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Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Ivo Lazarov (v našem dresu na jaře 2014) se po ročních působeních v České Vsi a Starém Městě přesunul do Leštiny 
(na jak dlouho?). Své bývalé spoluhráče o minulém víkendu vůbec nešetřil a podílel se na všech gólech svého nového chlebodárce. FOTO: Jiří Málek 



 

 Náš dnešní soupeř, tým FK Zlaté Hory, má za sebou 
mnohem lepší časy. Od sezóny 2008-09 až do sezóny 
2013-14 účinkoval v krajském přeboru, ale nedostatek 
financí jej donutil až k sestupu do okresního přeboru, ze 
kterého po roce postoupil do I.B třídy. To bylo před minulou 
sezónou. 

S tímto soupeřem jsme se zatím utkali čtyřikrát. 
Dvakrát jsme prohráli a dvakrát zvítězili. Obě porážky, 1:4 
ve Zlatých Horách a 1:2 doma, jsou ze sezóny 2007-08, kdy 
my jsme sestupovali z I.A třídy a naopak Zlaté Hory postu-
povaly do krajského přeboru.  

Vítězství jsou potom z minulé sezóny. Nejdříve jsme na 
podzim 3. října zvítězili ve Zlatých Horách po výborném 
výkonu 6:1, když našimi střelci byli dvakrát Lukáš Křenek a 
Martin Vinkler, po jedné trefě přidali Laďa Petr a Martin 
Navrátil. Za domácí byl tehdy úspěšný Vasil Charalambidis. 

V jarní odvetě 15. května jsme po exhibičním prvním 
poločase vedli 6:0. Martin Vinkler, autor 4 branek, se tehdy 
zapsal mezi rekordmany fotbalové sezóny 2015-16 v rámci 
celé republiky, když první gól vstřelil ve 14. sekundě utkání  
a svoji spanilou jízdu zakončil čtvrtou brankou v 18. minutě. 
Další dvě branky přidali Lukáš Křenek a Ráďa Hrůzek. Za 
druhý poločas by ale naši fotbalisté zasloužili pětadvacet. 
Ráďa jen svojí druhou brankou v utkání pojišťoval výhru 7:5. 
Tragédii ve druhé půli zřejmě způsobilo vědomí hráčů o 
rozhodnutém zápase i vystřídání opor týmu. Za hosty se 
třikrát zapsal do listiny střelců opět Vasil Charalambidis, 
kapitán týmu a za Ivošem Lazarovem (33 branek) druhý 
nejlepší střelec soutěže s 27 brankami (44% branek Zlatých 
Hor), který bude ovšem soupeřům citelně chybět, protože 
v této sezóně hájí v krajském přeboru barvy FK Krnov. 

Po třech soutěžních kolech je Jindřichov se ziskem 4 
bodů a skórem 6:5 na 8. příčce tabulky, Zlatým Horám patří 
se stejným počtem bodů a skórem 3:3 hned pozice 
následující. V minulém kole hostily Zlaté Hory tým Bludova 
a zapsaly si do tabulky první tříbodový zisk: 

ZLATÉ HORY – BLUDOV 

1:0 
Na krásu se nehraje, ve fotbale rozhodují góly. A 

Bludov je nedává. „Je to pořád dokola. Ve Zlatých Horách 
jsme byli lepší, do přestávky jsme si připravili pět vylo-
žených šancí. Jenže nejsme schopni dát branku. Soupeře 
jsme do ničeho nepustili, sami jsme měli ve druhé půlce 
další tutovky. Trápí nás proměňování opravdu dobrých pří-
ležitostí,“ posteskl si bludovský trenér Miroslav Breckl. 

Domácí mužstvo bralo tři body s velkým přispěním 
hostujícího brankáře Pavla Hegedüse. V 52. minutě si hla-
sitě řekl o letící míč, který ale v rukavicích neudržel a pustil 
ho za sebe, kde číhal šťastlivec Kostka. „Musíme zabrat. 
Teď máme doma Písečnou a nutně potřebujeme všechny 
body,“ uvědomoval si Breckl.  

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2016, 23.6.2016) 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Mojmír Vrba z 
Litovle. Na čarách mu budou asistovat pánové Jaroslav 
Bartuněk z Troubelic a Ladislav Rulíšek z Rudy. 

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

3. kolo 
20. 8. 2016 

 

TJ Sokol Leština – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 3 

(na penalty 4 : 2) 
 

 

Šimo 
 
 

T. Zimolka 
 

D. Zimolka          Prokop                 Svora 
 

 
Hrůzek      Tezner      F. Vlček      Navrátil 

      
 

Vinkler                    Petr 
 

Dvoubodový leštinský únik z hrobníkovy lopaty 

Fotbalisté Leštiny utekli hrobníkovi z lopaty. V oče-
kávaném sobotním střetnutí podnikli záchranářský 
manévr v hodině dvanácté a následně si v návalu eufo-
rie přivlastnili druhý bonusový bod v penaltové nad-
stavbě. Hosté z Jindřichova to těžce nesli, o vítězství je 
totiž připravil pokutový kop nařízený po zákroku na 
Lazarova. 

Potom co skalpovali Hrabišín a Bludov, si domácí 
troufali i na obhájce soutěžního titulu. První větší šanci měli 
v 18. minutě, kdy po přihrávce za obranu zaměstnal bran-
káře Šima útočník Pobucký. 

Uhodili až v minutě sedmatřicáté. Ivo Lazarov byl v po-
kutovém území stažen rukou Prokopa a hlavnímu rozhod-
čímu nezbylo nic jiného, než ukázat na penaltový bod. 
Gólman Šimo při nerovném souboji jeden na jednoho zůstal 
stát jako přikovaný na brankové čáře a tím, že neudělal 
žádný pohyb, pozici neomylného exekutora dost usnadnil. 

Bylo to naposledy, co domácí vedli. Ve druhé půli 
museli dvakrát dotahovat, v prvním případě se jim to 
podařilo po rychlé souhře mezi Lazarovem a Davidem 
Šafářem. Ve druhém, když už jim hlasitě zvonil zápasový 
umíráček. Forvard Lazarov si vykoledoval další faul v 
prostoru šestnáctky a ani tentokrát nezaváhal. A to k velké 
nelibosti marně protestujících hostujících hráčů. Vynahradil 
si tím smůlu ze 71. minuty, kdy po zasekávačce otečkoval 
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břevno. (První penalta byla evidentní a nedalo se o ní 
diskutovat. Kupodivu se to obešlo bez karty pro Honzu 
Prokopa, který byl určen jako osobní strážce Lazarova        
a vedl si jinak poměrně dobře. Ale v tomto případě tahal 
hodně viditelně za záchrannou brzdu. Při druhém pena-
ltovém zákroku v 92. minutě ovšem Honza dost významně 
držel ruce od těla, aby bylo vidět, že Ivoše nedrží. Přesto 
Ivošovo divadelní číslo na rozhodčího zapůsobilo. Zvláštní 
je, že se hrálo tak dlouho, přestože rozhodčí neměl k tako-
vému nastavování důvod. Vzhledem k tomu, co potom 
předvedli naši hráči, je až udivující, že se na naší straně 
nečervenalo. Odnesli to jen Tomáš Zimolka a Radim Šimo 
žlutou kartou za dalekonosná zakopnutí míčů mimo areál 
Sokola Leština. P.S. Snad je pořadatelé našli.) 

Jindřichovské torzo (Stále se musíme obejít bez 
zraněných Denise Tomíčka, Michala Vlčka, Dana a Jardy 
Strnadových, ke kterým se přidali „oslavující“ Honza Vlček a 
pracovně vytížený čerstvý otec Pavel Špatina.) spoléhalo 
na jednoduché míče směřující na rychlonohého útočníka 
Ladislava Petra. Mírný zápasový favorit ve 33. minutě pre-
miérově ukázal, proč je mu přiřknuta nálepka jednoho z nej-
fotbalovějších mančaftů v soutěži. Blesková akce mezi 
Teznerem, Vinklerem a Navrátilem neskončila gólem jen 
proto, že se role leštinského zachránce ujal obranný spa-
sitel Jiří Hobler. 

Jindřichov po inkasované brance potřeboval na odpo-
věď pouhé čtyři minuty. Martin Navrátil vyzkoušel střelecký 
osud a k všeobecnému překvapení byl úspěšný. Strážce Li-
bor Pobucký se musel červenat, Navrátilův plachťák z levé 
strany spadal do kategorie chytatelných záležitostí. (Martin 
udělal to, co se od něj stále čeká. V levém horním rohu 
vápna si obhodil obránce, využil své rychlosti a poměrně 
prudce, i když z ostrého úhlu, vypálil ke vzdálenější tyči. 
Chyba domácího brankáře spočívala v tom, že mu míč 
prošel mezi rukama.) 

Hosté mohli do přestávky udeřit ještě jednou. Další 
povedená souhra mezi Teznerem, Petrem a zakončujícím 
Vinklerem byla na první pohled dokonalá, jenže ji na gólo-
vou neposvětil pomezní arbitr. Podle jeho názoru se se 
posledně jmenovaný nacházel v ofsajdovém postavení.     
(O tom, jestli to byl ofsajd, by se asi dalo s úspěchem 
pochybovat. Možná že bychom byli v poločase šťastnější, 
kdyby se Laďa zachoval sobecky a zakončoval sám. 
Prostor k tomu měl dostatečný. V případě domácího 
srovnání na 2:2 ale asistent rozhodčího tak rozhodný nebyl. 
I sám autor finální přihrávky Ivoš Lazarov potvrdil našim 
klukům, že střelec byl v ofsajdu.) 

Svěřenci trenéra Olborta měli k vítězství blíž. Po blesku 
z čistého nebe a překvapivém zásahu Ladislava Petra 
(Laďa se „šmajdnul“ a míč doskákal do branky jen proto, že 
domácí gólman podruhé fatálně chyboval a byl na zemi 
dřív, než bylo zdrávo. Laďa sám nechtěl přijímat žádné 
gratulace a bylo vidět že se za takový gól stydí.) skórovali 
ještě jednou, když se stejný snajpr prosadil po dlouhém 
balónu od matadora Vlčka. K ukázkovému uvolnění přidal 

obrovský přehled při zakončení. (To byla akce à la Brasìlia. 
Laďa sám proti obránci si ho jen špičkou lehce přehodil       
a k tomu, aby si vychutnal domácího brankáře, měl až 
přepychovou spoustu času. Tentokrát poslal míč naprosto 
chladnokrevně do stejného místa jako v předchozím 
případě.)  

Jindřichovští fotbalisté byli velmi blízko, místo tří bodů 
si ale odvezli jediný. Zatímco leštinští střelci byli při prová-
dění pozápasových penalt stoprocentní, hosté selhali hned 
dvakrát. Na Pobuckém si vylámali zuby Navrátil a Hrůzek. 

„Zatím jsme narazili na suverénně nejlepšího soupeře, 
který potvrdil kvalitu šampióna z předešlého ročníku. Našim 
klukům bych rád poděkoval za předvedený výkon, a to 
především ve druhém poločasu. I přes nepříznivý vývoj se 
vždycky dokázali zvednout, pozitivně zareagovat a výsledek 
otočit v náš prospěch,“ dodal po utkání domácí trenér Petr 
Minář. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 34/2016, 23.6.2016) 

JAK TO VIDÍM JÁ? 
 

Můžete mi za mé názory nadávat, můžete 
mě i fackovat, ale to je všechno, co proti 
tomu můžete dělat. Leží mi v žaludku –   
!!! PENALTY !!! A po zápase v Leštině? 
DVOJNÁSOBNĚ! 

1. Penalty v normální hrací době 

Náš tým z 5 obdržených gólů v této sezóně dostal tři 
z pokutových kopů. Nevyčítám nic hráčům, kteří se o ně 
zasloužili. Nic nevyčítám ani našemu brankáři. Je to situ-
ace, která vyplývá ze hry, a ve většině případů závisí na 
rozhodčím a střelci. Ruku na srdce, dvě byly oprávněné. 
Nechci se dotknout našeho brankáře, ale zřejmě ve 
Starém Městě, kde minulou sezónu působil, penalty 
trénovali. Jak je jinak možné, že všechny tři penalty byly 
kopnuty naprosto do stejného místa! Jelikož všechny 
penalty zahrávali bývalí spoluhráči našeho brankáře (Jarda 
Klemsa a Ivo Lazarov), naskýtá se myšlenka, že ho měli 
z dřívějška přečteného a věděli, že po zemi po jeho levé 
ruce je to tutový gól. Když šel v 92. minutě utkání v Lesnici 
Ivoš na penaltu (naprosto pohřbil pověru, že faulovaný 
nekope, a to hned dvakrát !!!), říkal jsem si v duchu: „Běž 
doleva!“. Jak to dopadlo, znáte už z předchozího textu.  

2. Penalty po nerozhodném utkání 

Nový fenomén této sezóny! Podobně jako v hokeji získáte 
za remízu 1 bod, za vítězství na penalty bod další. Že to 
našim hráčům po konečném hvizdu v Leštině nedošlo, 
beru jako fakt vyplývající z nové situace, se kterou se 
potkali poprvé. Ze zkušených matadorů, kteří v minulosti 
už kopali spoustu penalt, se k exekuci odhodlali jen bran-
kář Radim Šimo a Jirka Tezner. Jinak v tom nechali vykou-
pat nováčky. Není to, že Radek Hrůzek a Martin Navrátil 
byli neúspěšní, dán tím, že jsou vrstevníky našeho úspěš-
ného exekutora Michala Vlčka a v životě penalty nekopali? 
Nestojí bod navíc za úvahu? Nebude nám na konci sezóny 
chybět? Nemělo by se na tom na tréninku zapracovat? 

    

  



 

 TABULKA PO 3. KOLE 
 

1. Staré Město 3 3   0 0   0 9 : 3 9 

2. Leština 3 2   1 0   0 8 : 3 8 

3. Lesnice 3 2   0 1   0 9 : 3 7 

4. Vidnava 3 1   2 0   0 9 : 7 7 

5. Postřelmov 3 2   0 0   1 7 : 6 6 

6. Javorník 3 2   0 0   1 4 : 6 6 

7. Písečná 3 1   1 0   1 8 : 5 5 

8. Jindřichov 3 1   0 1   1 6 : 5 4 

9. Zlaté Hory 3 1   0 1   1 3 : 3 4 

10. Nový Malín 3 0   1 1   1 6 : 7 3 

11. Hrabišín 3 1   0 0   2 1 : 8 3 

12. Štíty 3 0   0 1   2 4 : 6 1 

13. Sudkov 3 0   0 0   3 4 : 10 0 

14. Bludov 3 0   0 0   3 0 : 6 0 
 

TÝMOVÁ STATISTIKA 
   

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 3.9. 16:00 Písečná – Jindřichov odj. 14:30 

Sobota 10.9. 16:00 Jindřichov – Javorník 

Neděle 18.9. 15:30 Vidnava – Jindřichov odj. 13:45 

Sobota 24.9. 15:30 Jindřichov – Postřelmov 

Sobota 1.10. 15:00 Písečná – Jindřichov odj. 13:30 

Sobota 8.10. 15:00 Jindřichov – Lesnice 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Neděle 4.9. 14:00 V.Los./RSKM – Bludov (V.Los.) 

Sobota 10.9. 10:30 Vikýřovice – V.Los./RSKM 

Neděle 18.9. 14:00 V.Los./RSKM – Nový Malín(V.Los.) 

Sobota 24.9. 13:30 V.Los./RSKM – Hrabišín (JIN) 

Sobota 1.10. 13:00 Petrov-Sobotín – V.Los./RSKM 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 4.9. 13:00 Hrabišín – RSKM 

Sobota 10.9. 12:30 RSKM – Ruda 

Sobota 17.9. 10:00 Bratrušov – RSKM 

Sobota 24.9. 11:45 RSKM – Libina 

Sobota 1.10. 9:00 Šumperk D – RSKM 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 10.9. 14:30 RSKM – Rovensko A 

Sobota 17.9. 12:00 Petrov-Sobotín – RSKM 

Sobota 24.9. 10:00 RSKM – Šumperk B 

Sobota 1.10. 10:00 Obědné A – RSKM  
 

  

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 

ÚPĚNLIVÁ ŽÁDOST! 
Jste v Jindřichově na fotbale a máte 
s sebou mobil vybavený super-extra 
fotoaparátem. Vyfoťte pár obrázků            
a pošlete je (bez úpravy) na adresu: 

tj.olpa@seznam.cz 


