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Náš dnešní soupeř SK Slovan Černovír je nováčkem 
I.A třídy. V loňské sezóně účinkoval v I.B třídě a v koneč-
ném pořadí skupiny B obsadil 2. místo těsně za vítěznými 
Chválkovicemi. Na 3. místě skončil náš dřívější soupeř 
z Maletína. 

Klub byl založen v roce 1931 a tudíž jeho historie se 
píše téměř o dvacet let déle, než historie našeho klubu.      
Informace o jeho dosavadním účinkování v soutěžích jsem 
mohl čerpat jen ve výsledcích posledních 11 sezón. Po tuto 
dobu hrál Černovír stále v B-skupině I.B třídy a s výjimkou 
sezóny 2003/04, kdy obsadil předposlední příčku a jen 
těsně unikl sestupu, se vždy v závěrečných bilancích po-
hyboval v horní polovině tabulky. Loňské nejlepší umístění 
(2. místo a postup do I.A) doprovodil ziskem 51 bodů za 15 
výher, 6 remíz a 5 porážek při skóre 70:39. 

70 branek vstřelených v loňské sezóně, o které se dle 
www.ofisport.cz podělilo 17 hráčů týmu (nejvíce Marek Ha-
velka 11), svědčí o velké útočné síle týmu. O tom, že Čer-
novír vyznává útočný fotbal, svědčí i 1. kolo nového soutěž-
ního ročníku. 

V něm se hráči Černovíra vůbec nechovali jako ustra-
šený nováček soutěže. Na domácí půdě si z branky hostu-
jícího dlouholetého účastníka soutěže Šumvaldu udělali 
pouťovou střelnici a soupeře vyprovodili ze hřiště s deba-
klem 7:0. Do soutěže vlétli podobně jako Jindřichov před 10 
lety, kdy měl jako nováček soutěže po dvou úvodních ko-
lech na kontě 2 výhry při skóre 8:0. 

Na základě těchto faktů se dnes můžeme těšit na 
atraktivní útočný fotbal. Souboj prvního týmu tabulky se 
třetím skončí doufejme úspěchem domácích jindřichováků. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan 
Michal Šťastný z Jeseníku. Na čarách mu budou asistovat 
pánové Lubomír Samek z Jeseníku a František Niederle 
z Velkých Kunětic.  

 
Další utkání 2. kola:  Loštice – Jeseník, Šumvald – Štíty, 

Bludov – Moravský Beroun, Leština – Troubelice, 
Bělkovice-Lašťany – Mohelnice B, Chválkovice – 
Bohuňovice 

 1. kolo 
10. 8. 2013 

 

TJ OLPA Jindřichov – SK Loštice 
3 : 0 

 
 

Málek 
 

Zimolka 
  

Vinkler           M. Vlček         Pimpara 
                                               (56. Špatina) 

 

Hrůzek      Ondryáš      Tezner     Navrátil  
(56. F. Vlček)    

 

J. Vlček                      Petr 
                                    (81. Tomíček) 

 
 

Naši fotbalisté nastupovali do utkání s jediným cílem – 
zvítězit! Ale soupeř k nám nepřijel jen bránit. Vždyť jeho 
kapitán Martin Pagáč nám již vstřelil (ať v dresu Loštic nebo 
Maletína) 9 branek. 

 Od začátku se hrálo nahoru-dolů se snahou obou 
týmů vstřelit první branku. Blízko k ní měl v 16. minutě  
Laďa Petr, ale sólový nájezd zakončil střelou do brankáře. 
Nadějný přímý kop z dobré pozice zblokovala zeď soupeře 
a další nájezd řešil Laďa Petr namísto přihrávky před 
branku na nabíhající spoluhráče střelou z úhlu, kterou 
brankář soupeře zlikvidoval. I soupeř se dostával do šancí. 
Vždy nás však podržel Honza Málek v brance nebo náš 
stoper Tomáš Zimolka, jehož rychlost je v 36 letech obdivu-
hodná. 

Divákům i hráčům zatrnulo v závěru 1. poločasu. Ve 
41. minutě se hlavička soupeře po rohovém kopu otřela o 
břevno naší branky. Ve 43. minutě střelu Martina Pagáče 
vytěsnil Honza Málek a vzápětí zázračně zachránil před 
stejným hráčem, který se ocitl před naší brankou úplně 
osamocen a se zakončením vůbec neváhal. Do šaten se 
tedy oba týmy rozešli za bezbrankového stavu. 

Do druhého poločasu nastoupil náš tým beze změny 
v sestavě, zatímco soupeř vyměnil v poli jednoho hráče. 
Všem bylo jasné, že o vítězi do té doby vyrovnaného utkání 
rozhodne fakt, kdo dá první gól. A byl to náš soupeř, kdo se 
mohl radovat. Křížná střela hráče hostí se odrazila od tyče a 
po té, co míč prošel před celou naší odkrytou brankou, jej 
bezpečně zalehl náš brankář. Vzápětí se mohli radovat 
domácí. Akci po levé straně zakončil Martin Navrátil prud-
kou přízemní střelou-přihrávkou, kterou uklidil z ofsajdové 
pozice do soupeřovy branky Laďa Petr. 

Skutečnost, že našemu týmu chyběla ve středu pole 
myšlenka, vedla k tomu, že po 10 minutách nastoupil do 
středu zálohy náš nejzkušenější hráč Fanda Vlček a Mirek 

    

 

Tomáš Svora na střídačce! Úkaz, jaký jsme v minulé sezóně nezažili. Tomáš 

jako jediný hráč týmu odehrál všechna utkání bez střídání. FOTO: Jiří Málek 



 

Ondryáš se posunul na pravou stranu zálohy za vystří-
davšího Radka Hrůzka. 

A tento tah se vedení našeho týmu vyplatil. V 62. 
minutě rozehrál Fanda Vlček doprava právě na úplně 
volného rozběhnutého Mirka Ondryáše, ten při zpracování 
míče nesledoval jen míč a nezištně jej posunul na nabíhají-
cího Laďu Petra, který ve skluzu podstřelil vybíhajícího 
brankáře hostí – 1:0. 

 
Branka v soupeřově síti vlila do nohou našich hráčů 

nové síly a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. V 65. 
minutě vypíchl Honza Vlček soupeři míč při rozehrávce na 
vlastní polovině hřiště. Rozehrál doprava na úplně volného 
Laďu Petra, jehož rychlost vnesla do zadních řad Loštic 
paniku. Když se dostal již na dostřel soupeřovy branky, 
neukvapil se střelbou a podél vyběhnuvšího brankáře vrátil 
míč Honzovi, na kterého zívala prázdná branka hostí – 2:0. 

 
Přesto ještě nebylo o vítězi utkání rozhodnuto. Loštičtí 

neházeli flintu do žita a všem bylo jasné, že pokud by se jim 
podařilo vsítit branku, byl by výsledek utkání na vážkách. 
Naši se začali více soustředit na bránění, ale nevynechali 
žádnou příležitost k rychlému protiútoku. 

V 80. minutě měli opět hosté velmi blízko ke vstřelení 
branky. Hlavičku po rohovém kopu už všichni viděli v bran-
ce, ale Honza Málek měl v tomto zápase k dobrému výkonu 
i štěstí. Míč se odrazil od tyčky a potom jej již odklidila do 
bezpečí naše obrana. Honza si tak za dobrý výkon odnesl 

nulu na kontě obdržených branek, což se mu v loňské se-
zóně nepovedlo ani jednou. 

Naši dále využívali otevřené obrany soupeře k rychlým 
protiútokům. Po jednom z nich se dostal Laďa Petr po 
špatné domluvě brankáře hostí s obráncem před opuštěnou 
branku, ale skákající míč svou „slabší“ pravou nohou nedo-
kázal nasměrovat do sítě a minul. Vzápětí si zahrál na 
útočníka obránce Pavel Špatina. Nádherně se uvolnil ve 
vápně a po jeho přihrávce před branku sebral brankář hostí 
gól z nohy Denisi Tomíčkovi. 

Přesto se domácí diváci dočkali ještě jedné branky. 
Poté, co naši benjamínci přečíslili a vyšachovali obranu 
hostí, se zdálo, že svou snahu překombinovali a akce skon-
čí fiaskem. Honza Vlček však překvapil nečekanou patičkou 
nejen hostujícího brankáře. Tato „drzá“ branka v 89. minutě 
stanovila konečný účet prvního utkání nové sezóny – 3:0. 

 
Další výsledky 1. kola:  Moravský Beroun – Jeseník 2:0, 

Štíty – Chválkovice 2:1, Černovír – Šumvald 7:0 !!!, 
Mohelnice B – Leština 4:0, Troubelice – Bludov 1:3, 
Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany 3:0 

  

Tabulka po 1. kole: 

 

1.  Černovír   1  1  0  0  7 : 0 3  
2.  Mohelnice "B"  1  1  0  0  4 : 0 3  
3.  Bohuňovice   1  1  0  0  3 : 0 3  

  Jindřichov   1  1  0  0  3 : 0 3  
5.  Bludov   1  1  0  0  3 : 1 3  
6.  Mor. Beroun   1  1  0  0  2 : 0 3  
7.  Štíty   1  1  0  0  2 : 1 3  
8.  Chválkovice   1  0  0  1  1 : 2 0  
9.  Troubelice   1  0  0  1  1 : 3 0  

10.  Jeseník   1  0  0  1  0 : 2 0  
11.  Loštice   1  0  0  1  0 : 3 0  

  Bělkovice   1  0  0  1  0 : 3 0  
13.  Leština   1  0  0  1  0 : 4 0  
14.  Šumvald   1  0  0  1  0 : 7 0  

Laďa Petr střílí první branku utkání.  FOTO: Jiří Málek 

Honza Vlček zvyšuje na 2:0.  FOTO: Jiří Málek 

   

  

Takto vídáme naše hráče nejraději. Ať je v této sezóně takto vidíme radovat se 

po vstřelené brance co nejčastěji!  FOTO: Jiří Málek 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

O vyhlídkách našich mládežnických družstev jsem vás 
informoval minule. Ve druhém sloupci můžete číst, kdy hrají 
své úvodní zápasy. 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

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. 

Budoucnost jindřichovského fotbalu – hráči starší přípravky a mladších žáků 

RSKM Horní Pomoraví – zleva Kuba Vaněk (v minulé sezóně autor 200 

soutěžních branek) a dvojice, kterou na hřišti vidíme skoro každý den – Páťa     

a Luky Palieskovi. FOTO: Jiří Málek 


