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Náš dnešní soupeř SK Granitol Moravský Beroun je 
tým, který má s účinkováním ve druhé nejvyšší krajské 
soutěži podobné zkušenosti, jako my. Tato sezóna je jeho 
šestou, z toho pátou v nepřetržité řadě. V sezóně 2004/05 
hrál 1.B třídu sk. A, ale v Moravskoslezském kraji. V dalších 
2 sezónách už hrál v Olomouckém kraji 1.B třídu sk. B. Pro 
další sezónu se přesunul do skupiny C a po vítězství v sou-
těži postoupil do 1.A třídy. Po ročním působení ve sk. A, 
kdy obsadil 13. příčku, se vrátil do nižší soutěže, ale příští 
sezónu opět postoupil do 1.A třídy a soutěž hraje dodnes. 

V minulé sezóně obsadil Moravský Beroun v konečné 
tabulce soutěže 7. Příčku se ziskem 37 bodů (10 vítězství, 7 
remíz a 9 porážek) a skórem 50:57. Nejlepším střelcem byl 
Pavel Šimek s 11 brankami. Tým byl druhým nejslušnějším 
týmem, když jeho hráči nasbírali 45 žlutých karet. 

Vzájemná bilance obou dnešních soupeřů není zatím 
příliš bohatá. Toto utkání je teprve pátým vzájemným 
měřením sil. V předchozích 4 utkáních jsme byli mírně 
úspěšnější my, když jsme dvakrát zvítězili, jednou prohráli a 
jednou skončilo utkání nerozhodně při celkovém skóre 11:8 
v náš prospěch. Poslední vzájemné utkání jsme sehráli 
v jarní části minulého ročníku a 3. května jsme na domácím 
hřišti porazili Moravský Beroun 3:2, když naše branky vstře-
lili Jirka Tezner, Denis Tomíček a Ivoš Lazarov, za hosty byl 
dvakrát úspěšný Petr Frančák. 

V minulém soutěžním kole prohrál Moravský Beroun 
doma 1:2 s Českou Vsí, Jindřichov remizoval doma s Lošti-
cemi 2:2. Pro dnešní utkání už ale má k dispozici „hříšníka“ 
Honzu Vlčka a snad uzdraveného Denise Tomíčka, mladé 
naděje našeho týmu. 

 

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 – Bludov, Maletín – Leština, 

Troubelice –Jeseník, Bělkovice-Lašťany – Černovír, 
Česká Ves – Štíty, Rapotín – Bohuňovice 

 1. kolo 
9. 8. 2014 

 

TJ OLPA Jindřichov – SK Loštice 
2 : 2 

 
 

Málek 
 

Zimolka 
  

Vinkler           Špatina         D. Strnad 
                                                
 

M. Vlček      F. Vlček      Tezner      Hrůzek 
(87. M. Strnad)    

 

Navrátil                      Petr 
                      (62. Pimpara) 

 
 

Naši fotbalisté nastupovali do utkání s jediným cílem – 
zvítězit! Ale soupeř k nám nepřijel jen bránit. Navíc nám 
v ofenzivě chyběl Ivoš Lazarov, který přestoupil do České 
Vsi a Honza Vlček, jemuž zbývalo z jarní části soutěže ještě 
jedno utkání ze čtyřzápasového trestu za červenou kartu. 

 Od začátku se hrálo nahoru-dolů se snahou obou 
týmů vstřelit první branku. Blízko k ní měl po čtvrthodině hry  
Laďa Petr, ale sólový nájezd z levé strany zakončil střelou 
na vzdálenější tyč, přičemž na druhé straně na něj zívala 
více než polovina branky. Naši fotbalisté se příliš do šancí 
nedostávali. Snažili se technicky pronikat narážečkami 
zhuštěnou obranou Loštic, ale co nepochytaly nohy obrán-
ců, zastavilo ofsajdové postavení jindřichovských fotbalistů. 
A když už byla naše snaha úspěšná, přišla velmi nepřesná 
finální přihrávka. 

O stavu prvního poločasu rozhodly dvě chyby našich 
zadáků. Ve 24. minutě dostal hostující Petr Hlaváč míč do 
běhu a řítil se sám na našeho brankáře. Honza Málek jeho 
první pokus se štěstím vykryl, ale u odraženého míče byl 
hráč soupeře dříve než naši dobíhající obránci a hosté se 
poprvé radovali z branky v naší síti – 0:1. A o 4 minuty po-
zději se radovali znovu. Špatné zpracování míče na půlící 
čáře nabídlo sólo Theodoru Dluhému-Smithovi a ten už si 
se šancí věděl rady – 0:2. A mohlo být ještě hůř, když 
hlavička hostujícího hráče po rohovém kopu zazvonila na 
pravou tyč naší branky. 

Do druhého poločasu nastoupil náš tým beze změny 
v sestavě se snahou napravit nepříjemné skóre z první 
půle. Soupeř se stáhl do defenzívy a trpělivě bránil svůj 
náskok. Jeho vyčkávací taktika měla jediný cíl – brejky do 
naší otevřené obrany, která mnohdy tahala za záchranou 
brzdu, z čehož také vyplynulo pět žlutých karet pro naše 
hráče. Oživení do hry přineslo střídání Pepy Pimpary za 
Martina Navrátila. Na jeho místo do útoku se přesunul 
v sobotu velmi aktivní Radek Hrůzek a naše ofenzíva tak 

    

 

Z jarního utkání – Denis Tomíček strhává svojí premiérovou brankou vedení na 

stranu Jindřichova a upravuje stav na 2:1. FOTO: Jiří Málek 



 

získala na větší důraznosti a po hodině hry nám začala 
svítit naděje na úpravu vývoje utkání. 

V 66. minutě dostal po sérii narážeček míč do uličky 
Michal Vlček a jeho přízemní přihrávku před branku si dez-
orientovaný obránce soupeře stŕazil do vlastní sítě – 1:2. 

 
Tento pro nás velmi šťastný okamžik vlil další síly do 

nohou a plic našich hráčů. Nepolevovali v aktivitě a snažili 
se o důraznou ofenzívu. A po dalších deseti minutách hry 
slavila naše snaha úspěch. Na levé straně si před vápnem 
soupeře vyměnili míč Pepa Pimpara s Danem Strnadem     
a druhý jmenovaný jej prostrčil mezi obránci na rozběhnu-
tého Radka Hrůzka. Ten jen lehce postrčil míč kolem vybí-
hajícího brankáře a angličanem srovnal skóre – 2:2. 

Vzápětí jsme se mohli radovat znovu. To se po odvrá-
cené standardce soupeře rozběhl do útoku Tomáš Zimolka 
a jen zázračný rozštěp loštického obránce zabránil jeho 
sólu. Vzápětí Tomáš napravil svou chybu z první půle, když 
zázračně vypíchl míč od nohy soupeřova útočníka ve vylo-
žené šanci. Přesto se soupeř mohl znovu radovat, když se 
po pěkné kombinaci hnal z levé strany osamoceně loštický 
hráč na naši branku. Výtečný reflexivní zákrok našeho bran-
káře jej ale připravil o slávu. 

 

Závěr utkání byl hodně nervózní a oba týmy se snažili 
o plný bodový zisk. Přesto pokusy o úpravu skóre byly 
marné. Jen jednou však ještě jindřichovským fanouškům 
zatrnulo. Martin Vinkler ukopl míč soupeřovu hráči u po-
stranní čáry blízko poloviny hřiště tak nešťastně, že míč 
neskončil v autu, ale kolem postranní čáry se dokoulel až za 
naši branku – roh pro soupeře ve 2. minutě nastavení. Naše 
defenzíva jej však odvrátila a hlavní rozhodčí Petr Vyroubal 
ukončil tento zápas. 

Další výsledky 1. kola:  Moravský Beroun – Čes. Ves 1:2, 
Leština – Troubelice 1:2, Černovír – Bludov 5:0, 
Štíty – Maletín 1:2, Jeseník – Rapotín 11:0 (!!!), 
Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany 1:1,  

  

Tabulka po 1. kole: 

 

1.  Jeseník   1  1  0  0  11 : 0 3  
2.  Černovír   1  1  0  0    5 : 0 3  
3.  SK Řetězárna   1  1  0  0    2 : 1 3  
4.  Maletín   1  1  0  0    2 : 1 3  

5.  Troubelice   1  1  0  0    2 : 1 3  
6.  Loštice   1  0  1  0    2 : 2 1  
7.  Jindřichov   1  0  1  0    2 : 2 1  
8.  Bělkovice   1  0  1  0    1 : 1 1  
9.  Bohuňovice   1  0  1  0    1 : 1 1  

10.  Leština   1  0  0  1    1 : 2 0  
11.  Štíty   1  0  0  1    1 : 2 0  
12.  Mor. Beroun   1  0  0  1    1 : 2 0  
13.  Bludov   1  0  0  1    0 : 5 0  
14.  Rapotín   1  0  0  1      0 : 11 0  

Vlastní gól v loštické síti.  FOTO: Jiří Málek 

       

  

Radek Hrůzek se sbírá ze země po faulu loštického obránce. V našem prvním 

utkání patřil mezi nejaktivnější hráče.   FOTO: Jiří Málek 

Jedna z mála příležitostí našeho týmu v 1. poločase – hlavička Dana Strnada po 

rohovém kopu však minula soupeřovu branku.   FOTO: Jiří Málek 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

Nová sezóna přináší do našeho mládežnického fotbalu 
jednu novinku. Kromě žákovských týmů budou v letošní 
sezóně nastupovat pod hlavičkou RSKM Horní Pomoraví     
i dorostenci. Starší žáci, kteří díky mezioddílové spolupráci 
ponesou označení Sokol Lázně Velké Losiny B, a mladší 
žáci budou mít domovské hřiště v Hanušovicích, jindřichov-
ský fotbalový stánek bude domovem pro oba týmy přípra-
vek a právě pro dorostence.  

Všechny týmy budou v této sezóně účastníky okres-
ního přeboru. Týká se to i dorostu, který v předchozích dvou 
sezónách hrál A-skupinu krajské soutěže. Nic podstatného 
se pro něj ovšem nezměnilo, protože dorostenecké týmy 
z Jesenicka, se kterými v krajské soutěži hrával, budou 
účastníky právě skupiny A šumperského okresního přeboru. 

Své soutěže zahájí o příštím víkendu a právě v neděli 
24. srpna v tradiční čas, tedy v 10:30 hod. hostí dorostenci 
na jindřichovském trávníku tým Sokola Nový Malín. 

 

NOVĚ OTEVŘENO! 
 

 HANUŠOVICKÁ LÉKÁRNA  
 

Hlavní 367, 788 33 Hanušovice 

VEDLE POŠTY 
 

OTEVŘENO: 
Pondělí – pátek: 700 - 1700 

 

Vám nabízí: 

 kompletní vybavení lékárenským sortimentem 

 příznivé ceny a slevové akce pro všechny věkové 
kategorie 

 příjemné moderní zrekonstruované prostředí  

 poradenství a osobní přístup farmaceutů 

 výhodná otevírací doba 

 parkování u lékárny 
 

* přijímáme úhrady platebními kartami *  
 

provozovatel 
UNITED PHARMACIES, s.r.o. 

Jesenická 18, 788 32 Staré Město  
IČ: 022 70 447, DIČ: CZ02270447 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 23.8. 16:30 Štíty – Jindřichov  odj. 15:00 

Sobota 30.8. 16:30 Jindřichov – Leština 

Sobota 6.9. 16:30 Jeseník – Jindřichov odj. 15:00 
 
 

DOROST: 
 

Neděle 24.8. 10:30 RSKM – Nový Malín 

Neděle 31.8. 10:30 RSKM – Štíty 

Sobota 6.9. 13:45 Zlaté Hory – RSKM odj. 12:00 
 
 

STARŠÍ ŽÁCI: 
 

Neděle 24.8. 15:00 V. Losiny B – Postřelmov 

Neděle 31.8.  – V O L N O – 

Sobota 6.9. 11:00 Ruda – V. Losiny B odj. 9:30 
 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Neděle 6.9. 11:15 Vikýřovice – RSKM  odj. 10:00 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 24.8. 15:00 Hrabišín – RSKM odj. auta 

Neděle 31.8.  – V O L N O – 

Sobota 6.9. 11:30 Libina – RSKM  odj. auta 
 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 24.8. 11:30 Šumperk A – RSKM odj. auta 

Sobota 30.8. 14:30 RSKM – Šumperk B předzápas mužů 

Sobota 6.9. 12:30 Bludov – RSKM  odj. auta 
 

  

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


