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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí  

Mužstvo zahájilo jaro pod vedením p. Vlastimila Olejníka st. tréninkovou přípravou. Scházeli se 

zlepšovat fyzičku o víkendech a na závěr sehráli přátelská utkání na UT v Královském Poříčí. Příprava 

v průběhu soutěže byla znát. Na začátku mistrovských utkání se odhlásilo ze soutěže mužstvo Nová 

Role B. V prvním utkání jsme se rozloučili s p. Milanem Korunkou, který ukončil svou obětavou aktivní 

činnost hráče.  

 Nová 
Role „B“ 

Hroznětín 
„B“ 

Kyselka Nové 
Hamry 

Otročín Stanovice Svatava 
„B“ 

Kr. Údolí X 1:4 0:3 1:2 2:3 0:3 3:0 

        

 Sadov Počerny Děpoltovice Abertamy Hájek Chyše „B“ Kolová 
„B“ 

Kr. Údolí 5:1 3:0 1:4 3:0 3:0 1:4 2:2 

 

Po skončení soutěže se umístilo mužstvo na 11 místě se skórem 41:58 a 27 body. 

V průběhu roku jsme se účastnili akcí pro město, jako je Velikonoční připomenutí, Vítání prázdnin, 

Pohádková cesta nebo Drakiáda. Všem, kteří se zapojili do tohoto procesu, děkuji. 

V měsíci srpnu začala nová sezóna 2022-2023, kdy se přihlásilo 13 mužstev. Zavedlo se pravidlo o 

hokejovém střídání. Tréninková příprava stále probíhala. Přišli tři noví hráči a jeden  věkem se uvolnil 

do dorostu. V průběhu soutěže bylo znát, že jsou hráči semknutější a vyzrálejší. 

 Potůčky Kolová 
„B“ 

Dvory „B“ Sadov Nové 
Hamry 

Kyselka Abertamy 

Kr. Údolí 7:0 5:1 0:13 0:2 1:1 4:1 1:4 

        

 Chyše „B“ Hájek Počerny Stanovice Otročín   

Kr. Údolí 1:2 6:0 2:1 1:3 2:1   

 

Mužstvo po podzimu skončilo na 7. místě se skórem 30:29 a 19 body. Poděkování patří i divákům, 

kteří si našli cestu k nám a hojně podporují při domácích zápasech.   

Chtěl bych poprosit lidi, především mládež navštěvující hřiště, aby udržovali pořádek a neničili náš 

majetek. Stojí nemalé úsilí a peníze to opravit. 

Závěrem chci popřát v roce 2023 pevné zdraví a hodně kladných fotbalových zážitků. 

   

                                                                                                                         Předseda TJ Dvořák Zdeněk 


