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Pavel Špatina dosahuje s buldočí zarputilostí sobě vlastní první branky ve finále 4. ročníku Regionálního turnaje, tentokrát hraného v Bohdíkově, do sítě 
domácího týmu. Turnaj ve své čtyřleté historii ještě nepoznal jiného vítěze, než jindřichovský tým.  FOTO: Jiří Málek 
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Začíná nová sezóna! 

Před sedmi týdny skončil minulý soutěžní ročník a už 
začíná ročník nový. 

Náš tým v minulé sezóně zaznamenal velmi proměn-
livou výkonnost, ze které vyplynuly jak z naší strany velmi 
kvalitně odehrané zápasy, tak mizérie, na které bychom 
měli radši zapomenout. V konečné bilanci jsme se ziskem 
27 bodů obsadili 11. příčku a za sezónu vstřelili 52 branek. 

A jak se naši hráči v loňské sezóně o tyto branky 
podělili? 

Nejvíce jich vstřelil Ivo Lazarov – 13. Laďa Petr se do 
střeleckých listin zapsal 12x, 7x byl úspěšný Jirka Tezner a 
6x Honza Vlček. 4 branky přidal Martin Vinkler, dvakrát se 
do branky soupeře trefili Martin Navrátil, Michal Vlček a 
Tomáš Zimolka. Jednu trefu pak zaznamenali Mirek 
Ondryáš, Denis Tomíček, Fanda Vlček a Honza Prokop. 
Celkem se tedy mezi střelce zapsalo 12 hráčů, což je velmi 
příznivý ukazatel a svědčí o tom, že střelba branek v našem 
týmu nevisí na jednom-dvou hráčích. 

Velké rezervy má náš tým v defenzívě. 79 obdržených 
branek (průměrně přes 3 na zápas) je velké číslo i vzhle-
dem k tomu, že víc jich obdržel jen sestoupivší Šumvald. 
Jistě na tom mají zásluhu i již zmíněné mizérie, které jsme 
zaznamenali hlavně v jarní části sezóny. Vždyť po 14. kole 
jsme ještě měli aktivní skóre. Doufejme, že nás takovéto 
výsledky v tomto ročníku nepotkají. 

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, které předsta-
vím v pořadí, v jakém se s nimi v podzimní části utkáme: 

1. SK LOŠTICE 
V loňské sezóně 12. tým soutěže, se kterým jako jedi-
ným jsme byli stoprocentně úspěšní (3:0 a 4:2). 

2. TJ GRANITOL MORAVSKÝ BEROUN 
9. tým loňské tabulky se ziskem 37 bodů a skórem 
50:57. Na podzim jsme podlehli 2:4, na jaře vyhráli 3:2. 

3. TJ SOKOL ŠTÍTY 
2. místo v loňském ročníku. Kvalitní tým, který bude mít 
ambice k návratu mezi krajskou elitu. Na podzim jsme 
ve Štítech podlehli 2:6, na jaře doma 1:6. 

4. TJ SOKOL LEŠTINA 
V loňském ročníku 5. místo se ziskem 44 bodů a 
skórem 51:37. Na podzim doma 1:2, na jaře v Leštině 
0:1. 

5. FK JESENÍK 
Jeden z favoritů soutěže, i když v minulém ročníku 
obsadil až 6. místo se ziskem 40 bodů a skórem 66:45. 

Na podzim jsme doma hráli 1:1, na jaře v Jeseníku 
jsme inkasovali nejhorší porážku v sezóně – 0:9!!! 

6. TJ SOKOL BOHUŇOVICE 
8. tým loňského ročníku se ziskem 37 bodů a skórem 
52:44. Na podzim doma 1:1, na jaře venku 3:3. 

7. TJ SLOVAN ČERNOVÍR 
V minulé sezóně jako nováček s velkou podporou fa-
noušků štika úvodu sezóny. V konečné bilanci 9. místo 
s 37 body a skórem 51:39. Na podzim doma 1:1, 
v odvetě 0:7. 

8. SK BLUDOV 
V minulé sezóně 13. místo se ziskem 22 bodů a skó-
rem 35:61. Na podzim v Bludově 2:3, na jaře doma 4:0. 

9. SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY 
4. tým minulé sezóny se ziskem 43 bodů a skórem 
59:43. Přesto s ním máme aktivní bilanci. Na podzim 
venku 2:2, na jaře doma 5:2. 

10. TJ JISKRA RAPOTÍN 
Nováček soutěže, který postoupil z 2. místa z I.B třídy 
skupiny C. Získal 55 bodů po 18 výhrách, 1 remíze a 7 
porážkách při skóre 70:43.  

11. TJ SOKOL TROUBELICE 
10. tým loňského ročníku s 36 body a skórem 58:43. 
Naše loňská noční můra. Doma na podzim 3:3 po 
poločase 3:0, na jaře venku 0:6. 

12. TJ MALETÍN 
Nováček soutěže. Tým, který během pěti sezón 
postoupil ze 3. třídy až do I.A. Navíc naprostý suverén 
loňského ročníku I.B třídy skupiny B. Jen ve dvou 
zápasech, které zremizoval, neodešel ze hřiště jako 
vítěz a získal 74 bodů. Do sítí soupeřů nastřílel 132 
branek (víc než 5 na zápas) a stal se loni nejpro-
duktivnějším týmem v celé ČR. Podle mě černý kůň 
soutěže. 

13. SK ŘETĚZÁRNA ČESKÁ VES 
Třetí nováček tohoto soutěžního ročníku postoupil ze 
3. místa C skupiny I.B třídy namísto vítězné Žulové. Po 
5 letech se jim konečně podařilo vrátit do I.A třídy. 

A co nás čeká dnes? 

Náš první soupeř v letošním soutěžním ročníku tým SK 
Loštice se řadí mezi naše tradiční soupeře. Během 6 sezón, 
které jsme zatím strávili v I.A třídě, jsme se s Lošticemi 
utkali v každém soutěžním ročníku, tedy počet našich 
vzájemných duelů činí dvanáct. Vzájemná bilance je vzácně 
vyrovnaná. V pěti utkáních zvítězili soupeři, dvě utkání 
skončila nerozhodně a v pěti se radovali naši fotbalisté. 
Skóre je mírně příznivější pro nás, a to 27:26. V posledních 
dvou sezónách jsme ale s Lošticemi neprohráli. 3x jsme 
zvítězili a 1 remizovali. Získali jsme tedy 10 bodů při skóre 
13:5. Doufejme, že na to navážeme i dnešním výkonem. 

    

 



 

Další utkání 1. kola:  Jeseník – Rapotín, Štíty – Maletín, 
Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany, Černovír – Bludov, 
Moravský Beroun – Česká Ves, Leština – Troubelice 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  
 

 

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY 

19. 7. Postřelmov (I.B třída) – Jindřichov  

 1 : 4 
Naše branky:  Ladislav Petr 2, Tomáš Zimolka, Jan 

Vlček 

27. 7. Jindřichov – Nový Malín (I.B třída)  

 5 : 1 
Naše branky:  Ladislav Petr 3, Michal Vlček, Jan Vlček 

2. 8. REGIONÁLNÍ TURNAJ V BOHDÍKOVĚ 

 Bohdíkov – Staré Město  

 4 : 1 

 Hanušovice (OP) – Jindřichov  

 0 : 6 
Naše branky:  Jiří Tezner 2, Radislav Hrůzek, Franti-

šek Vlček, Jiří Kubíček, Michal Vlček 

O 3. místo: Staré Město – Hanušovice  

 3 : 0 

Finále: Bohdíkov (I.B třída) – Jindřichov

 1 : 2 
Naše branky:  Pavel Špatina, Ladislav Petr 

 

 

Z loňského podzimního duelu s Lošticemi – Honza Vlček zvzvyšuje na 2:0. 
Bohužel se dnes musíme bez Honzy Vlčka obejít, protože mu ještě z minulé 
sezóny zbývá jedno utkání k dokončení disciplinárního trestu. Doufejme, že si 
náš mladý hráč vezme pro tuto sezónu ponaučení.  FOTO: Jiří Málek 

       

  

Michal Vlček, Laďa Petr a Honza Vlček střílejí tři z našich branek v přípravě 

s Novým Malínem. FOTO: Jiří Málek 

Z loňského podzimního duelu s Lošticemi – Laďa Petr střílí pod brankářem první 
gól našeho týmu. FOTO: Jiří Málek 

Z loňského podzimního duelu s Lošticemi – Honza Málek udržel v tomto utkání 
čisté konto. FOTO: Jiří Málek 

Z loňského podzimního duelu s Lošticemi – Laďa Petr znamenal po celé utkání 
pro obranu soupeře velké nebezpečí. FOTO: Jiří Málek 



 

 
 
 

  

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 

Z bohdíkovského turnaje o minulém víkendu. FOTO: Jiří Málek 


