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Pekařství Kamil Drechsler 

Přejme našim hráčům co nejvíce radosti ze vstřelených branek (z utkání v Moravském Berouně – zleva autor finální přihrávky Mirek Ondryáš, Honza Vlček, 

střelec branky Pepa Pimpara a Jirka Tezner) FOTO: Dalibor Prokop 
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Naši dnešní hosté, tým SK Šumvald, patří mezi dlou-
hodobé účastníky druhé nejvyšší krajské soutěže. V posled-
ním desetiletí se většinou pohybuje v horní polovině tabulky 
s výjimkou sezóny 2006/07, kdy obsadil 13. místo a jen tak-
tak se zachránil (paradoxně v předcházející sezóně v soutě-
ži zvítězil), a loňské sezóny, kdy skončil dvanáctý a dosáhl 
8 vítězství, 5 remíz a 13 porážek, získal 29 bodů při skóre 
50:55. 

Bilance vzájemných utkání dnešních soupeřů je přízni-
vější pro hosty. Z osmi zápasů jsme jen jednou zvítězili, a to 
právě v sezóně 2005/06, která byla pro hosty vítězná, 
zatímco my jsme se se soutěží ze 13. místa loučili. Čtyři 
utkání skončila nerozhodně a ve třech zvítězili hosté. 
Naposledy se oba soupeři utkali v sezóně 2007/08 a oba 
tehdejší duely skončily nerozhodně. Na podzim v Jindřicho-
vě 2:2 a na jaře v Šumvaldu 0:0. 

V předchozích třech soutěžních kolech Šumvald nejdří-
ve doma podlehl Troubelicím vysoko 2:6, potom remízoval 
2:2 v Písečné a v minulém kole porazil doma mohelnické 
„béčko“ 2:0. 

«Mohelnické béčko nenavázalo na velmi dobrý výkon 
z minulého kola a po zásluze nebralo ani bod. „Od začátku 
to z naší strany bylo nevydařené utkání. Chyběl tomu náboj, 
tah na bránu a lehkost. Dopředu jsme hráli dost 
upracovaně,“ zkritizoval nedělní představení svých 
svěřenců Roman Berka. Jeho mužstvo zahodilo dva 
samostatné nájezdy (bratři Masopustové) a jednou 
nastřelilo Šrotem břevno. V prvním poločase snesl přísnější 
měřítko pouze brankář Večeř. V 53. minutě ale neudržel 
centr při zahrávání standardní situace a byl z toho vedoucí 
gól Šumvaldu (Šenk). Hanáci si víkendové vítězství pojistili 
v poslední minutě, kdy si hostující stoper Rousek počínal 
velmi nešikovně při zpracování míče. Ten zasáhl rukou a 
druhá pohroma byla na světě. (89. min. – Janoušek 
z pokutového kopu)» 

(mum,bob; TÝDEN NA SEVERU; č. 35/2012; 28.8.2012) 

Tým SK Šumvald určitě nebude lehkým soupeřem,       
i když jeho poslední výsledky by k tomuto názoru mohly 
svádět. Pamatujme: „Míč je kulatý a fotbal nemá logiku“. 
Věřme našemu týmu a povzbuďme jej k dobrému výkonu. 
Doufejme, že k tomu přispějí i hráči, kteří v minulém kole 
nemohli nastoupit. 

 
ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan 
Václav Januš z Hněvotína. Na čarách mu budou asistovat 
pánové Jakub Damek a Marek Slota z Olomouce. 

Další utkání 4. kola: 

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

3. kolo 
25. 8. 2012 

 

TJ Granitol Mor. Beroun – TJ OLPA Jindřichov 
1 : 1 

 
 

Šimo 

 
F. Vlček 

D. Strnad                               Svora 
Špatina 

 

Ji.Prokop   Ji.Tezner   J.Vlček   Ondryáš   Pimpara 
 

Vinkler 
 
První utkání našeho týmu hrané v této sezóně na hřišti 

soupeře přineslo souboj se soupeřem, který v předchozích 
kolech zaznamenal zcela protikladné výsledky. Nejdříve 

FOTO: Jiří Málek 

V závěru utkání v Moravském Berouně nebyla o dramatické momenty před naší brankou nouze (úplně vlevo domácí hráč č. 12). FOTO: Dalibor Prokop 



doma jasně přehrál Písečnou výsledkem 4:0, potom prohrál 
v Mohelnici 2:5. 

Síla domácího týmu se projevila v úvodní čtvrthodině, 
kdy nás zatlačili na naši polovinu a vyvinuli tlak na naši 
zhuštěnou obranu. Náš tým nastoupil k utkání s defenzivní 
taktikou, která byla způsobena absencí klasických útočníků, 
pokud nepočítáme mladého Martina Navrátila na lavičce.     
I věkový průměr našeho týmu se dvěma „pětatřicátníky“ 
v sestavě mluví sám za sebe – 23,8 roku. 

Již ve 3. minutě zahrávali domácí první rohový kop, 
v 5. minutě po chybě naší obrany poprvé vystřelili, i když 
vedle naší branky. Propagační střela Jirky Prokopa v 6. 
minutě, která soupeřovu branku minula v uctivé vzdálenosti, 
byla jen drobným připomenutím naší přítomnosti na hřišti. 
Domácí se do dobré střelecké příležitosti dostali v 10. minu-
tě, ale střela z 18 metrů mířila přímo do náruče brankáře 
Šima. Hned z protiútoku se dostal do úniku po levé straně 
Pimpara, ale jeho přízemní přihrávku před branku domácí 
obrana bez problémů odvrátila. Přímý kop domácích ve 12. 
minutě odvrátil Šimo na roh.  

Poprvé jindřichovským fanouškům zatrnulo v 15. minu-
tě, když Šimo podběhl centr z rohového kopu. Podobný 
kousek se mu zdařil ještě o 6 minut později. Naštěstí 
domácí hlavičkáři viděli branku jinde, než byla postavená. 
V 16. minutě předvedl Jindřichov rychlou akci po levé 
straně. Přihrávka našla na jedenáctce úplně volného 
Martina Vinklera. Ten však zazmatkoval a jeho střela v pádu 
postrádala razanci. 

Ve 24. minutě už jindřichovská spolupráce slavila 
úspěch. Mirek Ondryáš načechral z poloviny hřiště míč za 
domácí obranu na rozběhlého Pepíka Pimparu, který tváří 
v tvář vyběhnuvšímu domácímu brankáři Žáčkovi nezpani-
kařil a nádherným obloučkem jej přehodil – 0:1. 

V další čtvrthodině převzal Jindřichov otěže zápasu. 
Dobrým pohybem a vzájemným zajišťováním a přebíráním 
hráčů soupeře se našim fotbalistům dařilo udržet soupeře 
na jejich polovině a získali územní převahu. Bohužel naše 
střelecké pokusy míjely soupeřovu branku. Domácí se 
dostali ke slovu až v závěrečné pětiminutovce. Nejblíže 
vyrovnání však byli poté, co Pavel Špatina tečoval křížnou 
přihrávku a míč minul asi o metr naši branku. 

Druhý poločas se nesl ve znamení narůstajícího tlaku 
domácích. Přesto jsme to byli my, kdo se mohl podruhé 
radovat. Přesný míč doprava za obranu našel volného 
Martina Vinklera, který mohl jít až do kuchyně. Své šance 
se zřejmě zalekl a radši volil přihrávku na hranici 
šestnáctky, která našla rozběhnutého Jirku Teznera. Jeho 

prudká střela byla i dobře mířená a kdoví kde by skončila, 
kdyby jí do cesty nevskočil domácí obránce, kterého zřejmě 
naposledy stejně pozadí pálilo tehdy, když ho otec nachytal 
v desíti letech při kouření. 

Domácí tlak však přinesl své ovoce v podobě vyrov-
nání v 65. minutě. Dlouhý výkop brankáře našel za naší 
obranou na jedenáctce volného Olejáka (míč byl při odsko-
ku tečován domácím hráčem, tudíž se jednalo o několika-
metrový ofsajd) a ten s překonáním Šima mnoho práce 
neměl – 1:1. 

Vyrovnávací gól byl pro domácí podnětem ke zvýšení 
tlaku na naši obranu, který posílili i střídáním. Zejména 
střídající hráč s číslem 12 (zřejmě Pavel Mužátko?) se stal 
ústředním hrdinou poslední dvacetiminutovky. Nejdříve při 
souboji o míč natlačil Fandu Vlčka do vyběhnuvšího Radi-
ma Šima, který musel být poprvé ošetřován, za což si zmí-
něná domácí „dvanáctka“ vysloužila žlutou kartu. Náš bran-
kář byl vzápětí po chycení míče ve výskoku a stoličce 
stejného hráče ošetřován podruhé. Domácí zahrávali roho-
vý kop, protože píšťalka rozhodčího se neozvala a Šimo 
zahodil míč za branku, aby přerušil hru a umožnil ošetření. 
Opět u toho byl zmíněný hráč domácích, který nám společ-
ně se spoluhráčem „sportovně“ vrátil míč tak, že jsme 
vhazovali z autu těsně u rohového praporku. Domácí na 
naše hráče vyvinuli tlak, sebrali jim míč a přišla obrovská 
šance domácích. Nebezpečnou střelu z hranice šestnáctky, 
která mířila do šibenice naší branky, však bravurně 
zlikvidoval Radim Šimo, stejně jako únik domácích po levé 
straně o několik minut později. Série rohových kopů v na-
staveném čase se nesla ve znamení soubojů domácí „dva-
náctky“ a našeho brankáře. Domácí hráč byl zřejmě s tímto 
úkolem na hřiště poslán a jen benevolence nebo nepozor-
nost rozhodčích způsobila, že náš brankář poté, co mu po 
několikerém naremplování ujely nervy a domácího hráče 
nastřelil míčem, nebyl vyloučen. Vyloučení se ale dočkal 
domácí hráč, když po závěrečném hvizdu řekl něco od plic 
rozhodčímu Šmídovi, za což viděl druhou žlutou kartu.  

„Chybělo nám pět hráčů ze základu a na naší hře se to 
pochopitelně projevilo. Na druhou stranu – naši mladíci 
rozhodně nezklamali. Odvedli dobrou práci,“ pochválil hráče 
našeho týmu novinářům kapitán Fanda Vlček. 

Ostatní výsledky 3. kola: 

Jeseník – Štěpánov 1:0, Bludov – Písečná 3:0, Štíty – 
Troubelice 4:0, Šumvald – Mohelnice „B“ 2:0, Konice „B“ – 
Leština 3:2, Loštice – Medlov 1:1. 

Tabulka po 3. kole: 

1. Bludov 3 3 0 0 7 : 2 9 
 

2. Jeseník 3 2 1 0 10 : 2 7 
 

3. Medlov 3 2 1 0 7 : 2 7 
 

4. Štěpánov 3 2 0 1 6 : 3 6 
 

5. Moravský Beroun 3 1 1 1 7 : 6 4 
 

6. Loštice 3 1 1 1 3 : 3 4 
 

7. Šumvald 3 1 1 1 6 : 8 4 
 

8. Štíty 3 1 0 2 6 : 4 3 
 

9. Troubelice 3 1 0 2 7 : 8 3 
 

10. Leština 3 1 0 2 5 : 6 3 
 

11. Konice "B" 3 1 0 2 3 : 8 3 
 

12. FK Mohelnice "B" 3 1 0 2 5 : 11 3 
 

13. Jindřichov 3 0 2 1 5 : 7 2 
 

14. Písečná 3 0 1 2 2 : 9 1 
 Pepa Pimpara střílí naši vedoucí branku. FOTO: Dalibor Prokop 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

Z mládežnických týmů do dnešního dne zasáhli do 
mistrovských bojů jen starší žáci a mladší přípravka, která 
však své utkání sehrála v pátek 31.8. a výsledek nemohl být 
do uzávěrky zpravodaje znám. 

Starší žáci – BELSPORT Okresní přebor – 1. kolo 

RSKM Horní Pomoraví – Sokol Sudkov 
8 : 0 
(2 : 0) 

Naše branky: Křenek 4, Velký 2, Klemeš, Sedláček 

Tabulka po neúplném 1. kole (utkání Ruda – Bludov odlo-
ženo na 5.9.) 

 

1. Libina                    1 1 0 0 13 : 0 3 

 2. Úsov                      1 1 0 0 9 : 1 3 

 3. Horní Pomoraví               1 1 0 0 8 : 0 3 

 4. Zvole                     1 1 0 0 3 : 2 3 

 5. Ruda n. M.                0 0 0 0 0 : 0 0 

 6. Bludov                    0 0 0 0 0 : 0 0 

 7. Rapotín                   0 0 0 0 0 : 0 0 

 8. Nový Malín                1 0 0 1 2 : 3 0 

9. Loštice                   1 0 0 1 1 : 9 0 

10. Sudkov                    1 0 0 1 0 : 8 0 

11. Loučná                    1 0 0 1 0 : 13 0 

 

PROGRAM NAŠICH TÝMŮ NA ZÁŘÍ 
 

MUŽI: 
 

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: 
 

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: 
 

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 

Z prázdninového turnaje dorostenců. FOTO: Dalibor Prokop 


