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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 
 

Sezónu 2017 – 2018 dohrálo mužstvo jarní částí, kdy po odehrání skončilo celkově na 13. místě 

z 14 mužstev se skórem 43 : 83 a 17 body. Podávalo výkony, jak na houpačce. Ač snažilo se uspět, 

nedařilo se mu. Soupeř v závěrech utkání měl navrch. 

  

Nejlepšími oddílovými střelci byli vyhlášeni p. Olejník Pavel a p. Korunka Milan, kteří nastříleli 

shodně po 11 brankách. 

 

 Útvina Hájek Stružná Kolová 

B 

Žlutice 

B 

Potůčky Abertamy 

Kr. Údolí 2:1 0:2 3:1 3:4 2:3 1:3 4:0 

 Hroznětín B Děpoltovice Stanovice Počerny Sadov Otročín  

Kr. Údolí 4:7 0:2 2:1 0:1 1:5 0:2  

 

V průběhu soutěže jsme vypomohli na akcích pořádané městem. Děkuji všem, kteří se do tohoto 

procesu zapojili. 

 

V měsíci srpnu byla zahájena sezóna 2018 – 2019, kdy byly vytvořeny dvě skupiny III. třídy 

čítající po 8 mužstvech. Dostali jsme se do skupiny B, kdy se bude hrát dvoukolově a po dohrání se na 

jaře rozdělí do skupin podle umístnění. Jedna skupina o postup a druhá „pro potěšení“. 

 

Mužstvo bylo posíleno a pod taktovkou p. Vlastimila Olejníka st. se začalo s tréninkovou 

přípravou. A bylo to znát. Hráči soupeři nic nedarovali. Hráli kombinačně pohledný fotbal a vytvářeli si 

šance, které dokázali zužitkovat. Byly i zápasy, kde měli vyčerpáno svoje štěstíčko hlavně v závěru 

dohrávek. 

 

V září při zápase s Kyselkou jsme se rozloučili minutou ticha za zesnulého bývalého člena a 

předsedu TJ Jiřího Diviše. 

 

Po odehrání všech zápasů mužstvo skončilo na 4. místě se skórem 27 : 19 a 24 body. Na jaře bude 

hrát ve skupině o postup. 

 

 Stanovice Štědrá Kolová B Kyselka Stružná Otročín Útvina 

Kr. Údolí 0:4 1:1  (p. 5:4) 0:1 3:0 3:0 4:0 2:1 

Kr. Údolí 3:4 1:2 2:1 3:1 1:1  (p. 1:3) 3:0 1:3 

 

Závěrem chci popřát v roce 2019 hodně kladných fotbalových zážitků. 

  

                                                                                                                         Předseda TJ Dvořák Zdeněk 

 

 


