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SPONZOR UTKÁNÍ: 

Obecní úřad Jindřichov 
 

Z utkání ve Vidnavě 29. října 2011 – Jeden z našich „oblíbených“ rozhodčích pan Luděk Knoll ml. se právě chystá udělit jednu ze tří červených karet našeho 
týmu. Protože veškeré intervence kapitána Fandy Vlčka jsou zbytečné, Pavel Špatina se již chystá přijmout nemilosrdný ortel . FOTO: Jiří Málek 
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Po gólových hodech před čtrnácti dny, kdy jsme 
zvítězili nad Sudkovem 6:3, a po prohře 0:2 minulý víkend 
ve Vidnavě nás čeká poslední zápas tohoto soutěžního 
ročníku. Úkol pro naše fotbalisty je jasný. Zvítězit v tomto 
utkání a tím i v celém soutěžním ročníku, protože Bohdíkov 
se na nás bodově dotáhl a jen vítězství nám dává jistotu. 
Kdože bude naším posledním soupeřem? 

TJ Sokol Nový Malín, který v letošní sezóně dočasně 
kvůli rekonstrukci domácího hřiště „bydlel“ v Hrabišíně, 
nepatřil v minulosti mezi naše časté soupeře. V 90. letech 
jsme se spolu utkávali během našeho krátkého působení 
v okresním přeboru. K další zápasům pak došlo až po 
našem sestupu z I.A třídy v roce 2008. Doposud jsme se od 
roku 1993 utkali patnáctkrát. Sedmkrát jsme zvítězili, 
čtyřikrát remizovali a čtyřikrát prohráli. Vzájemné skóre 
z těchto zápasů je 38:23, což dává gólový průměr 4 branky 
na zápas. Naposledy jsme tým Nového Malína hostili na 
našem hřišti 27. srpna 2011, kdy jsme remízovali 1:1. 
Autorem naší branky byl Pavel Špatina. Poslední vzájemné 
utkání jsme společně odehráli na podzim 31. října. 
V Hrabišíně jsme zvítězili 5:2, když o naše branky se 
zasloužili třikrát Laďa Petr a dvakrát Jirka Tezner. Za Malín 
byly úspěšní Martin Málko a z penalty Jan Krušínský. 

 Před posledním utkáním soutěže je Jindřichov v tabul-
ce na 1. místě se ziskem 53 bodů a skórem 75:35. Hosté 
jsou v tabulce se ziskem 26 bodů a skórem 43:61 dvanáctí. 
V minulém kole hostil Nový Malín tým z Lesnice a utkání 
mělo náseldovný průběh: 

NOVÝ MALÍN – LESNICE 
1 : 1 

Účty srovnal buldozer 

Jako nezastavitelný buldozer se prodral do šance novoma-
línský Martin Málko. A protože nejhezčí moment v sobot-
ním utkání vyšperkoval gólovým zakončením, body se dělily 
rovným dílem. „Je to spravedlivý výsledek,“ reprodukoval 
názor lesnické strany Jan Knobloch. 
Hostující fotbalisté nemohli nakročit do víkendového 
střetnutí příznivějším způsobem. Dravec Kobza pronikl do 
velkého vápna, předložil míč jako na zlatém podnosu 
parťákovi Smyčkovi, a ten se štěstím propasíroval balón za 
brankovou čáru. Běžela teprve čtvrtá minuta a Lesnice 
vedla. „Rychle vstřelený gól nám pomohl, úvodní čtvrtho-
dina od nás byla hodně solidní,“ pochvaloval si Knobloch. 
Úsměv na tváři velkého klubového srdcaře se vytratil poté, 
co se chopil zápasové taktovky Martin Málko. Malínskému 
buldokovi se se podařilo maximálně prodat všechny 
kilogramy, které tvoří jeho tělesnou váhu. Ač se o to snažilo 
hned několik protihráčů, od míče ho odstavit nedokázali. 
Zkušený matador umístil dobře trefený balón za jednu z tyčí 
a bezpečně zavěsil. Zarmoucený strážce lesnické svatyně 
David Glozyga se za ostrým projektilem mohl tak akorát 
smutně ohlédnout. I když se o změnu v dalších okamžicích 

pokoušely oba celky, nerozhodný stav 1:1 zůstal 
v Hrabišíně až do závěrečné vteřiny zápasu. A to i přes 
některé možnosti na obou koncích hřiště. Loučení 
domácího družstva s hrabišínským exilem mělo remízovou 
tečku, mužstvo trenéra Miroslava Hamaly si bude od léta 
užívat zbrusu nového zrekonstruovaného trávníku. „Malín 
mě překvapil, čekal jsem, že na tom bude hůř. Proti nám 
zahrál velmi dobře. Individuální schopnosti a technické 
dovednosti některých jeho hráčů zapříčinily, že nás 
přehrával. Třeba bratři Málkové a Rosťa Bílek na tom byli 
fotbalově líp než většina našich kluků,“ připustil Jan 
Knobloch. „I proto bod bereme. Na neposekaném hřišti to 
nebylo vůbec snadné,“ dodal vzápětí. 
BRANKY: 35. M. Málko – 4. Smyčka. Diváci: 80. 
Sestava Nového Malína:  D. Laščák  – Janda, O. Málko, J. 

Kovář, Plachý, M. Málko, M. Novák, Krušínský, R. 
Bílek, M. Podhorný, K. Palatka (70. D. Palatka).  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 23/2016, 7.6.2016) 

 
ROZHODČÍ 

Jako hlavní rozhodčí by měl dnešní utkání řídit pan 
Pavel Zemánek z Mohelnice, 2. asistentem bude pan 
Miroslav Zahradníček z Raškova. Jméno 1. asistenta nebylo 
do uzávěrky známo. Utkání bude přítomen i delegát fotba-
lové asociace pan Luděk Langhammer st. z Písařova. 

 
Další utkání 26. kola:  Bludov – Sudkov, Žulová – Javorník, 

Hrabišín – Bohdíkov, Štíty – Zlaté Hory, Staré  
Město – Vidnava, Lesnice – Písečná 

 

25. kolo 
4. 6. 2016 

 

TJ Vidnava – TJ OLPA Jindřichov 
2 : 0 

 
 

Blíhal 
 

Zimolka 
 

Křenek            M. Vlček              Svora 
 

 
Hrůzek      Tezner      F. Vlček      Navrátil 

      
 

J. Vlček                       Petr 
 

 

Vlček: Rozhodčí mi vyhrožoval 

Ve znechuceném rozpoložení opouštěli fotbalisté 
Jindřichova dějiště sobotního utkání. Ve Vidnavě se jim 
vůbec nezamlouvalo, jakým způsobem řídila podivné utkání 
trojice rozhodčích. 

    

 

43 

67 



 

K první vážnější situaci došlo ve 36. minutě. I když se 
hosté domnívali, že se jedná o ofsajdovou pozici, po 
přihrávce pod sebe otevřel skóre z dvanácti metrů střílející 
Písek. (Už před tím jsme byli svědky pár momentů, ze 
kterých se dalo usuzovat, že nás čárový rozhodčí do žádné 
šance nepustí. Veškeré naše snahy o přihrávku za obranu 
končily jeho zvednutým praporkem, i když se o některých 
„ofsajdech“ dalo s úspěchem pochybovat.) 

„Pomezní sudí Miroslav Chládek a Lubomír Haber-
mann nám názorně ukazovali, co se může dít, když někoho 
limituje zoufalá neznalost pravidel. Mávali si po svém a jak 
se jim to zrovna hodilo. Docházelo tak k momentům, které 
se moc často nevidí. Třeba k odpískaným ofsajdům po 
autovém vhazování nebo po špatné přihrávce od protihráče, 
která založila váš brejk. Absolutně nechápu, proč z toho 
udělali takové hrozné kino. Vždyť vlastně o nic nešlo. 
Nerozumím tomu,“ svěřoval se rozmrzelý jindřichovský 
kozák František Vlček. 

Jeho družstvo podruhé kapitulovalo v 83. minutě, kdy 
nezabránilo rychlému výpadu do otevřené obrany. Trefil se 
Zetocha. (Bohužel jsme tento úder dostali ve chvíli, kdy 
vrcholil náš tlak a snaha o korekci nepříznivého stavu. 
Několikrát se do slibné příležitosti dostal Lukáš Křenek, ale 
jeho hlavičky byly buď nepřesné, nebo postrádaly razanci. 
Největší příležitost našich zmařil domácí obránce, který 
výborně zaskočil za domácího brankáře a střelu Ladi Petra 
uklidil z brankové čáry.) 

Je pro mě absolutně nepochopitelné, že mi je velmi 
mladý rozhodčí Habermann (ročník 1995) schopen po 
zápase říct, že nás píská i s Malínem a že to teprve 
uvidíme, co s námi udělá. Když mi vyhrožoval, nemohl jsem 
uvěřit vlastním uším. Náš trenér František Olbort toho má 
už hodně za sebou, ale jak sám řekl, tohle ještě nezažil. Byl 
natolik rozčilený, že ho nechali vykázat z lavičky,“ popisoval 
rozčarovaný Vlček. 

 (Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 23/2016, 7.6.2016) 
 

Další výsledky 25. kola:   Sudkov – Staré Město 4:3,   
Zlaté Hory – Žulová 5:1, Písečná – Hrabišín 1:1, 
Bohdíkov – Štíty 1:0, Javorník – Bludov 2:0 

 
Tabulka po 25. kole: 

 Střelci našich branek:  Laďa Petr 20, Martin Vinkler 18, 

Martin Navrátil 10, Lukáš Křenek 7, Radek Hrůzek 6, 
Jirka Tezner 5, Tomáš Svora 3, Fanda Vlček 1, Michal 
Vlček 1 

JAK TO VIDÍM JÁ? 
 

Počtvrté se mi podařilo být na fotbale ve 
Vidnavě. Snad jen v prvním případě, kdy 
náš zápas skončil 2:2, jsem byl svědkem 
korektního výkonu rozhodčích. V dalších 
dvou případech, kdy jsme shodně prohráli 

3:4, měli na naší těsné prohře zásluhu rozhodčí. V tom prvním 
se na naší porážce úspěšně podílel současný delegát pan 
Zdražil z Vápenné. Ten druhý měl od začátku v režii pan Luděk 
Knoll ml. Nešlo o to, že jsme prohráli, částečně jsme k tomu i 
přispěli, když jsme ve chvíli, kdy jsme vedli 3:0, přestali hrát. Ale 
že jsme po třech červených kartách dohrávali v osmi hráčích, 
svědčí o „rovném“ přístupu hlavního sudího. 

To, co se dělo v posledním utkání, mě ale utvrdilo v tom, 
že lze hru znechutit každému. A nejen našemu týmu, i hráči 
Vidnavy, která v tom tentokrát vůbec nebyla zainteresovaná, 
nevěřícně kroutili hlavou. Protože jim o nic nešlo, už se úspěšně 
zachránili, chtěli si zahrát proti lídrovi soutěže fotbal. To ale 
nechtěli rozhodčí. Hlavní rozhodčí se snažil pískat rovinu, ale 
bohužel to neuměl. Zato oba asistenti si od počátku nebrali 
servítky a svými výroky dokazovali svůj záměr - nepustit 
Jindřichov do ničeho. Už v prvním poločase nepustil pan 
Habermann jediného jindřichovského fotbalistu do úniku, i když 
se o jeho ofsajdovém postavení dalo několikrát s úspěchem 
pochybovat. A jeho kolega pan Chládek? Ten tuto dovednost 
dovedl ad absurdum. Nejdříve zastavil rodící se sólový nájezd 
na domácí branku odmáváním ofsajdu poté, co se míč dostal za 
vidnavskou obranu na úplně volného Radka Hrůzka po odkopu 
domácího obránce a odrazu od jeho spoluhráče. Komentoval to 
omluvnými výroky, že každý může udělat chybu, že dobře 
neviděl, od koho se míč za obranu odrazil. Vzápětí ukázal, že to 
omyl nebyl, ale že to byl záměr. Že se fotbalová pravidla učil 
zřejmě na záchodě, kde absentoval toaletní papír a tudíž musel 
použít stránku ze zmíněné brožury. Bohužel zřejmě tu, na které 
se psalo o tom, kdy je hráč v postavení mimo hru a asi si ji ještě 
nestihl přečíst. Jinak by ho ani nemohlo napadnout zastavit 
Laďu Petra v sóle na domácí branku poté, kdy ho rychlým 
autovým vhazováním za obranou našel Martin Navrátil. Kdo kdy 
viděl ofsajd po autovém vhazování??? 

Kdo ale má zájem na tom, aby již Jindřichov nebodoval? 
Pohled do tabulky evokuje jediného možného kandidáta. Že by 
nakonec měl zájem postoupit? Potom to je nabíledni. Z prvního 
místa se postupuje přímo, za postup z druhého místa se již 
musí platit. Ale stojí mu to za to? 

Čeho se dočkáme v posledním utkání letošní soutěže? 
Budeme svědky něčeho, co nemá se sportem vůbec nic 
společného? Nechme se překvapit. Vítězství v celém soutěžním 
ročníku mají naši hráči ve vlastních rukách a věřme, že jim 
nervozita nesváže nohy.  

1. Jindřichov 25 16 5 4 75 : 35 53 

2. Bohdíkov 25 15 8 2 54 : 22 53 

3. Štíty 25 14 3 8 59 : 37 45 

4. Staré Město 25 13 4 8 80 : 36 43 

5. Bludov 25 12 5 8 43 : 33 41 

6. Písečná 25 11 5 9 55 : 52 38 

7. Zlaté Hory 25 12 2 11 59 : 69 38 

8. Lesnice 25 9 7 9 34 : 24 34 

9. Sudkov 25 10 4 11 58 : 51 34 

10

. 

Hrabišín 25 9 6 10 41 : 42 33 

11

. 

Vidnava 25 8 3 14 40 : 72 27 

12

. 

Nový Malín 25 7 5 13 43 : 61 26 

13

. 

Javorník 25 4 6 15 29 : 61 18 

14

. 

Žulová 25 3 1 21 29 : 104 10 

      

  



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 

Dorost – B.H. Okresní přebor sk.A: 

8. kolo: Hanušovice – Velké Losiny B 
 5 : 2 
Branky: Michal Velký 4, David Rotter 

Konečná tabulka: 

Mladší žáci – Okresní přebor sk.A: 

13. kolo: Rapotín – RSKM 
 5 : 8 
Branky: Josef Javora 4, Jakub Luks 4  

Konečná tabulka: 

TÝMOVÁ STATISTIKA NAŠICH MUŽŮ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Rapotín 14 13 0 1 77 : 20 39 
2. Česká Ves 14 9 1 4 39 : 30 28 
3. Hanušovice 14 8 0 6 36 : 43 24 
4. Hrabišín 14 7 2 5 49 : 38 23 
5. Velké Losiny B 14 7 1 6 54 : 39 22 
6. Zlaté Hory 14 5 0 9 32 : 41 15 
7. Ruda 14 2 1 11 19 : 49 7 
8. Nový Malín 14 2 1 11 18 : 64 7 

1.  Ruda  14  13  0 1  105 : 16 39 
2.  Velké Losiny  14 13  0 1  126 : 24 39 
3.  Petrov-Sobotín  14 8  0 6    45 : 54 24 
4.  Rapotín  14 6  2 6    59 : 70 20 
5.  RSKM  14 5  1 8    71 : 86 16 
6.  Hrabišín  14 5  1 8    51 : 85 16 
7.  Bratrušov  14 2  3 9    38 : 78 9 
8.  Vikýřovice  14 0  1 13      19 : 101 1 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 

finančně přispívá Olomoucký kraj. 


