
    

SPONZOŘI FOTBALOVÉHO KLUBU  
SK OSTROŽSKÁ LHOTA 

 
Děkujeme za fotbal v Ostrožské Lhotě: 

 

Ostrožsko a.s 
Jiřina Jurásková  Pohostinství Na Obecním 

 

Sport Club Pavel Pavlík 
 

Kavárna U Anděla a další… 
 

Děkujeme všem fanouškům a fanynkám 
za dnešní přízeň. Těšíme se na Vás v dalších kolech 

soutěže Okresního přeboru. 
 

FOTBALISTÉ SK OSTROŽSKÁ LHOTA 
 

 

 
 

www.fotbalostrlhota.717.cz 

                                            
 
 

Program je slosovatelný. 
V provozu je také udírna, kde zakoupíte výbornou Šuhajovu klobásu. 

 
 

 

 č.                                                                                                                                                                   

FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ  
 

SK OSTROŽSKÁ LHOTA 
 

 
 

Čtvrtfinále poháru OFS Uh. Hradiště 
 

PaPP cup 
 

SK OSTROŽSKÁ LHOTA — FK UHERSKÝ OSTROH 
 

                                         
 

Neděle 27. 3. 2011, začátek utkání v 15.00 hodin 
 

                  Hlavní rozhodčí:   Lubomír Drozdy  (Bzenec) 
 

                  Hlavní pořadatel:  Antonín Miklíček 
 

             Předpokládané sestavy: 
Ostrožská Lhota: Šicha – F. Zbořil,  J. Štergenich, Kotačka, Doležal – 
Bachan, Hubík, O. Zalubil, Kuban – Kusák, P. Štergenich 
 

Trenér: Josef Dominik 
 

FK Uherský Ostroh: J. Mrkva – Hlůšek, Čápek, Kočiš, Boček 
Kunovjánek, Vlk, Durna, Knotek – Kovařík, Lopata 

 

Trenér: Pavel Vlk 
 

Sportu Zdar a fotbalu zvlášť ! 
Zdravíme na našem stadionu hráče a fanoušky Uherského Ostrohu. 

 



 
Tři otázky na trenéry p řed čtvrtfinálovým st řetnutím. 

 

 
Pokud by byla možnost volby mezi postupem 
z Okresního přeboru nebo účástí ve finále poháru  
OFS Uherské Hradiště, co by jste si vybral?  
 

Josef Dominik: Na postup z Okresního přeboru do I. B 
třídy  momentálně nemáme, ale nebránil bych se tomu, 
zvednout pohár z finále nad hlavu. 
 

Pavel Vlk: Jednoznačně  postup do I.B třídy. 
 

Obě mužstva disponují mladými hráči, jak se Vám  s nimi pracuje ? 
 

Josef Dominik:  Mužstvo Ostrožské Lhoty patří jednoznačně k nejmladšímu 
v okrese. Jak se mi s nimi pracuje?Těžko. Už  jsem pracoval s mládeží na vyšší 
úrovni (dorost Synotu), ale vždy to zůstává na nich samých,  jak se k tomu postaví, 
ať se jedná o krajskou soutěž  nebo základní třídu. 
 

Pavel Vlk: Já osobně v tom vidím velké pozitivum. Kluky to baví a práce s nimi   
je pro mě výzvou dosáhnout vyšších příček. 
 

Jakého fotbalového úspěchu, popřípadě zážitku Vám tento sport ve Vašem 
životě dopřál? 
 

Josef Dominik: Můj nejlepší fotbalový zážitek byl, když hrála česká reprezentace  
na ME v roce 2000 v Holandsku proti domácím. Byl jsem tam osobně, tenkrát 
jsme  prohráli 1 : 0, ale  ta atmosféra ze stadionu mě naprosto dostala. 
A největší  fotbalový úspěch…když jsem hrál v I. B třídě. Po trenérské stránce     
je to trénování dorostenců Synotu. 
  
Pavel Vlk: Bylo to v roce 1978 v Pardubicích. Hrál jsem za žáky a Uherský 
Ostroh porazil na penalty Viktorii Žižkov. 
  
Cesta obou soupeřů do čvrtfinále: 
SK Ostrožská Lhota: Předkolo: Suchá Loz – Ostr. Lhota 4 : 6,  
Nezdenice – Ostr. Lhota 0 : 6 

FK Uh. Ostroh: Předkolo: Nedakonice B – Uh. Ostroh 1 : 6,  
Hradčovice – Uh. Ostroh 1 : 4 
 

Tip pro dnešní zápas : Antonín Matuštík - trenér žáků SK Ostrožská Lhota                            
                 Ostrožská Lhota vyhraje na penalty. 

 

                                                                                                       
Vyfoťte se s klubovou šálou Ostrožské Lhoty!!! 

 

Fotbalový klub a internetový server www. slovackodnes.cz 
vyhlašují fotosoutěž. 

 

U někoho to může vzbudit úsměv, ale my věříme, že díky této soutěži může 
vzniknout celá řada zajímavých fotek a historek doslova z celého světa.  
V létě to bude rok, co nechal fotbalový výbor ve Lhotě vyrobit klubové šály. 
Pokusme se společně zviditelnit naší Lhotu. 
Pokud fandíte lhotskému fotbalu, jste příznivec klubu nebo jenom třeba máte 
rádi svou vesničku, vyfoťte se s klubovou šálou Ostrožské Lhoty!  
Vyfoťte se na zajímavém nebo exotickém místě ve světě nebo v Česku. Potkáte 
známou osobnost? Vyfoťte se společně s naší klubovou šálou. Vyfoťte se 
kdekoliv, kde se vám to bude zdát zajímavé a netradiční. Z jednoho místa 
pošlete jednu, podle vás tu nejzdařilejší fotku. Fotky budeme postupně 
zveřejňovat na internetových stránkách fotbalu ve Lhotě, na stránkách bývalých 
hráčů Ostrožské Lhoty a na webu Slovackodnes.cz. 
Ukažme, že mimo cestování plyšáků po světě, které provozuje cestovní 
kancelář Tomia Okamury, to dokážeme zvládnout také my s našimi klubovými 
šály.   
  
Nejlepší a nejzajímavější fotka, kterou vybere odborná komise bude 
vyhodnocena na Fotbalovém plesu v roce 2012. 
 

Fotky posílejte na adresu: staripani.wgz@seznam.cz 
K fotce prosím připište datum a místo snímku a celé jméno osoby na fotografii.  
 

Pokud ještě nevlastníte šálu Ostrožské Lhoty, můžete ji zakoupit u Františka 
Štergenicha. 

      
 

Další internetové stránky věnující se fotbalu v Ostrožské Lhotě 
 

www. staripani.717.cz 
fotofotbal.blogspot.com 
     

www.slovackodnes.cz 

 


