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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 

 
Jaro začalo mužstvo přípravou, kdy jezdilo na UM do Královského Poříčí a sehrálo přípravná 

utkání s mužstvy ze sokolovského okresu. Těsně před začátkem soutěží v březnu vypukla pandemie 
COVID – 19 a po vyhlášení vládních opatření o shromažďování lidí a rozhodnutí FAČR byla fotbalová 
sezóna 2019 – 2020 ukončena se stavem v tabulce po podzimu. Pro připomenutí mužstvo skončilo 
na 7. místě z 16. mužstev. 
 

Po mírném rozvolnění, kdy venku mohly být skupinky určitého počtu lidí, jsme se zaměřili na 
údržbu. Nakoupil se materiál a natřeli se barvou branky, střídačky, lavičky a zábradlí u kabin. Všem, 
kteří se zúčastnili, děkuji za pracovní nasazení o víkendech. 
 

V červnu po rozvolnění došlo na účast v neoficiálním turnaji pořádaném OFS Karlovy Vary. 
Byli jsme ve skupině „C“ čítající šest mužstev. Skončili jsme na 6. místě se skórem 5:21 a 2 body. 
 

 Bečov Otročín Verušičky Nečtiny Žlutice 

Krásné 
Údolí 

1:8 1:3 2:2       
(pk 3:2) 

0:4 1:4 

      

Vypomohli jsme na akcích pořádané pro děti městem. Děkuji všem, kteří se do tohoto 
procesu zapojili. 
 

V měsíci září byla zahájena sezóna 2020 – 2021, kdy byly vytvořeny dvě skupiny III. třídy s 9 
mužstvy. Vzhledem k nejisté sezóně se hraje jednokolově. Proběhla tréninková příprava, kterou vedl 
p. Vlastimil Olejník st., a odehrála se přípravná utkání s Bezvěrovem. Po odehrání pěti zápasů opět 
udeřila pandemie COVID – 19 a s ním i vládní opatření. Z rozhodnutí FAČR byly soutěže do konce 
roku přerušeny. Mužstvo je prozatím se skórem 10:8 a 9 body na 4. místě tabulky. 
 

 Bochov Otročín Stanovice Chýše 
„B“ 

Počerny Sl. Junior 
K. Vary 

Štědrá Kolová 
„B“ 

Krásné 
Údolí 

2:2 
(pk 6:5) 

1:0 0:2 5:2 2:2 
(pk 5:6) 

X X X 

 

Na podzim nás zasáhla smutná zpráva o zesnulém nejstarším členovi panu Pavlu Krbcovi st., 
který se aktivně zapojoval do soutěží, kde vykonával hlavního pořadatele. Při nejbližším možném 
domácím zápase se s ním rozloučíme minutou ticha. 
 

Chtěl bych poprosit lidi, především mládež navštěvující hřiště, aby udržovali pořádek a 
neničili náš majetek. Stojí nemalé úsilí a peníze to opravit, kdy došlo k poškození ochranné sítě za 
brankou. 
 

Závěrem chci popřát v roce 2021 pevné zdraví a hodně kladných fotbalových zážitků. 
 

   
                                                                                                                         Předseda TJ Dvořák Zdeněk 
 


