hostitelé vážně uvažovali.
Pokud by se jejich návštěva uskutečnila, byl by to možný základ další spolupráce.

Do dalšího soutěžního ročníku jsme přihlásili 4 mužstva. Dva týmy
mužů (A- IA třída, B-III. třída), starší dorost (okresní přebor), starší
přípravka (okresní přebor). Áčko bylo v této soutěži nováčkem, a tak
jsme byli zvědaví, jak se mu v kvalitnější soutěži povede. A docela to šlo.
TABULKA PODZIM 2009, IA třída, sk B
Tým
Březno
Oldřichov
Duchcov
Louny
Spořice

Záp
13
13
13
13
13

+
10
8
8
7
7

0
1
2
0
2
2

Skóre
37: 17
23: 15
39: 22
29: 12
33: 20

Body
31
26
24
23
23

Strupčice

13

6

Domoušice
Dobroměřice
SK Kopisty
Klášterec
Ervěnice
Postoloprty
L.Chomutov B
Ledvice

13
13
13
13
13
13
13
13

6
5
5
5
4
3
3
2

4 3

29: 21

22

2
3
1
1
2
2
0
2

23: 18
28: 17
25: 30
21: 37
21: 37
12: 30
19: 45
15: 33

20
18
16
16
14
11
9
8

2
3
5
4
4
5
5
7
7
7
8
10
9

Šesté místo po polovině soutěže se slušným bodovým ziskem, to asi nikdo
nečekal. Ale tým, i když je velmi mladý „zraje“, sbírá zkušenosti a jeho
herní kvalita jde stále nahoru. Pokud mu to vydrží a hlavně pokud
zůstane pohromadě jako parta, tak budeme nějaký čas na fotbal ve
Strupčicích chodit rádi.

Béčko zahájilo druhý rok ve III. třídě okresní soutěže. Během prvního
roku činnosti došlo k určité stabilizaci kádru a projevilo se to i
výsledkově. Během podzimu zaznamenalo 8 vítězství, 3 remízy a jen
jednu porážku, což ho v podzimní tabulce vyneslo na druhé místo. Určitě
příslib do jara, tak jim budeme držet palce.

Starší dorost zahájil po několika letech opět v okresním přeboru.
Důvody jsme si už vysvětlili na jiném místě. Jeho sestava se dost
proměnila, objevila se zde celá řada nových fotbalistů, vesměs ze
zrušených dorostů z okolních klubů. Kvalita nebyla často moc
uspokojivá, ale vzhledem k tomu, že v této době patřila kategorie dorostu
obecně mezi takzvaný „ohrožený druh“, byl dobrý každý dorostenec,
který měl zájem fotbal hrát. Protože se nám rozpadlo dosavadní vedení,
museli jsme poohlédnout po jiném. Povedlo se a od podzimu se dorostu
ujal Marián Benčič a Jaroslav Nový. Na přiložené fotografii je řada
nových tváří, které jsme si ani nestihli zapamatovat, a tak je ani
nebudeme zmiňovat.

Stojící zleva: Marian Benčič (vedoucí mužstva), Michal Sechter, Miroslav Kolčava, ???, ???, ???, Pavel Glás,
Jakub Kameník, Tomáš Dočekal, Jan Rasocha, Jaroslav Nový (trenér)
V podřepu: Radek Kolčava, Jaroslav Nový ml., ???, ???, Dominik Vavruška.
Vpředu ležící: Petr Grič, Jakub Dvořáček

Starší přípravka obnovila svou soutěžní činnost po několika letech.
Proč tomu tak bylo, to jsme již zdůvodňovali na jiném místě. Začala s
nimi pracovat dvojice trenérů, Josef Pěnkava a Bohumil Šťastný, pomoc
nabídl i Petr Šnajdr. Nebylo jim co závidět. V kolektivu měli děti ve
věkovém rozpětí 4 let, zahrnující starší i mladší přípravku, a dokonce i
děti, kterým ještě nebylo ani 6 let. To ale se na vesnicích občas stává, že
nějaká generace je slabší a není kde vzít.

Starší přípravka

Zleva: Adam Vaňous, Eda Pomahač, ???, ???, Jan Vavruška, Pavel Schöpp, Miroslav Jireš, ???, Jan
Abrahám, Josef Pěnkava (trenér)

Foto z utkání se
Spartakem Perštejn.
Míč si vede Pavel
Schöpp.

Po podzimní premiérové sezóně bylo potřeba klukům za jejich výkony
poděkovat, a proto jim jejich vedoucí připravili po skončení podzimu
závěrečnou, na kterou pozvali i rodiče.

Stůl přípravky

Rodiče a trenéři

O výsledcích na podzim informoval trenér
Petr Šnajdr. Kluky to stejně moc nebavilo, ale
rodiče si to poslechli se zájmem. Petr jim také
na závěr poděkoval za vzornou spolupráci.
Bez vzájemné součinnosti rodičů s trenéry to
všechno jde daleko hůř, a proto je velmi
důležitá.

Trenéři
Josef Pěnkava

Petr Šnajdr

Bohumil Šťastný

A tak ještě slavnostní přípitek
na zdar právě ukončené
podzimní sezóny (samozřejmě
bublinky, ale nealko)

A jdeme se také
trochu bavit

Hry a soutěže
připravil Luděk
Pěnkava a Petr
Šnajdr.
Spokojeni byli
všichni a určitě
se už těší na
další společné
akce na hřišti

Jubilantů se nám v tomto roce sešlo několik. Z aktivních hráčů nebo
funkcionářů to byl Milan Šesták (50) a Jaroslav Vostrý (60), z dříve
narozených pak Ladislav Močko (70). Tak od nejmladšího jubilanta.

Milan Šesták se narodil 23. 10. 1959.
Fotbalově vyrůstal ve Strupčicích. Byl
výborným fotbalistou v té mladší generaci
(namátkou Václav Benda, Jirka
Panchártek, Antonín Šrédl, Jiří Ostapčuk,
Ladislav Kubánek), která ještě zažila ve
Strupčicích krajské soutěže mužů. Patřil
k fotbalistům, na které bylo stoprocentní
spolehnutí, na hřišti při zápase vždy nechal
úplně
všechno. Stejně se choval i v případech, kdy bylo
třeba něco zajistit brigádnicky. Po ukončení aktivní kariéry pokračoval
v rekreačním fotbalu za starou gardu, a když ta skončila, tak nastupoval
za pokračovatele mužstva staré gardy, mužstvo HFK TRIO. Fotbalisté
typu Milana slaví na hřišti, se svými bývalými spoluhráči.

Stojící zleva: Jaroslav Juliš ml., Jaroslav Vaňous ml., Pavel Glás, Jaroslav Vaňous st., Petr Bárta, Petr
Šnajdr, Václav Benda, Lukáš Kurkin, Marián Benčič, Miroslav Ostapčuk, Milan Šesták
V podřepu: Jaroslav Vostrý st., Libor Doubrava, Otto Kovanda, Jaroslav Vostrý ml., Alois Šebek, Zbyněk
Hoffman, Jiří Šťastný, Jiří Ostapčuk

A po fotbale se šlo slavit

Za Sportovní klub mu ke
kulatému jubileu popřál
předseda Pavel Glás
s Mariánem Benčičem a
předali věcný dar

Přátelské posezení
se známými a
spoluhráči

Jaroslav Vostrý se narodil 13. 9. 1949.
Stejně jako Milan Šesták začal hrát fotbal
ve Strupčicích, kterým zůstal věrný celou
svou fotbalovou kariéru. Aktivně prožil
dosud nejúspěšnější poválečné období
strupčického
fotbalu
v krajských
soutěžích (IA a IB třída v letech 1967 až
1989), do kterého naskočil v roce 1968.
oslavy jeho životního jubilea začaly jak
jinak než na hřišti. Probíhaly v režii vedení
klubu a Mariána Benčiče, který byl ve vedení
klubu
stále viditelnější. Začalo to tím, že oslavenec
nastoupil na posledních 10 minut do mistrovského utkání Áčka proti
mužstvu AFK LoKo Chomutov. Střídal kapitána mužstva, Tomáše
Hudáka, od kterého symbolicky převzal kapitánskou pásku. A nemohla
chybět ani fotka s mužstvem po utkání.

Zleva stojí: Vítězslav Vaňous, Lukáš Vrba, František Jančička, Ondřej Binder, Jiří Jančička, Vítězslav
Luft, Tomáš Lomoz, Tomáš Hudák, Petr Císař, David Glás, Jaroslav Vaňous st., Tomáš Kučera
V podřepu: Jaroslav Juliš, Jaroslav Vostrý (oslavenec), Jan Vrba, Josef Hromas, Ladislav Sechter, Jan
Jirásek, Jaroslav Vaňous ml., Šárka Pinkasová

Po utkání a společné fotografii s mužstvem proběhly gratulace a
předávání dárků.

Oslavenci gratuluje a předává
dárkový koš předseda klubu
Pavel Glás

Ke gratulantům se přidává Otto
Kovanda, funkcionář klubu a spoluhráč
Jardy Vostrého ze závěrečné fáze jeho
aktivní kariéry

Ke gratulantům se přidal také Marián Benčič

Oslavenci popřáli i zástupci vedení Okresního fotbalového svazu
Chomutov, ve kterém
Jarda Vostrý v této
době pracoval.
Gratuluje předseda OFS,
Vladimír Petřík, uprostřed
pak sekretář OFS Ondřej
Koblasa

Další dárek dostal oslavenec od svých bývalých svěřenců. Šlo o
tandemový seskok padákem. Prý za všechny ty litry potu při trénincích a
zápasech. To byla pomsta, přímo učebnicová.

Ladislav Močko se narodil 3. 12. 1939
Ve Strupčicích se objevil v době vojenské
základní služby a záhy začal za Strupčice
hrát fotbal. Vzhledem k tomu, že se v době
jeho působení ve Strupčicích objevily
okolnosti, kterým nešlo odolat, rozhodl se
ve Strupčicích zůstat i po skončení
vojenské povinnosti, oženil se a nastoupil
jako učitel na místní základní školu, kde se
postupně vypracoval až na pozici ředitele
školy. Byl to „sporťák“ tělem i duší, zastánce
metody
„těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, kterou aplikoval
i při zimních kondičních trénincích fotbalu a která nám zachránila
krajské soutěže. Jubileum oslavil na 13. ZŠ v Chomutově. Na oslavu

pozval fotbalisty, se kterými hrával mistrovské soutěže, členy staré gardy
Strupčice, své dobré známé ze Strupčic a z Chomutova, kde na již
zmíněné 13. základní škole končil svou profesní kariéru. Dobrou náladu
umocňovala kapela v čele se Standou Moutelíkem, rovněž učitelem, který
nějaký čas také působil ve Strupčicích.

Laco Močko při uvítacím a
zároveň i děkovném proslovu
mezi Standou Moutelíkem a
jeho kolegyní u kláves

Přípitek
oslavenci

A
osobní
gratulace
Drahoslava Šefla

od

Vzpomínka na strupčickou
školu, rok 1965 a nácvik na
Spartakiádu, které se kluci
s Ladislavem
Močkem
zúčastnili

Lacovi blahopřeje Jan
Rovňák a Lojza Římal

Ke gratulantům
se přidali i bratři
Jaroslav
a
František
Julišové

A to by bylo k roku 2009 všechno.
Všem přejeme PF

2010

