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Z jarního přípravného duelu obou týmů FOTO: Jiří Málek 



Náš soupeř ve druhém kole FK Jeseník patří mezi 
přední týmy soutěže a doposud jsme se s ním v mistrov-
ském utkání nesetkali. 

V posledním dvacetiletí býval stálým účastníkem kraj-
ského přeboru, kde se většinou umisťoval v horní polovině 
tabulky. Nejblíže postupu do divize se ocitl před devíti lety 
za působení staroměstských bratrů Klemsových, kdy skon-
čili na 2. místě.  

V sezóně 2010/2011 došlo ke zlomu a po špatné sezó-
ně následoval z posledního místa sestup z krajského přebo-
ru do I.A třídy.  

V ní v minulé sezóně po špatném začátku následovalo 
zlepšení, které vedlo ke konečnému 2. místu za vítězným 
týmem Šternberka. 

V přípravě na jarní část minulé sezóny jsme s FK 
Jeseník sehráli přípravné utkání na umělé trávě v Jeseníku. 
Utkání skončilo remízou 5:5, když naše branky vstřelili Jiří 
Tezner, Michal Strnad, Jiří Prokop, Martin Navrátil a Jaromír 
Strnad. 

V minulém soutěžním kole porazil Jeseník v domácím 
prostředí mohelnické „Béčko“ vysoko 7:0 po poločase 1:0. 
Reportáž z oficiálního webu FK Jeseník: 

„Domácí mužstvo nastoupilo k mistrovskému utkání na 
nový trávník a  od úvodních minut se do svého soupeře pu-
stilo s cílem zvítězit. Hned ve druhé minutě hlavičkuje vedle 
Jurčák. Hosté se od úvodních minut soustředili na pozornou 
obranu a vyráželi do rychlých protiútoků se snahou využít 
každé příležitosti k zakončení. V 11. minutě zahrává stan-
dardní situaci Furik a Aleš Jurčák tečuje míč, který končí za 
zády bezmocného gólmana.  Další příležitosti na sebe ne-
nechali dlouho čekat, ale v zakončení se domácím hráčům 
nedařilo. Nadějné příležitosti Kysela řešil špatně a k zákon-
čení se ani nedostal. Další velkou příležitost neproměnil 
Jurčák, který hlavičkoval těsně vedle. Nepřímý kop z vel-
kého vápna skončil těsně vedle hostující branky. Hosté, kte-
ří pozorně bránili se dočkali na konci prvního poločasu, kdy 
se dostali do přečíslení, ale proti umístěné střele se vytáhl 
domácí Pastucha. Další nadějnou šanci hosté pokazili sami, 

když se vystavili zbytečně do postavení mimo hru.  

Do druhého poločasu nastoupil Bříza místo zraněného 
Kadlčíka a domácí začali znovu velkým náporem. Ve 48. 
minutě hostující obrana nedovoleně zastavuje Jurčáka a 
z následného přímého kopu se vytáhl hostující brankář, kte-
rý technickou střelu Glace přes zeď vyrazil na rohový kop. 
V 53. minutě zahrává z vlastní poloviny Glac přímý kop a 
nabíhající Ondřej Maceček vstřelil druhou branku domácích. 
Jen o pár minut později Jurčák uvolnil na pravé straně Ada-
ma Břízu a ten přízemní křížnou střelou zvyšuje vedení FKJ 
již na 3:0.  V 58. minutě domácí mužstvo opět podržel Pa-
stucha, který nebezpečnou střelu vyráží na pravou tyč své 
branky.  Domácí však tato situace nevyvedla z klidu a po 
další přesné nahrávce Jurčáka se ocitá tváří v tvář hostují-
címu gólmanovi Martin Furik a po kličce posílá míč do opuš-
těné branky hostů. V 65. minutě z další standardní situace 
vstřelil Václav Keltner již pátou branku domácích. V 78. mi-
nutě se na velkém vápně uvolnil Aleš Jurčák a prudkou 
střelou na přední tyč již přidal šestý gól domácích. V 83. 
minutě po dalším rohovém kopu domácích vstřelil sedmou 
branku Václav Keltner. Další příležitosti domácích již bran-
kou neskončili a když hosté těsně před koncem nastřelil 
jenom břevno domácí branky, odcházeli domácí do šaten 
z vysokým vítězstvím a Pastucha s nulou na úvod soutěže.“ 

Tým FK Jeseník je silným soupeřem, ale míč je kulatý 
a fotbal nemá logiku. Věřme v dobrý výkon našeho týmu a 
„povzbuďme“ naše fotbalisty k dobrému výkonu. 

 
ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan Zde-
něk Petr z Bohuňovic. Na čarách mu budou asistovat páno-
vé Michal Dömisch z Olomouce a Martin Machala z Uni-
čova. 

Další utkání 2. kola: 

Štěpánov – Loštice, Medlov – Konice „B“, Leština – Štíty, 
Troubelice – Bludov, Písečná – Šumvald, Mohelnice „B“ –   
– Moravský Beroun,  

FOTO: Jiří Málek 
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1. kolo 
11. 8. 2012 

 

TJ OLPA Jindřichov – TJ Štěpánov 
2 : 4 

 

Šimo 

 
F. Vlček 

Špatina                               Svora 
P. Vlček 

 

Jiří Prokop    Jiří Tezner    Ondryáš    Pimpara 
 

Jan Tezner             Zimolka 
 
Dlouho očekávaný zápas našeho týmu – návrat do I.A 

třídy po čtyřech letech – proti soupeři, který měl být podle 
papírových předpokladů snadnou kořistí. Ale opak byl prav-
dou. Zřejmě dobrý prázdninový nákup hráčů a příchod do-
rostenců z nedaleké Olomouce udělal rázem ze Štěpánova 
velice kvalitní tým. 

Náš tým, i když v oslabené sestavě, nastoupil k utkání 
bez zábran se snahou vstřelit rychlý gól. Přesto to byl sou-
peř, kdo se mohl ujmout vedení. Ve třetí minutě uniklo jejich 
pravé křídlo, nacentrovalo před branku a jen výtečný zákrok 
Šima zabránil hlavičce hráče před brankou, aby skončila 
v naší síti. 

Naši si v první půlhodině vypracovali dvě stoprocentní 
šance, ale trestuhodně je zahodili. Nejdříve průnik Honzy 
Teznera po pravé straně a následnou přihrávku do středu 
vápna na úplně volného Mirka Ondryáše druhý jmenovaný 
školácky netrefil, potom centr Tomáše Zimolky zleva poslal 
Honza Tezner hlavou vedle pravé tyče branky hostů. 

Všechny branky v prvním poločase padly v závěrečné 
čtvrthodině. V 36. minutě zahrávali hosté rohový kop z pra-
vé strany. Centrovaný míč naše obrana odvrátila, ale záloha 
soupeře jej okamžitě obloučkem vrátila za naši obranu na 
úplně volného Radka Tušku, který zblízka nedal našemu 
brankáři šanci – 0:1. Hned po rozehrávce vyrobila naše 

obrana další fatální chybu. Jejich pomalou přihrávku vystihl 
štěpánovský záložník Pavel Rak a svůj sólový nájezd pro-
měnil ve druhou branku – 0:2. 

V boxerském ringu by se asi v tu chvíli objevil ručník, 
ale to ve fotbale nefunguje. Naši nehodili flintu do žita a ne-
vzdali se. A odměna na sebe nedala dlouho čekat. Dlouhý 
pas za štěpánovskou obranu našel přesně rychlonohého 
Tomáše Zimolku, který kličkou obešel brankáře a z úhlu do 
prázdné branky i přes snahu obránce ve 41. minutě snížil – 
1:2. Takový byl i výsledek po prvním poločase. 

Do druhé půle zápasu nastoupili domácí se dvěma 
změnami v sestavě (Jarda Strnad za Pepíka Pimparu a Dan 
Strnad za unaveného Honzu Teznera) a s odhodláním něco 
ještě s výsledkem udělat v náš prospěch. Jejich snaha však 
většinou končila na obraně hostů nebo nevýraznou střelou, 
se kterou si brankář hostí Jiří Hložek snadno poradil. Z na-
šich pokusů stojí za zmínku prudká rána Tomáše Zimolky 
z 12 metrů po našem rohovém kopu, kterou bravurně vytáhl 
hostující gólman, a tečovaný obstřel Jirky Teznera, který 
skončil na tyči. 

V 71. minutě se naše obrana nestačila zformovat při 
rychlé rozehrávce přímého kopu nedaleko půlící čáry („Ru-
ku na srdce, páni rozhodčí! Míč nebyl v klidu!“) a úplně 
volný hráč soupeře střílel z hranice šestnáctky. Jeho krásná 
střela se odrazila od břevna přesně na nohu dobíhajícího 
Zdeňka Dondy a hosté se znovu radovali – 1:3. 

Na hřiště místo Mirka Ondryáše přišel benjamínek tý-
mu Honza Vlček a ten po pěkné kombinační akci Jin-
dřichova v 80. minutě snížil – 2:3. Naši vrhli veškeré síly do 
ofenzívy, čehož soupeř využil v 87. minutě, kdy Pavel Rak 
svým druhým gólem uzavřel skóre. 

Smutný a nešťastný začátek sezóny, ale je nutno si 
přiznat, že hosté byli po celé utkání lepší. Předčili naše 
hráče ve všech herních činnostech a to se na výsledku 
muselo projevit. 

Ostatní výsledky 1. kola: 

Jeseník – Mohelnice „B“ 7:0, Mor. Beroun – Písečná 4:0, 
Bludov – Leština 2:1, Štíty – Medlov 1:2, Šumvald – Trou-
belice 2:6, Konice „B“ – Loštice 0:2. 

 
 

Brankář Štěpánova Hložek likviduje střelu Tomáše Zimolky. FOTO: Jiří Málek 



MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

Mládežnické týmy budou od letošní sezóny nastupovat 
pod hlavičkou Regionálního sportovního klubu mládeže 
(RSKM) Horní Pomoraví, který vznikl sdružením oddílů 
mládeže TJ Jindřichov, FK Hanušovice a Baníku Staré 
Město. 

Dorostenci, stále jako TJ Jindřichov, budou letos hrát 
krajskou soutěž I. třídy skupinu A. Jejich prvním soupeřem 
budou v neděli 2. září od 10:30 na našem hřišti dorostenci 
Sokola Lázně Velké Losiny. Dalšími týmy v soutěži jsou Žu-
lová, Troubelice, Bludov, Javorník, Česká Ves, Vikýřovice, 
Zlaté Hory a Písečná. 

Sdružením žákovských družstev došlo k tomu, že ve 
čtyřech žákovských soutěžích okresního přeboru bude pod 
hlavičkou RSKM nastupovat 6 týmů. 

Starší žáci, budou k domácím zápasům nastupovat 
v Jindřichově (JIN) a v soutěži, která ponese název BEL-
SPORT – Okresní přebor, je čeká 11 soupeřů – Zvole, 
Loštice, Nový Malín, Loučná, Hrabišín, Ruda, Bludov, 
Rapotín, Libina, Úsov a Sudkov, který bude v Jindřichově  
v sobotu 25. srpna od 14:00 jejich prvním soupeřem. 

Mladší žáci „A“ budou domácí zápasy hrávat ve Sta-
rém Městě (STM), mladší žáci „B“  v Hanušovicích (HAN). 

Starší přípravka „A“ bude k domácím zápasům na-
stupovat ve Starém Městě.  

Starší přípravka „B“ má domácí stánek v Jindřichově. 
V okresním přeboru, ve kterém ve skupině A je 10 týmů 
(kromě RSKM „A“ a „B“ jsou to Nový Malín, Hrabišín, 
Petrov-Sobotín, Ruda, Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny a 
Bohdíkov), přivítá doma v neděli 2. září v 9:00 tým Sokola 
Hrabišín.  

Mladší přípravka bude domácí zápasy hrát v Jindři-
chově a v okresním přeboru si pořádně zahraje, protože 
v soutěži je přihlášeno 15 družstev. Kromě našeho týmu 
ještě Dubicko, Maletín, Lesnice, Šumperk „A“ a „B“, Bludov, 
Zábřeh, Loštice, Mohelnice, Brníčko, Ruda, Libina, Štíty a 
Nový Malín. Z toho důvodu bude větší část podzimu ode-
hrána v dvojzápasovém rytmu pátek-neděle. První utkání 
naši nejmenší fotbalisté, kteří se loni těšili velké pozornosti 
diváků, sehrají doma v pátek 31. srpna v 17:00 proti Brníč-
ku, v sobotu 1. září pak ve 12:00 odehrají utkání dalšího 
kola v Libině. 

Z tohoto výčtu vyplývá, že se příznivci jindřichovského 
fotbalu mají letos na co těšit. Nabídka je tak bohatá, že i tra-
diční rozpis zápasů musí být vytištěn na dvou listech. 
Označení JIN, HAN a STM v rozpise RSKM ve sloupci 
„Poznámka“ značí domácí hřiště daného týmu. 

PROGRAM NAŠICH TÝMŮ NA SRPEN A ZÁŘÍ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 25.8. 16:30 M. Beroun – Jindřichov odj. 14:00 

Sobota 1.9. 16:30 Jindřichov – Šumvald 

Sobota 8.9. 16:30 Bludov – Jindřichov odj. 12:45 

Sobota 15.9. 16:30 Jindřichov – Štíty 

Sobota 22.9. 16:00 Konice B – Jindřichov odj. 13:30 

Sobota 29.9. 16:30 Jindřichov – Loštice 
 

DOROST: 
 

Neděle 2.9. 10:30 Jindřichov – V. Losiny 

Sobota 8.9. 16:30 Bludov – Jindřichov odj. 12:45 

Neděle 16.9. 10:30 Jindřichov – Javorník 

Sobota 22.9. 10:30 Česká Ves – Jindřichov odj. 12:00 

Neděle 30.9. 10:30 Jindřichov – Vikýřovice 
 

STARŠÍ ŽÁCI: 
 

Sobota 25.8. 14:00 RSKM – Sudkov 

Neděle 2.9. 12:30 Rapotín – RSKM odj. 11:15 

Neděle 9.9. 14:00 RSKM – Libina 

Neděle 16.9. 14:00 Zvole – RSKM odj. 12:30 

Neděle 23.9. 16:30 RSKM – Loštice 

Sobota 29.9. 13:45 Nový Malín – RSKM odj. 12:15 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 2.9. 9:00 RSKM – Hrabišín 

Sobota 8.9. 15:00 Petrov-Sobotín – RSKM odj. 13:45 

Sobota 15.9. 14:00 RSKM – Ruda 

Sobota 22.9. 9:30 Vikýřovice – RSKM odj. 8:15 

Neděle 30.9. 13:00 RSKM – Rapotín 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Pátek 31.8. 17:00 RSKM – Brníčko 

Sobota 1.9. 12:00 Libina – RSKM odj. 10:45 

Pátek 7.9. 17:00 Ruda – RSKM odj. 15:45 

Pátek 14.9. 17:00 RSKM – Šumperk A 

Neděle 16.9. 10:00 Štíty – RSKM odj. 8:30 

Pátek 21.9. 17:00 RSKM – Nový Malín 

Neděle 23.9. 9:30 RSKM – Dubicko 

Pátek 28.9. 17:00 RSKM – Loštice 

Sobota 29.9. 13:30 Maletín – RSKM odj. 11:30 

 
 

DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO ZÁPASU 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU 


