
Putovní pohár „OLD BOYS CUP“ putuje na jeden rok do Dobré. 

 

 
 
 
 
V tělocvičně ZŠ Dobratice se dne 28. 12. 2019 se uskutečnil II. Ročník Vánočního turnaje „OLD BOYS 
CUP“.  Turnaje se zúčastnilo šest družstev a to z družební polské  obce  Kończyce Wielkie, dále Peron 
Kravaře, Hokej Frýdek-Místek, Dream team Kačabar, a dva domácí celky, Staří páni Dobratice a  FC 
Filip/Jakub. 
Hrací systém byl nastaven „každý s každým“. Byly připraveny poháry pro tři nejúspěšnější týmy, navíc 
pro vítěze také krásný putovní pohár věnovaný J. Volným a taktéž i ceny pro ALL STARS TEAM 
turnaje. 
Pozvání organizátorů přijali hosté pan farář p. J. Wojnar a kancléř Biskupství Ostravsko-Opavského 
jáhen P. Ramík, senátor a starosta obce Dobré J. Carbol. Celý turnaj zahájil jáhen P. Ramík svátostným 
požehnáním s krátkou modlitbou a popřál všem úspěšný den. 
Při utkáních bylo vidět fotbalové umění, ale to vůbec nebylo podstatné. Důležité bylo, že se chlapi 
proběhli a trošku možná shodili i nějaká nabraná kila při vánočním hodování. O vítězství se hrálo do 
posledního utkání, kdy los svedl proti sobě mužstva Dream team Kačabar a Staré pány Dobratic. Tedy 
loňské vítěze a druhé v pořadí. Utkání rozhodovalo o konečném umístění na prvních třech místech. 
Tím, že v posledním utkání zvítězil Dream team Kačabar, určil další pořadí. Dream team Kačabar se 
stal vítězem turnaje, na druhém místě skončil Peron Kravaře se stejným počtem bodů, ale s horším 
skóre a na třetím místě pak Staří páni Dobratic. Na čtvrtém místě se umístili hosté z Polska, pátý byl 
tým FC Filip/Jakub a na šestém místě Hokej Frýdek-Místek. Všechny utkání se hrály v přátelském 
duchu a v duch fair play pod bedlivým okem rozhodčích a to ikonou turnaje 77. letým rozhodčí FAČR 
Josefem Handlířem a rozhodčím FAČR III. Ligy panem Petrem Holubem.  
Vyhlášení výsledků a předání pohárů a cen provedli za organizátory J. Volný, za hosty pan senátor a 
starosta obce Dobré J. Carbol a ředitel turnaje V. Pala.  
Velké dík patří organizátorům sportovní akce – Křesťanskému spolku Dobratice,  z. s., který celou akci 
zastřešoval.  
Putovní pohár „OLD BOYS CUP“ tak změnil svého držitele, kterým se stal na jeden rok Dream team 
Kačabar z Dobré pod vedením kapitána Romana Vojvodíka. Do ALL STARS TEAM 2019 byli vybráni 
brankář Martin Mrkwa z týmu Peron Kravaře, hráči Tomáš Nogol – Čáp z týmu Staří páni Dobratice, 
Roman Vojvodík – Zajíc z týmu Dream team Kačabar a Martin Kraus – Misiu z týmu LKS Blyskawica 
Kończyce Wielkie.  Fotogalerie lze zhlédnout na internetové adrese  
https://obecdobratice.rajce.idnes.cz/II._rocnik_-_fotbalovy_turnaj_Old_Boys/ 
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