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TJ OLPA JINDŘICHOV
oddíl kopané

Takto jsme se radovali z branky do sítě Starého Města na podzim před šesti lety hned pětkrát a ze hřiště soupeře jsme si odvezli výhru 5:1. Kéž by se
našim střelcům dnes dařilo podobným způsobem.
FOTO: Jiří Málek

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

TJ OLPA JINDŘICHOV
–

TJ BANÍK STARÉ MĚSTO
SPONZOR UTKÁNÍ:

OÚ Jindřichov

Náš dnešní soupeř, tým TJ Baník Staré Město pod
Sněžníkem, patří mezi naše tradiční soupeře a vzhledem
k zeměpisné vzdálenosti mají naše vzájemná utkání vždy
punc derby a vždy se na ně dostaví velký počet diváků
z obou obcí.
V minulém století jsme se v okresních soutěžích utkávali poměrně často. Po našem postupu ze III. třídy do
okresního přeboru v roce 1996 se historie našich soutěžních utkání na dlouhých třináct let přerušila. V této době
jsme se utkávali jen v přípravných zápasech. V roce 2009
po postupu Starého Města do krajských soutěží jsme na
tuto tradici opět navázali. Od té doby jsme se utkali celkem
desetkrát. Pětkrát jsme zvítězili, třikrát prohráli a dvě utkání
skončila remízou při celkovém skóre 24:13 v náš prospěch.
Naposledy jsme se však z vítězství nad naším
dnešním soupeřem radovali 19. května 2012, kdy jsme po
dvou brankách Jirky Teznera a jedné trefě Ladi Petra,
Honzy Prokopa, Tomáše Svory a Jardy Strnada zvítězili
v poměru 6:1. Od té doby jsme se se Starým Městem utkali
čtyřikrát a nedokázali jsme zvítězit.
V předminulé sezóně skončila obě utkání shodně 1:1,
ale v minulé sezóně jsme v obou vzájemných duelech nebrali ani bod. Staré Město tak bylo v minulé sezóně jediným
týmem, se kterým jsme nedokázali bodovat. Nejdříve jsme
13. srpna podlehli našemu dnešnímu soupeři doma po
brankách Jardy Klemsy z penalty a Jána Kužmy 0:2, poté
jsme 25. března podlehli ve Starém Městě 1:3, když za domácí byl dvakrát úspěšný Jarda Klemsa (jeho VanBasteňák
v úvodu druhé půle nám na dlouho utkví v paměti) a Petr
Kubíček, za nás v 1. poločase vyrovnával Martin Navrátil.
V minulém kole hostili fotbalisté Starého Města loňského vicemistra, tým Sokola Lesnice, a domácí utkání s tímto
těžkým soupeřem se jim moc nevyvedlo:

STARÉ MĚSTO – LESNICE

1:4
_Vicemistři smetli Baník_
Čekala se daleko těsnější bitva. Baníkovci ze Starého Města si v sobotu po obědě brousili zuby na soutěžní vicemistry, počáteční nabuzenost jim ale dlouho nevydržela. Na jejich hlavy se velmi záhy snesla ledová
sprcha, z níž už se nevzpamatovali.
Osmá minuta. Hosté vyprodukovali pohlednou akci,
kterou vypilovala do dokonalosti trojice Smyčka, Kobza,
Glozyga. Posledně jmenovaný se v koncovce nemýlil a bylo
to 0:1.
Jedenáctá minuta. Šebesta parádním křížným pasem
přenesl těžiště hry na připraveného Jiřího Glozygu a ten
podél brankáře zaúřadoval podruhé – 0:2!
Baník se nechtěl vzdát bez boje. Vrátit se do špatně
rozehraného zápasu mohl po penaltovém provinění,
kterého se lesničtí fotbalisté dopustili v pokutovém území.

Zodpovědnost na sebe vzal Michal Klemsa a? Nedal!
Hrdinou okamžiku se stal brankář hostujícího celku David
Glozyga. „Mám největší podíl viny na tom, že jsme prohráli.
Celé mužstvo jsem mohl zvednout, místo toho jsem ho
posadil úplně na zem,“ sypal si popel na hlavu neúspěšný
exekutor. „Lesnice hrála velmi dobře a na rozdíl od nás byla
produktivní. My jsme svoje možnosti neproměňovali, jako
tým jsme dnešní utkání nezvládli. Doma to bolí dvakrát
tolik,“ smutnil zklamaný Klemsa.
Starému Městu nebylo přáno. Vrcholem zmaru byla
smolná situace ze 63. minuty. Do centru Roubalíka se Ján
Kužma vložil tak nešikovně, že překonal vlastního gólmana.
Když pešek, tak se vším všudy…
Sympatická snaha domácího mužstva vedla k jediné
radosti. Na konci povedené souhry s patičkou jako bonusem bylo Kužmovo snížení. Tentokrát zamířil do správné
brány.
Lesnice se o cennou výhru připravit nenechala. Šest
minut před vypršením základní hrací doby završil hattrick
střelecky velmi dobře naladěný forvard Jiří Glozyga. Jeho
kanón příkladně nabyl spoluhráč Barvíř. „Výsledek je pro
Starák až příliš krutý. I když rychle prohrával, nezabalil to,
nedal nám nic zadarmo a pořád se snažil kousat. Jednou
nás zachránila tyč, hned několikrát pozorný brankář. Bylo to
oboustranně útočně vedené utkání se spoustou šancí.
V jeho průběhu jsme šli čtyřikrát sami na bránu,“ narážel
trenér vítězů Jan Knobloch na spálené tutovky, v nichž se
nejčastěji ocital Štěpán Roubalík. „I tak můžeme být maximálně spokojeni. Také s ohledem na to, že jsme do sestavy
zakomponovali nové hráče. Davida Vašíčka a Aloise Jílka
jsme získali ze Sudkova a musím ocenit, v jakém férovém
a bezproblémovém duchu vzájemná jednání probíhala.
V případě některých jiných oddílů to bohužel ani zdaleka
nebývá pravidlem,“ řekl Knobloch, který v letních měsících
přišel o Hrubého, Bittnera a Poláška.
Jeho svěřenci si s nevyzpytatelným Baníkem poradili
v nepříjemném vedru. Nezvykle se hrálo už od dvou hodin
odpoledne. „Chtěli bychom Strému Městu poděkovat, že
nám vyšlo vstříc. Protože jsme večer pořádali kulturní akci,
požádali jsme o dřívější výkop. Moc si vážíme toho, že nám
bylo vyhověno,“ vzkazoval lesnický kouč.

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2016, 8.8.2017)

ROZHODČÍ
Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Petr Opravil
z Jestřebí. Na čarách mu budou asistovat pánové Miroslav
Chládek z Tatenic a Ladislav Rulíšek z Rudy.
Další utkání 2. kola: Libina – Štíty, Bludov – Mikulovice,
Písečná – Zlaté Hory, Lesnice – Postřelmov,
Sudkov – Leština, Nový Malín volno

1. kolo

5. 8. 2017

TJ OLPA Jindřichov – TJ Sokol Nový Malín
6:0
Šimo
(46. Javora)
T. Zimolka
D. Zimolka

Špatina

Velký Hrůzek
(46. M. Strnad)
Křenek

F. Vlček

Svora
Navrátil

Prokop
(70. P. Strnad)

_Malínu zazpíval kanár_
Aniž by o to stáli, zazpíval jim jindřichovský kanár.
Přeloženo do sportovní terminologie, novomalínští fotbalisté utrpěli v úvodním kole nové sezóny potupný
debakl s tenisovým výsledkem. V jejich podání to byla
bída a utrpení.

Dvakrát se podařilo zapsat mezi gólové střelce střídajícímu
Michalu Strnadovi. Po úniku a přihrávce pod sebe od
Křenka málem protrhl síť zavěšenou pod břevnem.
K pátému zásahu mu částečně dopomohl Martin Gruntorád.
„Frajer mě trefil mezi ruce, a jak jsem padal, hodil jsem si to
sám do brány. Beru to na sebe, kritika se musí unést,“
neuhýbal chybující gólman.
„Jdeme po správné cestě. Asi po takové jako Sparta,“
pronesl vtipně Ondřej Málko. „Minule jsme tady dostali
devítku, dnes jenom šestku. Třígólové zlepšení se cení,“
pokračoval tvůrce malínské hry v ironickém hodnocení.
V 76. minutě byla zkáza jejich týmu dokonána. Vlček
průnikovou přihrávkou nastartoval ofenzivní motory Martina
Navrátila, který jalového soupeře bez milosti dorazil.
„Směrem dopředu mi připadali hodně jaloví. Výsledek nás
samozřejmě těší, ale nijak ho nepřeceňujeme. Uklidnil nás
vydařený začátek, navíc nám vycházela koncovka. Pro
Malín je to možná až příliš kruté,“ tvrdil jindřichovský
matador František Vlček.

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2016, 8.8.2017)

Hosté přijeli na sever okresu s novým hlavním trenérem. Miloslava Hamalu vystřídal v horkém křesle asistent
Vladimír Laščák. Na sobotní premiéru nebude vzpomínat
v dobrém, jeho svěřenci za víkendovým soupeřem zaostávali ve všech ohledech.
V Jindřichově panovaly obavy. Mladé mužstvo dirigované několika veterány přišlo v létě o dvě důležité opory.
Martin Vinkler se přesunul do nedalekého Bohdíkova a Jiří
Tezner se rozhodl, že si od soutěžního fotbalu odpočine.
I tak to byla jednoznačná záležitost. Vydatně k tomu
přispěl raketový nástup. Probíhala teprve sedmá minuta
a domácí už vedli o dva góly. Lukáš Křenek utekl malínským zadákům a ukázkovým „angličanem“ nedal strážci
Gruntorádovi šanci.
Vzájemný souboj se stejným efektem si zopakovali
o chvíli později. Křenek si naběhl na dlouhý nákop
prodloužený Prokopem a pod gólmanovými nohami zvýšil
na 2:0.
Jindřichov se nemusel nikam hnát a stačilo mu čekat
na oblíbené rychlé brejky, které má výtečně zmáknuté.
Když ještě do přestávky vyzrál po odvráceném rohovém
kopu na naivně nastraženou ofsajdovou past protivníka,
nebylo co řešit. Veterán Svora si pokryl míč před obráncem
a bezpečně zavěsil.
Žádné zmrtvýchvstání Malína se ve druhé části
nekonalo. Naopak se pokračovalo ve vraždění neviňátek.

Martin Gruntorád patří k nejzkušenějším brankářům v naší soutěži. Ale ani
zkušenosti mu nepomohly o minulém víkendu, kdy na našem hřišti lovil míč
z branky celkem šestkrát.
FOTO: http://g.denik.cz/

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 19.8.
Sobota 26.8.
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Sobota 16.9.
Sobota 23.9.

14:00
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30

Postřelmov – Jindřichov odj. 12:30
Jindřichov – Zlaté Hory
Mikulovice – Jindřichov odj. 14:15
Jindřichov – Leština
Štíty – Jindřichov
odj. 13:45
Jindřichov - Vidnava

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Sobota 19.8.
Sobota 26.8.
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Neděle 17.9.
Sobota 23.9.

15:00
15:00
12:30
14:30
13:30
14:00

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

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Sobota 26.8.
Sobota 2.9.
Sobota 9.9.
Sobota 16.9.
Sobota 23.9.

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

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

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

