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Turnaj mezi týmy Hanušovic, Starého Města, Bohdíko-
va a Jindřichova se letos koná již potřetí a stal se tradiční 
součástí přípravy na nadcházející sezónu. Po Hanušovicích 
a Starém Městě vyšlo letošní pořadatelství na nás. 

Prvenství v prvních dvou ročnících shodně získali naši 
fotbalisté. Ačkoli se spolu utkávají týmy našeho mikro-
regionu a vzdálenost jejich hřišť nedosahuje ani 20 km, jsou 
od sebe vzdáleny, pokud se týče soutěží. 

Kdysi nejlepší tým v okolí Hanušovice hraje nyní nej-
nižší soutěž ze všech účastníků turnaje – okresní přebor. 
V loňském soutěžním ročníku skončily Hanušovice šesté se 
ziskem 36 bodů a skórem 67:54. 

Další dva účastníci Bohdíkov a Staré Město hrají I.B 
třídu skupinu C. V loňském soutěžním ročníku obsadili 
v konečné tabulce sousední pozice uprostřed tabulky. Staré 
Město skončilo sedmé s 39 body a skórem 56:48, Bohdíkov 
osmý s 35 body a skórem 43:37. Vzájemná utkání v sezóně 
přinesla tyto výsledky: 

Bohdíkov – Staré Město  2:1 
Staré Město – Bohdíkov  5:0 

Pořádající tým Jindřichova hraje tedy mezi touto 
čtveřicí týmů nejvyšší soutěž. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOU SEZÓNOU 

Po návratu do I.A třídy byli všichni příznivci plni očeká-
vání, jak se nám ve vyšší soutěži, do které jsme se po čty-
řech letech vrátili, povede. Uplynulý soutěžní ročník nezačal 
pro tým našich mužů šťastně. Bez nejlepšího střelce před-
chozí sezóny Ladi Petra byla naše hra v útoku značně 
ochuzená. 

Hned na úvod jsme doma podlehli Štěpánovu a vše 
nasvědčovalo tomu, že ve vyšší soutěži nebudeme mít na 
růžích ustláno. V následujícím kole jsme ale dokázali remi-
zovat s favoritem soutěže Jeseníkem a ukázali, že doká-
žeme hrát pěkný a účelný fotbal. 

Další remíza v Moravském Berouně a domácí výhra 
nad Šumvaldem nás dokonce posadily do horní poloviny 
tabulky. Ale tři prohry v řadě nás najednou usadily na 
konec. Naději vzkřísily domácí výhra nad Lošticemi a 
nadějný výkon v Medlově, ale další tři porážky nás vrátily na 
zem.  

O tom, že jsme zimu nakonec strávili na 11. místě, 
rozhodly výhry nad Písečnou a především ve Štěpánově. 
Tento zápas byl předehrávkou jarní části a pro naše hráče 
živou vodou. 

Jaro jsme ale začali dvěma prohrami a opět se ocitli na 
předposledním místě tabulky. Vítězné utkání ve Štítech 
předznamenalo náš vzestup. Další dvě výhry nad Konicí a 
Moravským Berounem a následná remíza v Lošticích nás 
odpoutaly od konce tabulky. Prohry v dalších dvou utkáních 
nás sice vrátily zpátky na zem, ale přesto jsme si udržovali 
nějaký bodový náskok. Definitivní jistotu přinesla až domácí 
vydřená výhra nad Troubelicemi a vítězství v Písečné. 
Remíza s Mohelnicí a prohra v Jeseníku v posledních dvou 

zápasech už pro nás nic neznamenaly. Zlepšení na jaře nás 
nakonec vyhouplo až na konečnou 9. příčku. 

Závěrečná tabulka: 

O tom, že Troubelice obsadily z trojice týmů, které 
získaly 31 bodů, nejhorší pozici, ačkoli měly nejlepší skóre, 
rozhodly vzájemné zápasy těchto mužstev, respektive užší 
tabulka sestavená z výsledků utkání mezi těmito týmy: 

Jindřichov – Štěpánov  2:4 
Štěpánov – Troubelice  3:1 
Troubelice – Jindřichov  5:1 
Štěpánov – Jindřichov  1:2 
Troubelice – Štěpánov  1:1 
Jindřichov – Troubelice  3:1 
 

O pěkné 9. místo se zasloužili tito hráči: 

Brankáři Jan Málek, Radim Šimo a Michal Minář, dále 
František Vlček, Tomáš Svora, Tomáš Zimolka, Jiří Tezner, 
Jan Prokop, Jan Tezner, Tomáš Rajnoha, Ladislav Petr, Jiří 
Prokop, Miroslav Ondryáš, Pavel Špatina, Martin Vinkler, 
Josef Pimpara, Michal Podgrabinský, Michal Strnad, Jiří 
Kubíček, Michal Vlček, Daniel Strnad, Martin Navrátil, 
Radislav Hrůzek a Jan Vlček. 

 

1.  Medlov   26  19  5  2  81 : 28 62  
2.  Jeseník   26  16  3  7  84 : 44 51  
3.  Leština   26  13  5  8  53 : 40 44  
4.  Mohelnice "B"  26  11  8  7  47 : 42 41  
5.  Mor. Beroun   26  12  4  10  66 : 60 40  
6.  Bludov   26  12  4  10  46 : 51 40  
7.  Štíty   26  11  5  10  53 : 39 38  
8.  Štěpánov   26  9  4  13  50 : 60 31  
9.  Jindřichov   26  9  4  13  52 : 70 31  

10.  Troubelice   26  8  7  11  50 : 52 31  
11.  Loštice   26  6  11  9  38 : 45 29  
12.  Konice "B"  26  8  4  14  44 : 50 28  
13.  Šumvald   26  7  5  14  34 : 73 26  
14.  Písečná   26  4  5  17  35 : 79 17  

1.  Štěpánov   4  2  1  1  9 : 6 7  
2.  Jindřichov   4  2  0  2  8 : 11 6  
3.  Troubelice   4  1  1  2  8 : 8 4  

Laďa Petr střílí do sítě mohelnického Béčka  jednu ze svých osmi branek, se 

kterými se stal společně s Honzou Prokopem nejlepším střelcem týmu, ačkoli 

téměř celou první polovinu sezóny pro zranění nehrál.   FOTO: Jiří Málek 



O 52 vstřelených branek se podělilo 16 hráčů: 

Ladislav  Petr a Jan Prokop vstřelili po 8 brankách, Jan 
Vlček 6, Jiří Tezner a Martin Navrátil po 5, Tomáš Zimolka a 
Michal Vlček po 3, Martin Vinkler a Tomáš Rajnoha po 2 a 
po jedné brance přidali Jan Tezner, Pavel Špatina, Miroslav 
Ondryáš, Josef Pimpara, Tomáš Svora, Radislav Hrůzek a 
František Vlček. Třikrát se o naše branky zasloužili hráči 
soupeře. 

Krajská soutěž dorostu – I. třída sk. A 

Naši dorostenci hráli v loňské sezóně druhou nejvyšší 
krajskou soutěž a obsadili v konečném účtování krásné 
druhé místo, přestože vznikly jarní peripetie se sestavou a 
celá pětice hráčů úspěšně nastupovala i v utkáních mužů. 

Závěrečná tabulka: 
 

1.  Bludov   18  14  4  0  66 : 14 46  

2.  Jindřichov   18  11  1  6  91 : 38 34  

3.  Velké Losiny   18  10  3  5  58 : 38 33  

4.  SK Řetězárna   18  10  1  7  66 : 44 31  

5.  Javorník   18  10  1  7  46 : 58 31  

6.  Zlaté Hory   18  9  2  7  58 : 43 29  

7.  Písečná   18  5  2  11  40 : 70 17  

8.  Troubelice   18  4  4  10  33 : 67 16  

9.  Žulová   18  4  1  13  36 : 88 13  

10.  Vikýřovice   18  3  1  14  35 : 69 10  

 
VÝBOR TJ OLPA 

Poté co rezignoval na funkci předsedy Zbyněk Strnad, 
vznikla potřeba doplnit výbor. Na valné hromadě, která pro-
běhla 5. července v restauraci Holba, byl navržen a jedno-
myslně zvolen výbor v tomto složení: 

Rostislav Vaněk – předseda, Pavel Polák – sekretář, 
František Vlček – pokladník, Pavel Geist – člen výboru, 
Martin Navrátil – člen výboru. 

ŽÁKOVSKÁ KOPANÁ 
 

Soutěžní ročník 2012/2013 byl pro fotbalové oddíly TJ 
OLPA Jindřichov, Baník Staré Město a FK Hanušovice 
prvním, ve kterém naše mládež vstoupila do bojů v okres-
ních soutěžích právě pod hlavičkou RSKM Horní Pomoraví. 
Na vysvětlenou uvádíme, že každý hráč RSKM je členem 
svého mateřského oddílu a zároveň registrován v RSKM. 

V tomto soutěžním ročníku startovalo pod hlavičkou 
RSKM ve 4 kategoriích okresního přeboru 6 družstev. 
Jedno družstvo mladší přípravky, po dvou družstvech starší 
přípravky a mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. 

Mladší přípravka obsadila v soutěži druhé místo za su-
verénní Mohelnicí a za sebou nechala taková družstva jako 
Šumperk A , Šumperk B a Zábřeh. 

V kategorii starší přípravky jsme měli dvě družstva.    
A-družstvo obsadilo 4. místo a B-družstvo 6. místo. Jedná 
se rovněž o skvělý výsledek, protože kluci bojovali převážně 
se soupeři, jehož hráči byli až o dva roky starší. 

V kategorii mladších žáků jsme hned v prvním roce 
působnosti dosáhli historicky prvního vítězství ve skupině 
okresního přeboru. A-družstvo ovládlo svoji skupinu a ze 16 
utkání jen 2x prohrálo a jednou remizovalo. V duelu o pře-
borníka okresu sice nakonec podlehlo vítězi druhé skupiny 
Postřelmovu po výsledcích 6:3 a 2:6, ale za dosažený 
výsledek jim právem patří gratulace. B-družstvo skončilo na 
7. místě. 

Rovněž 4. místo v kategorii starších žáků je vynikající 
výsledek a to hlavně směrem do budoucna, protože máme 
v mužstvu spoustu talentovaných kluků. 

I v individuálních statistikách jsme dosáhli úspěchů. 
Staroměstský David Klemeš získal titul nejlepšího střelce 
okresu v kategorii mladších žáků a to za svých 50 branek. 
Podobného umístění dosáhl i Jakub Vaněk v kategorii starší 
přípravky a to s 68 brankami. V kategorii mladší přípravky 
skončil se 132 vstřelenými brankami druhý. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat hlavnímu trené-
rovi panu Zdeňku Panáčkovi a asistentům Janu Kochanovi 
a Jiřímu Kubíčkovi. Velký dík také patří rodičům, kteří vytvá-
řeli na utkáních bezvadnou atmosféru. 

(Rostislav Vaněk) 

Trojice dorostenců Radek Hrůzek, Honza Vlček a Martin Navrátil oslavují 

premiérový gól prvně jmenovaného v A-týmu.   FOTO: Jiří Málek 



ČERNÁ HORA 

Naši sponzoři  pan JUDr. Dalimil Mika a pan Jan Troják 
se rozhodli po výborných výkonech v minulé sezóně I.A tří-
dy odměnit hráče a realizační tým a finančně zaštítili pobyt  
u moře v Černé Hoře. Za tento na naše poměry nevídaný 
čin jim touto cestou patří velké poděkování. 

Samotní hráči si užili týdenní dovolenou u Jaderského 
moře a až na drobné počáteční problémy s ubytováním se 
vrátili spokojení a pobyt si pochvalovali. 

Doufejme, že hráči dostali potřebnou motivační injekci 
pro následující sezónu a že se poctivě vrhli do přípravy na 
příští ročník soutěže, který již klepe na dveře. Účast na 
pátečním tréninku byla velice dobrá! 

 

SEZÓNA 2013-2014 

Nový soutěžní ročník přinese velké změny v obsazení 
naší skupiny I.A třídy. Kromě postoupivšího Medlova a se-
stupující Písečné opustily naši skupinu týmy Štěpánova      
a Konice B, kteří budou v příští sezóně startovat ve sku-  
pině B. Jejich pozice zaujaly týmy z krajského města a blíz-
kého okolí. Ze skupiny B byly přeřazeny týmy TJ Sokol 
Bohuňovice a SK Bělkovice-Lašťany. Bohuňovice v loňské 
sezóně obsadily 7. místo se ziskem 33 bodů a skórem 
45:51, Bělkovice-Lašťany skončily desáté se ziskem 29 bo-
dů a skórem 37:43. Nováčky soutěže jsou týmy, které loni 
obsadily první dvě příčky v B-skupině I.B třídy – SK Chvál-
kovice (53 bodů, 71:35) a TJ Slovan Černovír (51 bodů, 
70:39). 

A jaký program čeká naše fotbalisty v úvodu sezóny? 

Sobota 10.8. 16:30 Jindřichov – Loštice 

Sobota 17.8. 16:30 Jindřichov – Černovír 

Sobota 24.8. 16:30 Štíty – Jindřichov  odj. 15:00 

Sobota 31.8. 16:30 Jindřichov – Bohuňovice 

 
 

  

Tak to dopadá, když necháte chlapy bez dozoru. Striptýz při vodním bádžku.  FOTO: Neznámý účastník zájezdu 

Vydařila se dovolená? Stačí si chlapy prohlédnout. (Pozn. Ještě nic nepili!) FOTO: Neznámý účastník zájezdu 


