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Z posledního mistrovského utkání se Žulovou na jaře 2012 – Honza Prokop střílí jednu z našich pěti branek. FOTO: Jiří Málek 
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FK STOMIX Žulová je oddílem, který v posledních 
dvou desetiletích hrával převážně v krajských soutěžích, ať 
již v I.B třídě, nebo dokonce v I.A třídě, ze které sestoupil 
před deseti lety. Z té doby se taky datují naše první vzájem-
né souboje. Od roku 2003 (náš postup do I.A) jsme se 
s Žulovou utkali desetkrát a vzájemná bilance je příznivější 
pro náš tým. Šestkrát jsme zvítězili, jedno utkání skončilo 
nerozhodně a jen třikrát odešel náš tým ze hřiště poražen. 
Paradoxně jsme všechny tři porážky utrpěli v domácím 
prostředí. I skóre je výrazně příznivější pro nás – 24:9. 
Nejvíce se na našich brankách podíleli Honza Prokop s pěti 
zářezy na pažbě a Jirka Tezner s Tomášem Svorou se 
čtyřmi gólovými úspěchy. Naše poslední vzájemná soutěžní 
utkání se konala v sezóně 2011/12 a obě skončila výraz-
ným vítězstvím našich fotbalistů – na podzim (v Jeseníku) 
jsme vyhráli 5:1 (Laďa Petr 2, Honza Tezner, Jirka Tezner, 
Honza Prokop) a na jaře doma 5:0 (Honza Prokop 2, Fanda 
Vlček, Laďa Petr, Honza Tezner). Naposledy jsme se s tý-
mem FK STOMIX Žulová utkali v přípravě na jarní část 
sezóny 2012/13 a tehdy druhý tým I.B třídy jsme na umělé 
trávě v Jeseníku deklasovali v poměru 8:2, když dvě branky 
vsítil Laďa Petr, po jedné trefě přidali Radek Hrůzek, Tomáš 
Svora, Martin Navrátil, Jirka Prokop a Honza a Michal 
Vlčkovi. 

Po třech soutěžních kolech je Žulová jako jediný tým 
soutěže bez bodového zisku a se skórem 2:8 a šesti zápor-
nými body v tabulce pravdy jí patří poslední příčka tabulky. 
Náš tým je po výhře v Bludově v minulém kole na druhém 
místě jen díky horšímu skóre za vedoucím Bohdíkovem. 
V minulém kole hostila Žulová Nový Malín a podlehla tomu-
to týmu v poměru 0:1: 

ŽULOVÁ – NOVÝ MALÍN 
0 : 1 

Martin Gruntorád (výborný brankář a sportovec, který vždy 
ctí fair-play, proti nám chytal za Nový Malín, Bludov nebo Štíty) 
se vrátil na fotbalové trávníky. Naposledy člen štíteckého 
souboru je po dlouhé pauze způsobené operací nohy znovu 
součástí Nového Malína, kde už působil. V neděli pomohl po-
razit nevyzpytatelnou Žulovou. „Nastoupil v útoku a jedno-
značně patřil k nejlepším na hřišti. Odvedl vynikající výkon,“ 
nešetřil chválou trenér hostujícího celku Miloslav Hamala. 

V průběhu první půle nestačil počítat šance, které jeho 
svěřenci pálili jako na běžícím pásu. Přesně seřízená mířidla 
neměli Dolínek, Číž ani Janek. Druhý jmenovaný v jednom 
případě otečkoval spojnici tyče a břevna.  

Malínští fotbalisté se zaslouženého úspěchu dočkali v 51. 
minutě. Plachý posunul míč na Gruntoráda, ten se zbavil svého 
strážce, vystřelil a vyražený míč doklepl u zadní tyče do brány 
Lukáš Číž. „Z vítězství máme radost. I proto, že jsme se zase 
potýkali s problémy se sestavou. Hlavně na střídačce nám 
chyběla kvalita. Soupeř za nepříznivého stavu ještě více 
zjednodušil hru a snažil se k nám dostávat přes dlouhé nákopy. 
Naštěstí jsme těsné vedení ubránili,“ oddechl si malínský kouč 
Hamala. 

(Petr Fišer, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2015, 25.8.2015) 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan 
Matěj Podhajský z Nového Malína. Bohužel o tom, kdo mu 
bude asistovat na čarách, nebylo do uzávěrky našeho zpra-
vodaje nic známo. Zřejmě potíže s informačním systémem 
z minulého víkendu stále přetrvávají. 

Další utkání 4. kola:  Javorník – Bohdíkov, Sudkov – 
Písečná, Staré Město – Bludov, Vidnava – Hrabišín, 
Nový Malín – Štíty, Lesnice – Zlaté Hory 

 3. kolo 
22. 8. 2015 

 

SK Bludov – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 4 

 
 

Blíhal 
 

M. Vlček 
(73. Špatina) 

  
Křenek          D. Strnad              Svora 

 (53. Hrůzek)                                                
 

Tomíček       F. Vlček      Tezner       Vinkler 
     

 

Navrátil                      Petr 
                       

 

Hattrick Nimrichtra nestačil, Bludov doma padl 

Měli zaděláno na třetí vítězství v řadě. I když se od 24. 
minuty museli obejít bez vyloučeného Adama Kolka, 
který velmi rychle vyfasoval dvě žluté karty, všechno 
jim hrálo do karet. Fotbalisté Bludova vedli nad obáva-
ným Jindřichovem o dva góly a sebevědomě kráčeli za 
dalším tříbodovým výsledkem. Závěrečnou desetiminu-
tovku ale totálně nezvládli. 

Lepší start do zápasu si nemohli přát. Po rohu a 
přesné ráně Nimrichtra z jedenácti metrů se stejný hráč 
zapsal do listiny střelců i o devět minut později. Po kvalitním 
centru udeřil hlavou. (Nutno podotknout, že zmíněný hráč 
zaznamenal hlavou obě branky. Tu první v 6. minutě, když 
hned při prvním rohovém kopu domácích zůstal ne jede-
náctce zcela nepokrytý a jeho prudká hlava mířila pod 
břevno proti pohybu našeho brankáře. Při druhém gólu 
v 17. minutě vyrobila naše obrana další chybu. Po autovém 
vhazování měl centrující hráč luxusní prostor pro to, aby 
dobře nacentroval. V okruhu deseti metrů kolem něj nebyl 
jediný jindřichovák. Ačkoli Dan Strnad s Nimrichtrem dobře 
skákal, byl o pár centimetrů nižší, než bylo zapotřebí. 
Vzápětí se vykrystalizovala naše přesilovka, která trvala 
téměř tři čtvrtiny utkání. Adam Kolek vyrobil dvojici faulů, za 
které dostal žluté karty zcela právem, ačkoli domácí „pří-
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znivci“ byli názoru zcela opačného. Ač podle slov bludováků 
naprosto nekonfliktní člověk, který je schopen se omlouvat   
i za škaredý pohled, neudržel své nervy poté, co ho v 21. 
minutě vyškolil u lajny náš benjamínek Lukáš Křenek a po  
třech minutách rychlostně nestačil na Martina Navrátila. 
Oba zezadu sejmul a zcela právem odešel do sprch.) 

Hosté nabídnutou přesilovku zhodnotili až na konci 
první půle, kdy bludovský brankář Kapl neudržel střelecký 
pokus vyslaný z kopačky Navrátila. V úvodu druhé části ale 
inkasovali potřetí. Po zaváhání obránce nezaklapla ofsaj-
dová past (snaživý, ale ve svých 16 letech málo zkušený 
Lukáš Křenek nezareagoval na pohyb ostatních členů naší 
obrany a zapomněl se vzadu) a unikající rychlík Nimrichtr 
dokončil hattrick. 

I když se mohlo zdát, že je na kolenou, Jindřichov se 
nevzdal. Po pěkné kombinaci vedené středem hřiště vykře-
sal (v 60. minutě) naději kanonýr Petr. (Od tohoto okamžiku 
ovládl Jindřichov naprosto střed pole. V 53 minutě jsme 
vystřídáním Lukáše Křenka Ráďou Hrůzkem posílili ofenzí-
vu a domácím začali docházet síly, a přestože vystřídali 
starší hráče mladšími a běhavějšími, chyběla jim zkušenost. 
Domácí ještě zkusili několikrát z brejku zahrozit, ale naše 
obrana tyto situace zvládla. V 73. minutě naskočil při naší 
standardce domácí brankář na záda Michala Vlčka. Ten byl 
nucen odejít ze hřiště, které po zápase opouštěl v sanitním 
voze, a nahradil jej Pavel Špatina.) V 80. minutě už bylo 
vyrovnáno. Petr byl faulovaný v pokutovém území a veterán 
Vlček jako penaltový exekutor neselhal – 3:3. (Fanda, který 
v zápase nekopal penaltu snad sedm let, šel na ni proto, že 
náš stabilní exekutor Michal Vlček byl již mimo hru a všichni 
ostatní se zdráhali vzít na sebe tento zodpovědný úkon. Ze 
strany domácích „chytrolínů“ jsme si poté vyslechli mnoho 
„zasvěcených“ komentářů o tom, jak je na ně rozhodčí 
nespravedlivý a že domácí brankář v žádném případě ne-
fauloval. My, co známe Laďu Petra, víme, že tento hráč se 
dokáže otřepat rychle z mnoha nevybíravých zákroků. Ale 
tady mu trvalo pět minut, než začal k nelibosti domácích 
fandů znovu běhat. Zcela zapomenuli na to, že rozhodčí 
chvíli předtím neodpískal podtržení Ladi domácím gólma-
nem v sólovém nájezdu. Je pravda, že Laďa svůj pád 
přihrál a může být rád, stejně jako domácí brankář, že se to 
obešlo bez karty, protože v Laďově případě by již byla 
druhou.)  

Napínavý thriller se rozřešil pět minut před koncem. 
Vinkler využil chyby bludovského obránce a po tyčkovém 
biliáru spoluhráče Navrátila zajistil svým barvám všechny 
body. „Získali jsme je po právu. Byli jsme lepší,“ stál si za 
svým jindřichovský funkcionář Pavel Polák. (K tomu bych 
ještě nezaujatě podotknul, že v úvodní dvacetiminutovce 
jsme my hráli a Bludov střílel góly!) 

 „V deseti nám ubývaly síly. Nevyvarovali jsme se 
indivi-duálních přehmatů, za které jsme tvrdě pykali. Dnes 
jsme ztratili vyhrané utkání,“ vydechl zklamaně trenér 
Bludova Miroslav Breckl. 

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2015, 25.8.2015) 

Další výsledky 3. kola:  
Hrabišín – Sudkov 1:0, Staré Město – Lesnice 0:0, 
Bohdíkov – Zlaté Hory 4:0, Písečná – Javorník 3:3, 
Štíty – Vidnava 1:2 

  

Tabulka po 3. kole: 

 

 
 

 

 

1. Bohdíkov 3 2 1 0   9 : 1 7 
2. Jindřichov 3 2 1 0   7 : 4 7 
3. Bludov 3 2 0 1 10 : 5 6 
4. Sudkov 3 2 0 1   7 : 2 6 

5. Vidnava 3 2 0 1   7 : 8 6 
6. Staré Město 3 1 2 0   5 : 2 5 
7. Hrabišín 3 1 2 0   5 : 4 5 
8. Písečná 3 1 1 1 12 : 8 4 
9. Štíty 3 1 0 2   5 : 8 3 

10. Nový Malín 3 1 0 2   3 : 6 3 
11. Javorník 3 0 2 1   4 : 6 2 
12. Lesnice 3 0 2 1   1 : 3 2 
13. Zlaté Hory 3 0 1 2    5 : 17 1 
14. Žulová 3 0 0 3  2 : 8 0 

  

  

Momentky z posledního utkání se Žulovou, ve kterém jsme na jaře 2012  

zvítězili vysoko 5:0.   FOTO: Jiří Málek 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 

Naše hřiště bude v této sezóně domovským stánkem 
obou přípravek RSKM Horní Pomoraví. Bohužel los tomu 
chtěl tak, že jen tři z jejich podzimních domácích utkání jsou 
zařazena jako předzápasy utkání mužů. V sobotu 29. srpna 
hostí mladší přípravka Hrabišín před utkáním mužů se 
Žulovou, 12. září Petrov-Sobotín před utkáním mužů s Hra-
bišínem a 24. října starší přípravka hostí Bohdíkov před 
utkáním mužů s Vidnavou. Přesto vás zveme i na ostatní 
utkání, abyste přišli naše nejmenší naděje povzbudit. 

Družstvo mladších žáků RSKM Horní Pomoraví bude 
svá domácí utkání hrát v Hanušovicích. 

Dorostenci budou rovněž hrát letošní soutěžní ročník 
pod hlavičkou FK Hanušovice. 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Neděle 6.9. 15:00 Štíty – Jindřichov odj. 13:30 

Sobota 12.9. 16:00 Jindřichov – Hrabišín 

Sobota 19.9. 16:00 Písečná – Jindřichov  odj. 14:30 

Sobota 26.9. 16:00 Jindřichov – Bohdíkov 
 

DOROST: 
 

Neděle 6.9. 11:00 Hanušovice – Česká Ves 

Neděle 13.9. 10:30 Zlaté Hory – Hanušovice 

Neděle 20.9. 11:00 Hanušovice – Ruda 

Sobota 26.9. 13:30 Velké Losiny B – Hanušovice 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Neděle 6.9. 14:30 Velké Losiny – RSKM  

Neděle 13.9. 11:00 RSKM – Rapotín 

Sobota 19.9. 11:15 Vikýřovice – RSKM   

Neděle 27.9. 11:00 RSKM – Bratrušov  
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 6.9. 11:00 RSKM – Velké Losiny 

Neděle 13.9. 13:00 Šumperk C – RSKM  

Sobota 19.9. 11:00 RSKM – Staré Město 

Neděle 27.9.   9:00 Ruda – RSKM 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 5.9. 10:00 Libina – RSKM  

Čtvrtek 10.9. 17:00 RSKM – Hrabišín 

Sobota 12.9. 14:00 RSKM – Sobotín předzápas mužů 

Sobota 19.9. 12:30 Rapotín – RSKM 
 

  

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 

Fanda Vlček coby kapitán týmu to mívá někdy s rozhodčími těžké. Zvláště jsou-li 

těměř o dvacet let mladší. Ale zaplať Pánbůh za mladé a šikovné rozhodčí, jako 

je dnešní sudí Matěj Podhajský.  Ilustrační foto: Jiří Málek 


