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Soutěžní ročník 2013/2014 

1. kolo 
 

TJ OLPA JINDŘICHOV 
– 

SK LOŠTICE 
 

SPONZOR UTKÁNÍ: 

OCEANIC COMPANY 
 

Náš tým na regionálním turnaji: Stojící zleva vedoucí mužstva Pavel Vlček, Tomáš Zimolka, Radek Hrůzek, Honza Vlček, Pavel Špatina, Michal Vlček, Fanda 
Vlček, Laďa Petr, Honza Prokop, Tomáš Svora, trenér Petr Rajnoha; dřepící zleva Jirka Kubíček, Denis Tomíček, Martin Vinkler, Martin Navrátil, Mirek 
Ondryáš, Honza Málek a sedící Michal Minář.  FOTO: Jiří Málek 
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Začíná nová sezóna! 

Uplynulo jen 7 týdnů nebo také 7 krát 7 dní od posled-
ního utkání minulého soutěžního ročníku a už začíná ročník 
nový. 

Náš tým v minulé sezóně se jako nováček soutěže 
dlouho rozkoukával a dlouho se pohyboval na konci tabulky. 
Zlepšení na jaře přineslo posun v tabulce směrem vzhůru 
až na konečnou 9. příčku a jistou záchranu v soutěži. 

Navíc se na jaře významně zapojili do naší hry mladí 
hráči a s jejich příchodem se zvýšila pohyblivost hlavně 
záložní řady a ani jejich střelecký přínos nebyl zanedbatelný 
– 15 branek.  

A jak se naši hráči v loňské sezóně podělili o našich  
52 vstřelených branek? 

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. Celkem se tedy mezi střelce zapsalo 16 hráčů, což 
je velmi příznivý ukazatel a svědčí o tom, že střelba branek 
v našem týmu nevisí na jednom-dvou hráčích. 

Velké rezervy měl náš tým v defenzívě. Ale na vině 
nejsou jen obránci nebo brankáři. Záložníci a útočníci, ruku 
na srdce, kolikrát jste se vyšťavili při bezhlavých útočných 
snahách a potom jste nestíhali pomoci obraně, když po 
ztrátě míče následovaly rychlý brejk a přečíslení soupeře?  

Ale dnes kritiku stranou, tu si nechme až do příštího 
zpravodaje. Dnes budeme mluvit jen o kladech a možno-
stech našeho týmu. 

Co nám nový ročník přinese? 

Především třináctku kvalitních soupeřů. Představím je 
v pořadí, v jakém se s nimi v podzimní části utkáme: 

1. SK LOŠTICE 
Informace o našem dnešním soupeři poskytnu v další 
části zpravodaje. 

2. TJ SLOVAN ČERNOVÍR 
Nováček soutěže z okraje Olomouce. V loňském roce 
obsadil v B-skupině I.B třídy 2. místo se ziskem 51 bo-
dů a skórem 70:39 a +12 body v tabulce pravdy. Jejich 
utkání v Haňovicích skončilo rekordní výhrou 9:4. Nej-
lepším kanonýrem byl Marek Havelka s 11 brankami. 

3. TJ SOKOL ŠTÍTY 
7. místo v loňském ročníku. Kvalitní tým, který bude mít 
ambice k návratu mezi krajskou elitu. Na podzim jsme 
doma Štítům podlehli 1:4, na jaře jsme ve Štítech 
zvítězili 3:2. Toto vítězství bylo pro nás odrazovým 
můstkem ze dna tabulky. 

4. TJ SOKOL BOHUŇOVICE 
V minulé sezóně účastník B-skupiny I.A třídy, kde ob-
sadil 7. místo se ziskem 33 bodů a skórem 45:51. 

5. FK MOHELNICE B 
Kvalitní tým, záloha divizního Áčka, v minulé sezóně 4. 
místo se ziskem 41 bodů a skórem 47:42. Na podzim 
jsme v Mohelnici podlehli 0:3, na jaře jsme doma remí-
zovali 1:1. 

6. TJ SOKOL TROUBELICE 
10. tým loňského ročníku s 31 body a skórem 50:52. 
Nejlepší střelec 13-gólový Tomáš Lolek, z toho 4 bran-
ky do naší sítě. Na podzim v Troubelicích 1:5, na jaře 
doma 3:1. 

7. TJ GRANITOL MORAVSKÝ BEROUN 
5. tým loňské tabulky se ziskem 40 bodů a skórem 
66:60. Jeden z týmů, se kterými jsme v loňské sezóně 
měli aktivní bilanci. Na podzim v Berouně 1:1, na jaře 
doma 5:1. 

8. FK JESENÍK 
Jeden z favoritů soutěže, který má pro sezónu jedno-
značný cíl, postup do krajského přeboru. Pokud ovšem 
tým bude hrát ve stejném složení, v jakém hrál u nás 
přípravu, bude to pro něj těžkým oříškem. V minulém 
ročníku 2. místo se ziskem 51 bodů a skórem 84:44. 
Na podzim doma 2:2, na jaře v Jeseníku 2:7. 

9. SK BLUDOV 
V minulé sezóně štika začátku soutěže, ale nakonec   
6. místo se ziskem 40 bodů a skórem 46:51. Na pod-
zim v Bludově 0:6, na jaře doma 1:3. 

10. TJ SOKOL LEŠTINA 
Mladý a perspektivní tým, záloha Zábřeha, účastníka 
MSFL. V loňském ročníku 3. místo se ziskem 44 bodů 
a skórem 53:40. Na podzim doma 1:2, na jaře 
v Leštině 1:4. 

11. SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY 
Podobně jako Bohuňovice v loňském roce účastní B-
skupiny I.A třídy, kde v tabulce obsadil 10. příčku se zi-
skem 29 bodů a skórem 37:43.  

12. SK CHVÁLKOVICE 
Tým z okraje Olomouce, který se po dlouhé době vrací 
do vyšší soutěže. V minulé sezóně zvítězil v B-skupině 
I.B třídy se ziskem 53 bodů a skórem 71:35 a +14 body 
v tabulce pravdy. Jeho vzájemné duely s Černovírem 
skončily na podzim doma 1:1, na jaře v Černovíru 1:5. 
Nejlepším střelcem byl 13-gólový Lubomír Štrbík. 

13. SK ŠUMVALD 
V loňské sezóně předposlední tým soutěže, který se 
udržel jen díky tomu, že z vyšších soutěží k nám nikdo 
nespadl. Na podzim jsme doma proti Šumvaldu získali 
první vítězství v ročníku (3:2), na jaře jsme venku pod-
lehli 1:3. 

    

 



 

A co nás čeká dnes? 

Náš první soupeř v letošním soutěžním ročníku tým SK 
Loštice se řadí mezi naše tradiční soupeře. V minulosti si     
i několikrát vyzkoušely krajský přebor, ale jeijch účinkování 
v této soutěži mělo jepičí život. Naposledy se tak stalo 
v předminulé sezóně, kdy po ročním působení v krajském 
přeboru se s touto soutěží ihned zase rozloučili.  

Během 5 sezón, které jsme zatím strávili v I.A třídě, 
jsme se s Lošticemi utkali v každém soutěžním ročníku, 
tedy počet našich vzájemných duelů činí deset. Vzájemná 
bilance je příznivější pro naše dnešní soupeře. V pěti utká-
ních zvítězili, dvě utkání skončila nerozhodně a ve třech se 
radovali naši fotbalisté. Skóre je rovněž příznivější pro 
soupeře, a to 24:20. 

Loňská sezóna byla úspěšnější pro nás. Na podzim 
jsme doma Loštice porazili 5:2, když za nás byli dvakrát 
úspěšní Honza Vlček a Martin Navrátil, o pátou trefu do 
soupeřovy sítě se potom postaral Jirka Tezner. Za hosty byli 
v tomto utkání úspěšní Jakub Ďurček a Martin Pagáč. Na 
jaře jsme potom v Lošticích remízovali 1:1, když autorem 
naší branky byl Tomáš Rajnoha. 

V konečné bilanci soutěžního ročníku pak Loštice 
obsadily 11. příčku se ziskem 29 bodů a skórem 38:45 

Možná jsme v tomto utkání mírnými favority, ale míč je 
kulatý, fotbal nemá logiku a když je štěstí unavené, ... 

Proto si přejme, aby naši fotbalisté přistoupili ke svému 
prvnímu utkání v nové sezóně zodpovědně a svým výko-
nem udělali všem jindřichovákům, ale hlavně sobě, radost. 

 
ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan 
Miroslav Chládek z Tatenic. Na čarách mu budou asistovat 
pánové Miroslav Kreif z Hanušovic a Otakar Habich 
z Hoštejna.  

 
Další utkání 1. kola:  Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany, 

Moravský Beroun – Jeseník, Štíty – Chválkovice, 
Černovír – Šumvald, Mohelnice B – Leština, Troube-
lice – Bludov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Z podzimního duelu – Honza Vlček zvyšuje na 2:0.  FOTO: Jiří Málek 

Z podzimního duelu – Martin Navrátil zvyšuje na 4:0.  FOTO: Jiří Málek 

Z podzimního duelu – Naši dorostenci Honza Vlček a Martin Navrátil měli 
v tomto zápase co oslavovat. Oba se do soupeřovy sítě trefili hned dvakrát.
 FOTO: Jiří Málek 

Z jarního duelu – Tomáš Rajnoha vyrovnává na 1:1.  FOTO: Jiří Málek 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

DOROST – Krajská soutěž I. třídy skupina A 

Naše družstvo, které bude letos sestaveno z jindřichov-
ských a hanušovických dorostenců doplněných hráči RSKM 
překročivšími věkovou hranici žáků, čeká v letošní sezóně 
krajské soutěže 7 soupeřů: 

FK MIKULOVICE 
TJ ZLATÉ HORY 
FK SAN-JV ŠUMPERK B 
FK STOMIX ŽULOVÁ 
TJ DYNAMO JAVORNÍK 
TJ PÍSEČNÁ 
SK ŘETĚZÁRNA ČESKÁ VES 

V minulé sezóně předváděli naši dorostenci i v omeze-
né sestavě dobré výkony. Doufejme, že v nich budou i na-
dále pokračovat. Přípravný zápas proti Velkým Losinám, ve 
kterém účastníka krajského přeboru přehráli 4:2, když se 
dvakrát trefil Lukáš Křenek a po jedné brance přidali Martin 
Navrátil a Honza Vlček, by tomu mohl nasvědčovat. 
 

ŽÁCI 
Jindřichovské hřiště bude v letošní sezóně domácím 

stánkem pro mladší a starší přípravku RSKM. 
V soutěži mladších přípravek je do okresního přeboru 

přihlášeno 16 týmů, takže naše nejmenší žáčky čeká 
v srpnu a září pořádný kolotoč – dvě kola za týden. 

Starší přípravka má v okresním přeboru jen sedm 
soupeřů, takže její soutěž nebude tak náročná. Je to škoda, 
protože v této kategorii hraje hodně talentovaných kluků. 
Mají však možnost zapojit se i do soutěže mladších žáků, 
kde je situace stejná jako v soutěži mladších přípravek. 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 17.8. 16:30 Jindřichov – Černovír   

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

Sobota 31.8. 16:30 Jindřichov – Bohuňovice 

Neděle 8.9. 16:30 Mohelnice B – Jindřichov odj. 14:45 

Sobota 14.9. 16:00 Jindřichov - Troubelice 
 
 

DOROST: 
 

Neděle 1.9. 11:00 Písečná – Jindřichov odj. 9:30 

Sobota 7.9. 16:00 Jindřichov – Mikulovice 

Neděle 15.9. 10:00 Zlaté Hory – Jindřichov odj. 8:00 
 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 31.8. 10:30 Nový Malín – RSKM odj. 9:00 

Sobota 7.9. 14:00 RSKM – Ruda  

Sobota 14.9. 10:00 Bohdíkov – RSKM  odj. 9:00 
 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 24.8. 14:00 Šumperk B – RSKM odj. 12:30 

Čtvrtek 29.8. 16:00 Zábřeh – RSKM  odj. 14:30 

Neděle 1.9. 11:00 Loštice – RSKM  odj. 9:00 

Čtvrtek 5.9 16:00 RSKM – Šumperk A  

Sobota 7.9. 12:00 RSKM – Velké Losiny 

Čtvrtek 12.9. 16:00 RSKM – Libina  

Neděle 15.9. 10:00 Mohelnice – RSKM  odj. 8:00 
 

  

DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO ZÁPASU 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

     

 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 

finančně přispívá Olomoucký kraj. 


