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TJ OLPA JINDŘICHOV
oddíl kopané

Martin Vinkler nastřílel v předchozích dvou sezónách v našem dresu do sítí soupeřů 37 branek. O minulém víkendu se poprvé
trefil i v dresu Bohdíkova, když v 1. minutě otevřel skóre zápasu se Slavonínem, který skončil jejich výhrou 3:0. FOTO: Jiří Málek

Krajská soutěž MK Rajo I.B třída skupina C
Soutěžní ročník 2017/2018
4. kolo

TJ OLPA JINDŘICHOV
–

TJ ZLATÉ HORY
SPONZOR UTKÁNÍ:

ZiKaStav, s.r.o.

Náš dnešní soupeř, tým TJ Zlaté Hory, má za sebou
mnohem lepší časy. Od sezóny 2008-09 až do sezóny
2013-14 účinkoval v krajském přeboru, ale nedostatek
financí jej donutil až k sestupu do okresního přeboru, ze
kterého po roce postoupil do I.B třídy. To bylo před dvěma
sezónami.
S tímto soupeřem jsme se zatím utkali šestkrát.
Dvakrát jsme prohráli a čtyřikrát zvítězili. Obě porážky, 1:4
ve Zlatých Horách a 1:2 doma, jsou ze sezóny 2007-08, kdy
my jsme sestupovali z I.A třídy a naopak Zlaté Hory postupovaly do krajského přeboru.
Vítězství jsou potom z předchozích dvou sezón. Po výhrách 6:1 ve Zlatých Horách a 7:5 doma v předminulé sezóně jsme v té minulé nejdříve doma zvítězili brankou Ladi
Petra 1:0.
Jarní odveta 8. dubna přinesla ve Zlatých Horách dramatický průběh až do posledních vteřin a naše tři branky,
které byly velmi podobné. Domácí šli ve 22. minutě do vedení po penaltě za ruku Dominika Zimolky. Úspěšným exekutorem byl Matěj Husvéth. Za minutu bylo srovnáno. Martin
Vinkler se položil do hlavičky, aby dorazil střelu Lukáše
Křenka, která se odrazila od břevna. Ve 36. minutě jsme šli
do vedení, když Lukáš Křenek dorážel další odraženou střelu od brankové konstrukce, jejímž autorem byl tentokrát Jirka Tezner. Po změně stran jsme poměrně brzo přišli o
vedení. V 50. minutě po zaspání obrany srovnal skóre domácí Jakub Brückner. Zápas pak rozhodla 89. minuta. Fanda Vlček zahrál trestný kop z pětadvaceti metrů náramně.
Míč se odrazil od břevna asi 10 cm před brankovou čáru
a do sítě jej dorazil Lukáš Křenek. Zpečetil tak naši výhru
v poměru 3:2.

jako pohádkář. Svými slovy to jenom potvrzuje. Oproti předchozímu domácímu zápasu s Postřelmovem měli v základní
sestavě jen dvě změny a k tomu tři lidi na střídačce, tj. 14
fotbalistů. Jestli správně počítám, tak 14 + 18 = 32! Tolik
fotbalistů snad nemají ani ligové týmy! Otázkou zůstává,
jestli všechna slova vypadla z úst pana Knoblocha, nebo
z počítače pánů novinářů.)
Oba týmy chtěly hrát fotbal, oba týmy chtěly kombinovat. Na rozdíl od jiných zápasů ale tentokrát nedominovaly
ofenzívy, ale pevné obrany a pozorní brankáři. Martin
Kovačevitý a David Glozyga chytili jednu tutovku na každé
straně. „Soupeř nás v posledních dvaceti minutách zatlačil a
je potřeba si přiznat, že jsme jeho nápor přečkali se štěstím.
Dvakrát nás zachránila branková konstrukce. Dva body jsou
pro nás zlaté, podle mě se tady letos moc často vyhrávat
nebude,“ stál si za svým Knobloch.
I když v penaltovém rozstřelu selhal jako první hostující
Vašíček, větší zklamání museli trávit domácí fotbalisté.
Souboj se strážcem Glozygou totiž prohráli hned dvakrát, a
to ve čtvrté a páté sérii.
Sestava Zlatých Hor: Kovačevityý – Setla, Cundrla, Boháček, Pluhařík, Dočekal, Andrušík, Šůstek (79. Bota), Vodák
(59. Šos), Brückner, Kostka.
Sestava Lesnice: D. Dlozyga – Balvín, Vašíček, Lejsal (90.
Soural), Jurka, Šebesta, Barvíř (83. Špaček), Hrubý (61.
Dorničák), Němec, J. Glozyga, Roubalík

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2017, 22.8.2017)

ROZHODČÍ
Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Matěj Štěpán
z Libiny. Na čarách mu budou asistovat pánové Jaroslav
Vojtek z Újezdu u Uničova a Miroslav Kreif z Hanušovic.

Po třech soutěžních kolech je Jindřichov se ziskem 7
bodů a skórem 8:1 na 2. příčce tabulky za Lesnicí, Zlatým
Horám patří se 6 body a skórem 6:5 pozice hned za třetí
Leštinou. V minulém kole hostily Zlaté Hory tým Lesnice
a zapsaly si do tabulky jediný bod:

Další utkání 4. kola: Bludov – Štíty, Lesnice – Mikulovice,
Písečná – Leština, Staré Město – Postřelmov,
Nový Malín – Libina, Sudkov volno

ZLATÉ HORY – LESNICE

TJ Postřelmov – TJ OLPA Jindřichov
1:1

0:0

(3 : 4 na penalty)

3. kolo

19. 8. 2017

(4 : 2 na penalty)

_Zlaté body ze Zlatých Hor_
Fotbalisté Lesnice se v sobotu vrátili na stadión,
kde jim na konci minulé sezóny protekl mezi prsty
soutěžní titul. Ani tentokrát to ve Zlatých Horách neměli
vůbec jednoduché.
„Byl to pro nás extrémní víkend. Z různých důvodů a
příčin nám scházelo osmnáct hráčů. Sestavu áčka jsme šili
horkou jehlou a béčko do Rudy vůbec neodjelo. Moc nás to
mrzí, ale za daných okolností se nedalo nic dělat. Snad už
se taková hrozná krizovka nebude nikdy opakovat,“ modlil
se trenér Jan Knobloch. (V květnu jsem panu Knoblochovi
doporučil, aby opustil zaměstnání v pivovaru a začal se živit

Šimo
T. Zimolka
D. Zimolka
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Velký Hrůzek
(46. J. Vlček)
Křenek

F. Vlček

Svora
Navrátil

M. Strnad
(79. M. Vlček)

_Neprůstřelnost Jindřichova_
_ ukončil hrající kormidelník _
Jakoby se vrátil čas. Také ve druhém domácím
utkání fotbalisté Postřelmova po prvním poločase
prohrávali. Scénář dramatického zápasu s Písečnou se
opakoval téměř do puntíku – nejprve vyrovnání a potom
úspěšněji zvládnuté pokutové kopy.
Největší chloubou Jindřichova jsou rychlé brejky. Na
smrtících kontrech založenou strategii preferoval i v sobotu
po obědě. „Hrají fotbal na pohodu. Snažili jsme se jim
přizpůsobit v tom, že jsme si to chtěli dávat víc po zemi než
naposledy v Lesnici. Bohužel nám chyběla lepší finálka, až
na možnost Vykydala jsme se dál než po šestnáctku
nedostali,“ vrátil se do víru dění hrající postřelmovský kouč
Jan Picka. „V úvodní půlhodině jsme jejich ataky zachytávali
bez větších potíží. Potom jsme na deset minut úplně vypadli
ze hry a valil se na nás jeden průšvih za druhým. Většinou
jsme je hasili na poslední chvíli,“ uznal Picka. (V úvodní
půlhodině se také zrodil gólový moment. Na dobrý centr
Fandy Vlčka si parádně naskočil Lukáš Křenek a po jeho
hlavě neměl domácí gólman Roubalík žádnou šanci. Lukášovu radost však vzápětí zhatil zvednutý praporek asistenta
rozhodčího. Lukáš v ofsajdu nebyl ani náhodou, jeho gól byl
regulérní. Svou roli při posuzování situace pomezním arbitrem asi sehrál Michal Strnad, který se na míč snažil vyskočit také. Ten v ofsajdu opravdu stál.)
Série šesti jindřichovských standardek za sebou nezůstala bez odezvy. Po jednom z rohových kopů dostal nabito
proti noze Michal Velký, jenž čistým průstřelem na zadní tyč
propálil všechno, co mu stálo v cestě. (Gólu předcházel náš
důraz v soupeřově vápně, hlavně Lukáš Křenek s Radkem
Hrůzkem si počínali velmi aktivně. Odstavili obránce i brankáře a na Michalovi pak bylo jen zachovat chladnou hlavu.)
„Doufal jsem, že nás zachrání přestávka. Totálně v lese
jsme ale byli ještě celou čtvrthodinu na začátku druhého
poločasu. Nedokázali jsme podržet balón a nesmyslně ho
křápali vrchem,“ zlobil se trenér Postřelmova.
Byl to právě on, kdo v 61. minutě vyrovnal. Po vzdušné
přihrávce od Vykydala a zaváhání soupeřových obránců si
sám před brankářem počínal naprosto chladnokrevně.
(Tomáš Zimolka měl situaci pod kontrolou a míč chtěl hned
rozehrát. Bohužel jeho synovec Dominik mu do dráhy kopu
ve snaze také hrát míč strčil nohu. Míč mezi nimi prodribloval až k volnému Pickovi. Byl to nešťastný gól!)
Jindřichov v tu chvíli kapituloval vůbec poprvé v sezóně
(po 240 minutách) a s novým stavem 1:1 se nemínil smířit.
Hlavička Špatiny lízla břevno a pokus Strnada vyprodukovaný stejnou částí těla po nedorozumění domácích zadáků
s gólmanem odvracel v blízkosti brankové čáry záchranář
Jáně. „Od tohoto momentu se mi zdálo, že začínají pomalu
odpadat. My jsme naopak přikládali pod kotel a vynutili si
tlak. K naší smůle postrádal jakýkoliv efekt. Všechno jsme si

vynahradili při penaltách, kde jsme byli neomylní. Dva body
bereme, jsou pro nás dobré,“ bilancoval Jiří Picka.
„Před zápasem bychom se nejspíš spokojili i s remízou. Teď můžeme mluvit o ztrátě, podle průběhu jsme měli
na vítězství. Nebyli jsme od něj daleko,“ zalitoval jindřichovský kapitán František Vlček. Při zahrávání pokutových kopů
ho vůbec nepotěšili Jan Vlček a Radislav Hrůzek. Prvně
jmenovaný se nechal zastínit veteránem Roubalíkem a jeho
spoluhráč málem překopl nejen ochrannou síť za bránou,
ale i nádraží těsně sousedící s postřelmovským stadiónem.
Sestava Postřelmova: Roubalík – Melcher, Dvořák, Jáně,
Picka – Straka (68. Švub), Janků, Špička, Vykydal – Wiesner, Winkler.

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2017, 22.8.2017)

Další výsledky 3. kola: Staré Město Nový – Malín 3:5,
Štíty – Sudkov 3:4, Mikulovice – Písečná 2:7

TABULKA PO 3. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lesnice
Jindřichov
Leština
Zlaté Hory
Písečná
Postřelmov
Bludov
Libina
Sudkov
Nový Malín
Mikulovice
Štíty
Staré Město

3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3

2
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
2
2
3

TÝMOVÁ STATISTIKA

5:1
8:1
7:1
6:5
10 : 5
2:3
6:4
5:6
6 : 10
5:9
6 : 11
5:9
4 : 10

8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
3
0
0

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ

Naše hřiště bude pro letošní rok domovským hřištěm pro
družstva RSKM Horní Pomoraví v kategoriích mladších a starších
přípravek. Díky dobrému losu soutěží budou mít podzimní zápasy
našich mužů (s výjimkou prvních dvou kol, kdy se žákovské soutěže
ještě nehrají) předzápasy.

MUŽI:
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Sobota 16.9.
Sobota 23.9.
Sobota 30.9.
Sobota 7.10.

16:00
16:00
15:30
15:30
15:00

Mikulovice – Jindřichov odj. 14:15
Jindřichov – Leština
Štíty – Jindřichov
odj. 13:45
–VOLNO–
Libina – Jindřichov
odj. 13:45
Jindřichov – Sudkov

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Neděle 17.9.
Sobota 23.9.
Čtvrtek 28.9.
Sobota 30.9.
Sobota 7.10.

12:30
14:30
13:30
14:00
12:00
10:00
13:30

Hrabišín – RSKM
RSKM – Ruda
(předzápas)
Velké Losiny – RSKM
RSKM – Šumperk D (předzápas)
RSKM – Bratrušov
Libina – RSKM
RSKM – Vikýřovice (předzápas)

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Sobota 16.9.
Sobota 23.9.
Čtvrtek 28.9.
Neděle 1.10.
Sobota 7.10.

13:00
13:00
10:00
12:30
12:00
10:00
12:00

RSKM – Vikýřovice
RSKM – Nový Malín (předzápas)
Petrov-Sobotín – RSKM
RSKM – Velké Losiny (předzápas)
Staré Město – RSKM
Šumperk A – RSKM
RSKM – Obědné
(předzápas)

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ
A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU.
Na činnost naší tělovýchovné jednoty
finančně přispívá Olomoucký kraj.

