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TJ Sokol Hrabišín je z našich soupeřů v tomto ročníku 
I.B třídy sk. C společně se Sudkovem tým, se kterým jsme 
od roku 1993 sehráli nejvíce zápasů, a to rovných dvacet. 
Utkávali jsme se ve III. třídě, v okresním přeboru i v této 
krajské soutěži. Hrabišín hraje I.B třídu od roku 2006 a nyní 
v této soutěži působí nepřetržitě devátou sezónu. Hned ve 
své první sezóně 2007/08 dosáhl Hrabišín svého nejlepšího 
umístění – 3. místo. Stejné umístění dokázal ještě jednou 
zopakovat v sezóně 2010/11. V loňském ročníku obsadil 
v konečném účtování 9. příčku se ziskem 29 bodů a skórem 
37:51 za 8 výher, 5 remíz a 13 porážek. 

Naše vzájemná bilance z posledních 20 utkání je aktiv-
nější pro nás. Ve 12 případech jsme se z vítězství radovali 
my, sedmkrát byl šťastnější Hrabišín. Jen jedinkrát se oba 
dnešní soupeři rozešli s nerozhodným výsledkem. Stalo se 
tak 7. června 2009 v Hrabišíně a utkání skončilo 2:2, když 
autory našich branek byli Fanda Vaněk a Honza Prokop. 
Skóre našich vzájemných zápasů je 43:36 pro Jindřichov. 
Naposledy jsme se s Hrabišínem utkali 5. května 2012 a na 
domácím hřišti jsme po brankách Ladi Petra, Jirky Prokopa 
a Honzy Teznera zvítězili 3:1. 

Po pěti soutěžních kolech je Hrabišín společně s Ja-
vorníkem se třemi nerozhodnými zápasy remízovým králem 
soutěže. Kromě toho jednou zvítězil a jednou prohrál a se 
ziskem 6 bodů a skórem 8:9 a třemi zápornými body 
v tabulce pravdy mu patří 10. příčka tabulky. Náš tým je po 
výhře ve Štítech v minulém kole na prvním místě se ziskem 
13 bodů za 4 výhry a 1 remízu se skórem 17:5 a +4 body 
v tabulce pravdy. Má dvoubodový náskok na další dva 
dosud neporažené týmy – Staré Město a Bohdíkov. V minu-
lém kole hostil Hrabišín v derby Nový Malín, který byl vlast-
ně také doma, protože své domácí zápasy po dobu opravy 
malínského hřiště hraje v Hrabišíně: 

HRABIŠÍN – NOVÝ MALÍN 
2 : 2 

Tohle přece není normální, kroutili nechápavě hlavami 
příznivci fotbalového Hrabišína po skončení svátečního 
utkání s Novým Malínem. Jejich oblíbenci pouze zremi-
zovali duel, který měli rozehraný na poklidnou výhru. 
Protože se jim podobný kolaps přihodil proti Zlatým Horám, 
rozčarování na domácí straně se dalo regulérně krájet. 

A to i proto, že hostitelům hrálo vše do karet. Ve 13. minu-
tě totiž nešikovně fauloval Petr Krivošej a rozhodčí Kreif měl 
okamžitě jasno. Červená karta! „Podrazil unikajícího protihráče 
a zmařil tím brankovou příležitost soupeře,“ odůvodnil svůj ver-
dikt hlavní zápasový soudce. 

Hrabišín využil přesilovou hru až po přestávce. V krátkém 
časovém rozmezí se trefili Michal Hejl a Roman Losenický. Hejl 
po přihrávce za obranu střelou k tyči, Losenický po rohovém 
kopu a pohotové ráně bez přípravy. 

Z malínského pohledu mohlo být i hůř. Po ideálním „náma-
zu“ hostujícího nešťastníka se totiž řítil sám na bránu Pospíšil! 
„Paradoxně nám pomohl malínský hráč v hrabišínském dresu. 
Svoji tutovku totiž nedal a nechal se vychytat brankářem Laščá-

kem. Podle mě to byl zlomový moment,“ tvrdil kouč Nového 
Malína Miloslav Hamala. 

Jeho svěřencům se ve zbytku utkání povedl husarský 
kousek. Po prostrčení míče do šestnáctky nejprve snížil zálož-
ník Podhorný. V 85. minutě už bylo vyrovnáno! Trestný kop 
Plachého tečoval Vařeka a hosté na poslední chvíli utekli hrob-
níkovi z lopaty. „Od brzkého vyloučení jsme se snažili hrát 
trpělivě a hlavně na nulu vzadu. Bohužel jsme se po vlastních 
chybách dostali do dvougólového manka. To se nám podařilo 
zlikvidovat a při troše štěstí jsme nakonec mohli i vyhrát. Bylo 
znát, že jde o místní derby. Hráči se snažili víc než ve 
zpackaném utkání proti Štítům,“ vypozoroval Hamala. 

„Zbytečně jsme přišli o dva body. Od stavu 2:1 jsme úplně 
vypadli z role. Obrana vyráběla složitosti a kupila chyby, záloha 
přestala být aktivní a útočníci se několikrát nechali netakticky 
chytit do ofsajdové pasti. Jsme zklamaní, měli jsme to rozjeté na 
vítězství. Na druhou stranu klobouk dolů před Malínem, že to 
nevzdal a bojoval až do posledních minut. Vyplatilo se mu to,“ 
nezapomněl ocenit snahu protivníka kormidelník Hrabišína 
Tomáš Horák. (Petr Fišer, TÝDEN NA SEVERU, č. 36/2015, 8.9.2015) 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan Jiří 
Juřátek z Jeseníku. Na čarách mu budou asistovat pánové 
Lubomír Habermann z Rudy a Evžen Hampl ze Zábřeha. 

Další utkání 6. kola:  Javorník – Bohdíkov, Sudkov – 
Písečná, Staré Město – Bludov, Vidnava – Hrabišín, 
Nový Malín – Štíty, Lesnice – Zlaté Hory 

 5. kolo 
6. 9. 2015 

 

TJ Sokol Štíty – TJ OLPA Jindřichov 
1 : 2 

 
 

Málek 
 

D. Strnad 
 
  

Křenek            Špatina              Svora 
 (84. Petr)                                                

 

Hrůzek       F. Vlček      Tezner       Tomíček 
 (67. J. Strnad)(88. Pimpara)                                                

 

Navrátil                      Vinkler 
                       

 

Čtyři vítězství, jedna remíza, žádná porážka. Tažení fot-
balového Jindřichova I.B třídou je prozatím velmi suve-
rénní. O síle mužstva, které se dobrovolně vzdalo půso-
bení ve vyšší soutěži, se o víkendu přesvědčila i parta 
kolem hrajícího trenéra Jaroslava Lakomého. (Zde zapo-
mněl autor článku zdůraznit, že i Štíty v minulé sezóně hrály 
o soutěž výš a nebyly na sestupové příčce. Díky oběma 
klubům zůstaly v I.A třídě předposlední Loštice.) 
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Domácí nezačali vůbec špatně. Hendrich výtečnou při-
hrávkou vybídl ke skórování spoluhráče Sopela a ten ve 
skluzu dopravil balón do prázdné branky. (K tomu došlo ve 
13. minutě hry a domácím se to tak možná zdálo. Sopel byl 
ve skluzu a míč se dokutálel do prázdné branky. Ale tím 
skluzem zasáhl domácí hráč míč těsně před naším vybíha-
jícím brankářem. Úvodní tříminutovka utkání však patřila 
nám a vypracovali jsme si i slibnou příležitost. Pak na 20 
minut ovládli pole domácí. Poprvé naši branku ohrozil 
veterán Sedláček výborně zahraným trestným kopem, ale 
náš brankář ještě lépe zasáhl. Několik minut po úvodní 
brance domácí ještě orazítkovali břevno naší branky.) 

Štíty byly při chuti a dělaly všechno pro to, aby se 
gólman Málek nenudil. Nejčastěji jej zaměstnávaly 
prostřednictvím standardních situací. 

Jindřichov se zlepšoval postupně a nakonec vyrovnal 
ještě v prvním poločase. Ve 45. minutě si při brejkovém 
výpadu vyhověla dvojice Navrátil - Tezner. (Naši hráči pře-
vzali otěže zápasu asi v polovině prvního poločasu. Domá-
cím odebírali míče poměrně snadno a naše zadní řada diri-
govaná Danem Strnadem hrála spolehlivě. Navíc levá stra-
na domácí obrany začínala být hodně otevřená. A odtud se 
také zrodilo vyrovnání. Po sérii rychlých narážeček dostal 
míč před brankou Jirka Tezner a při svých zkušenostech ví, 
jak s takovou příležitostí naložit, a pod padajícím brankářem 
srovnal skóre. Byl to klasický „šatňák“. Rozhodčí ani nene-
chal rozehrát domácí ze středu a ukončil první půli.)  

Zatímco hosté byli na koni, štíteckému souboru připa-
dávala role druhých houslí. Potvrdila to 70. minuta, v níž se 
po zneškodněné střele Vinklera dostal k dorážce Martin 
Navrátil. (Martin byl včas na správném místě. Ale určitě to 
neměl tak jednoduché, jak by se z novinového článku zdálo. 
Míč do branky umísťoval ve skluze z poměrně ostrého úhlu 
a navíc pravou nohou. Doufejme, že skutečnost, že v pěti 
úvodních kolech zaznamenal pět branek – mezi střelci ne-
byl jen v úvodním kole proti Lesnici – zvedne jeho sebevě-
domí a prospěje jeho hře. V domácím utkání se Žulovou, 
přestože zaznamenal dvě branky, se hodně trápil.)  

Štíty přestaly stíhat a v jednom případě si pomohly fau-
lem v pokutovém území. Třetí pohroma se ale nekonala. 
Sebevědomý Vinkler se totiž nedržel pravidla, že by exekuci 
neměl provádět hráč, ne kterého byl zákrok spáchán, a při 
plnění svého úkolu selhal. Pospíšil vystihl směr letícího mí-
če a udržel hostitele ve hře. (Poté, co hlavní sudí ukázal na 
značku pokutového kopu, si vcelku logicky šel pro míč 
úspěšný exekutor z Bludova Fanda Vlček. Martin Vinkler, 
který poté, co se díky výborným výkonům Lukáše Křenka 
posunul z obrany do záložní řady a v tomto zápase při 
absenci Ladi Petra dokonce do útoku, vstřelil v této sezóně 
již pět branek a jeho hlad po gólech nezná mezí. Proto mu 
Fanda provedení pokutového kopu přenechal. Jeho chybou 
při provedení bylo to, že si hodně věřil a nepodíval se, co 
dělá soupeřův brankář. Odražený míč se dostal k Denisi 
Tomíčkovi a ten mohl rovněž skórovat. Jenže z hranice 
malého vápna trefil přímo domácího gólmana. Velice blízko 

měl ke vstřelení branky i Dan Strnad. Toho našel přesný 
centr zcela volného u zadní tyče. Jenže místo lehkého 
sklepnutí míče do prázdné branky Dan přestřelil i ochranou 
síť za brankou. Je to škoda, protože oba jmenovaní hráči by 
si branku za předváděné výkony zasloužili.) 

 „Byl to zajímavý zápas. Za výkon z druhého poločasu 
jsme si ho vyhrát zasloužili,“ stál si za svým jindřichovský 
vůdce František Vlček. (Ten, poté co mu domácí hráč otiskl 
dezén své kopačky na holeni, v 88. minutě střídal a nahradil 
jej Pepík Pimpara. Nevím, jestli si to Pepík neuvědomil nebo 
to byla kulišárna od spoluhráčů, převzal po Fandovi i kapi-
tánskou pásku. Byla to jeho premiéra v této roli v A-týmu, 
což sebou přináší i jisté finanční nevýhody. Vzhledem k to-
mu, že strávil na hřišti jen závěrečné čtyři minuty, jej příspě-
vek do hráčské kasy asi nepotěší. A jak znám „výběrčího“, 
tak se z toho tak lehce nevykroutí!) 

„Po vyrovnané a oboustranně svižné první půlce nás 
soupeř začal přehrávat. Dokázal u nás, že není v čele 
tabulky náhodou,“ ocenil kvalitu protivníka Jaroslav Lakomý. 

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

(Ještě bych se několika slovy vrátil k hlavnímu rozhod-
čímu Radku Fojtkovi. Už úvodní fakt, že se dostavil k utkání 
pozdě, protože si nepřečetl, v kolik zápas začíná, a utkání 
začalo s půlhodinovým zpožděním, mu nedával dobrou vi-
zitku. Od začátku byl na naše hráče přísnější, což se proje-
vilo i v počtu žlutých karet na naší straně. Korunu svému 
vystoupení nasadil pět minut před koncem utkání. Naprosto 
ukázkový a čistý skluz Lukáše Křenka odpískal jako faul     
a daroval domácímu Sedláčkovi standardku z ideální pozice 
– z 21 metrů přímo proti středu brány. Naštěstí si fotbalový 
Bůh nevybral náhradní volno a bděl nad vývojem tohoto 
zápasu. Sedláček, který je obávaným exekutorem přímých 
kopů, střelou přes zeď trefil střed branky a náš brankář 
zachoval naprostý klid a spolehlivě jeho středu zlikvidoval.) 
 

Další výsledky 5. kola:  
Bohdíkov – Sudkov 1:0, Žulová – Staré Město 1:11, 
Bludov – Lesnice 1:0, Zlaté Hory – Javorník 3:1, 
Písečná – Vidnava 4:1 

  

Tabulka po 5. kole: 

Střelci našich branek: Martin Vinkler 5, Martin Navrátil 5, 
Laďa Petr 4, Jirka Tezner 2, Fanda Vlček. 

1. Jindřichov 5 4 1 0 17 : 5 13 
2. Staré Město 5 3 2 0 19 : 5 11 
3. Bohdíkov 5 3 2 0 11 : 2 11 
4. Sudkov 5 3 0 2 10 : 4 9 
5. Bludov 5 3 0 2 13 : 8 9 
6. Vidnava 5 3 0 2   11 : 13 9 
7. Písečná 5 2 1 2   17 : 12 7 
8. Zlaté Hory 5 2 1 2   10 : 19 7 
9. Štíty 5 2 0 3   13 : 11 6 

10. Hrabišín 5 1 3 1   8 : 9 6 
11. Nový Malín 5 1 1 3     6 : 15 4 
12. Javorník 5 0 3 2     6 : 10 3 
13. Lesnice 5 0 2 3   2 : 6 2 
14. Žulová 5 0 0 5     3 : 27 0 

  

  



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 

Mladší žáci – Okresní přebor sk.A: 

5. kolo: Velké Losiny – RSKM 
 18 : 2 
Branky: Lukáš Paliesek 6, Patrik Paliesek 5, Jan Kufel 2, Tomáš 

Janíček 2 (?!?) – Matěj Ščambura, Petr Koláček  

Tabulka po úvodním kole: 

 Starší přípravka – Okresní přebor, sk. A: 

4. kolo: Postřelmov – RSKM 
 10 : 4 
Branky: Daniel Janíček, Jan Jouzek, Denis Moc, vlastní  

5. kolo: RSKM – Velké Losiny 
 2 : 8 
Branky: Denis Moc, Dominik Müller  

Tabulka po 2 odehraných kolech: 

 

Mladší přípravka – Sportcom.cz - Okresní přebor, sk. A: 

5. kolo: Libina – RSKM 
 6 : 6 
Branky: Lukáš Vaněk 3, Denis Moc 2, Dominik Müller  

Tabulka po neúplných odehraných 3 kolech: 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

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

Sobota 26.9. 16:00 Jindřichov – Bohdíkov 

Sobota 3.10. 15:30 Zlaté Hory – Jindřichov  odj. 13:30 

Sobota 10.10. 16:00 Jindřichov – Javorník 
 

DOROST: 
 

Neděle 13.9. 10:30 Zlaté Hory – Hanušovice 

Neděle 20.9. 11:00 Hanušovice – Ruda 

Sobota 26.9. 13:30 Velké Losiny B – Hanušovice 

Neděle 4.10. 14:00 Nový Malín – Hanušovice 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Neděle 13.9. 11:00 RSKM – Rapotín 

Sobota 19.9. 11:15 Vikýřovice – RSKM   

Neděle 27.9. 11:00 RSKM – Bratrušov 

Neděle 4.10. 15:00 Hrabišín – RSKM 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 13.9. 13:00 Šumperk C – RSKM  

Sobota 19.9. 11:00 RSKM – Staré Město 

Neděle 27.9.   9:00 Ruda – RSKM 

Sobota 3.10. 11:00 RSKM – Bratrušov 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Čtvrtek 17.9. 17:00 Loučná – RSKM 

Sobota 19.9. 12:30 Rapotín – RSKM 

Neděle 4.10. 12:15 Nový Malín – RSKM 

Sobota 10.10. 14:00 Šumperk B – RSKM 
 

  

1. Velké Losiny 1 1 0 0 18 : 2 3 
2. Ruda 1 1 0 0 10 : 0 3 
3. Bratrušov 1 1 0 0   4 : 0 3 
4. Rapotín 1 1 0 0   4 : 3 3 
5. Hrabišín 1 0 0 1   3 : 4 0 
6. Vikýřovice 1 0 0 1   0 : 4 0 
7. Petrov-Sobotín 1 0 0 1     0 : 10 0 
8. RSKM 1 0 0 1     2 : 18 0 

1. Velké Losiny 2 2 0 0 13:5 6 
2. Nový Malín 1 1 0 0 14:1 3 
3. Libina 2 1 0 1 16:8 3 
4. Postřelmov 2 1 0 1 16:12 3 
5. Šumperk C 2 1 0 1 14:13 3 
6. Bohdíkov 2 1 0 1 9:20 3 
7. Bratrušov 1 0 0 1 0:11 0 
8. RSKM 2 0 0 2 6:18 0 

1. Nový Malín 3 3 0 0 37:7 9 
2. Šumperk B 3 2 0 1 41:21 6 
3. Bludov 3 2 0 1 23:21 6 
4. Staré Město 3 2 0 1 17:29 6 
5. Šumperk C 3 1 0 2 29:19 3 
6. Loučná 2 1 0 1 9:13 3 
7. RSKM 1 0 1 0 6:6 1 
8. Libina 2 0 1 1 7:14 1 
9. Rapotín 1 0 0 1 4:7 0 

10. Hrabišín 2 0 0 2 9:25 0 
11. Petrov-Sobotín 1 0 0 1 2:22 0 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


