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 Zimní přestávka skončila a jarní část tohoto soutěž-ního 
ročníku krajské soutěže MK RAJO I.B třída skupina C pokračuje 16. 
kolem. V něm se na našem hřišti představí tým TJ Sokol Leština. 

Hosté mezi soupeře proti kterým se nám tradičně příliš nedaří. 
Od sezóny 1996/1997, kdy jsme postoupili ze III. tří-dy do okresního 
přeboru, se dnes s týmem Leštiny utkáváme pošestnácté. Vzájemná 
bilance z předchozích 15 zápa-sů je příznivější pro naše dnešní 
soupeře, kteří v 10 utkáních zvítězili, dvakrát se soupeři rozešli 
smírně a jen třikrát jsme se z vítězství radovali my. I skóre je 
příznivější pro našeho dnešního soupeře v poměru 36:18, což dává 
prů-měr na utkání 3,6 branky.  

Bohaté na branky bylo i poslední vzájemné utkání, které se 
uskutečnilo v podzimní části soutěže 20. srpna v Leštině. V něm šli 
domácí do vedení po úspěšném pokutovém kopu Ivoše Lazarova, 
který tak potrestal faul na svoji osobu. Našim se podařilo do 
poločasu vyrovnat Martinem Navrátilem. V úvodu druhé půle šla 
Leština opět do vedení, ale dvě branky Ladi Petra otočily stav na 2:3 
v náš prospěch. Už se zdálo, že si z Leštiny odvezeme plný bodový 
zisk, když v nastaveném čase byl proti nám odpískán další pokutový 
kop, který stejný aktér jako v prvním případě opět bezpečně 
proměnil. V závěrečném penaltovém rozstřelu pak domácí urvali 
poměrem 4:2 pro sebe druhý bod.  

Před dnešním zápasem jsou naši fotbalisté v tabulce na 5. 
místě se ziskem 26 bodů a skórem 33:19, Leština je se ziskem 32 
bodů a dvoubodovou ztrátou na vedoucí Lesnici druhá při skóre 
52:23, na kterém mají největší podíl dva šestnáctigóloví střelci Ivo 
Lazarov a Lukáš Pobucký a devítigólový Tomáš Balcárek. 
V minulém kole hostila Lešti-na tým SK Bludov a po úspěšných 
trefách Tomáše Jurenky, Rostislava Martínka, Davida Šafáře a 
Jiřího Hoblera zvítězi-la v poměru 4:1. 
 
 

ROZHODČÍ 
Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan Jan Piták ze 

Šternberka, na čarách mu budou asistovat pánové Lukáš Janáček 
z Troubelic a Radomír Krpec z Újezdu u Uničova. Dnešnímu utkání 
bude přítomen i delegát KFS pan Josef Kuba z Pavlova. 

 

Další utkání 16. kola:  Štíty – Postřelmov, Sudkov – Staré 
Město, Nový Malín – Javorník, Lesnice – Vidnava, Bludov – 
Zlaté Hory, Hrabišín – Písečná 

 
Náš tým v přípravě na jarní část sezóny sehrál přípravná 

utkání s následujícími výsledky: 
 

4. 2. Jindřichov – Šumperk (MSD) (UMTRA Špk.) 
 2 : 5 

Naše branky:  Jiří Tezner, Pavel Špatina 
 

11. 2. Jindřichov – Loučná (OP) (UMTRA Špk.) 
 6 : 0 

Naše branky:  Martin Vinkler 2, Martin Navrátil 2, Jiří Tezner, 
Pavel Špatina 

 

5. 3. Jindřichov – Šumperk (dorost) (UMTRA Špk.) 
 6 : 2 

Naše branky:  Lukáš Křenek 2, Martin Vinkler 2, Domi-nik 
Zimolka, František Vlček 

 
Závěr podzimní části sezóny a začátek jarní přinesl díky losu 

pro naše hráče trojici zápasů venku, ve kterých jsme příliš neuspěli  
a získali jen jediný bod, což způsobilo pád v tabulce z 1. místa po 
12. kole až na současnou 5. pozici.  

 

13. kolo 
29. 10. 2016 

SK Bludov – TJ OLPA Jindřichov 
2 : 1 

 

Šimo 
 

M. Vlček 
(46. Prokop, 70. Kusák)  

D. Zimolka        Špatina             Svora 
                                                                  

 

Hrůzek      Tezner      Tomíček       Velký 
     

 

Vinkler                      Navrátil 
 

 
Dějiště sobotního utkání opouštěli důkladně nakrknutí. 

Fotbalistům Jindřichova se vůbec nelíbilo, jakým stylem řídili 
víkendový duel delegovaní rozhodčí. „Dopadlo to, jak to dopadlo. 
Bludov potřeboval vyhrát a s jejich velkou přízní se mu to podařilo. 
Díky nepřesným verdiktům panovala na hřišti větší nervozita než 
obvykle. Nebudeme lhát, ze všeho jsme frustrovaní. Po takovém 
zápase ztrácíme chuť do fotbalu,“ shodovali se jako jeden muž hráči 
hostujícího celku. 

Favorit prohrával od 13. minuty. Polášek upláchl po pravém 
křídle, přízemní přihrávkou přenesl těžiště rychlého brejku do 
velkého vápna, kde dopadla na úrodnou půdu přesná placírka Jana 
Hojgra. Nasměroval ji povedeně k tyči. Hosté se velmi často chytali 
do ofsajdových pastí. A to s tím, že nejedno postavení mimo hru 
považovali za diskutabilní záležitost. Styl mávání, kterým se řídili 
pomezní arbitři, se jim ani za mák nezamlouval. Do přestávky 
kombinovali pouze po šestnáctku. Vyrovnat dokázali paradoxně až 
ve chvíli, kdy už jim na trávníku scházel vykartovaný červenáček 
Pavel Špatina. Jindřichovský stoper dojel na dva zákroky, které byly 
shodně oceněny žlutou kartou. 

Bludov byl sice ve výhodě, přesto za další čtyři minuty sám 
kapituloval. Po nedorozumění domácích zadaků se dostal za 
obrannou linii Martin Vinkler, jehož trest byl naprosto 
nekompromisní. Konečnou podobu výsledku určila 82. minuta. 
Hlavní zápasový soudce viděl faul v pokutovém území a proti marně 
protestujícímu Jindřichovu nařídil penaltu. Zodpovědnosti se nebál 
mladíček Miroslav Hel, a protože si věděl rady, všechny body zůstaly 
doma. „Naším záměrem bylo spolehlivě bránit a vyrážet do brejků. Z 
jednoho jsme skórovali, z dalšího nadějného orazítkovali tyč. 
Protože jsme měli více šancí, vyhráli jsme poprávu,“ prohlásil trenér 
vítězů Marcel Zedník. „Soupeř prokázal svoji kvalitu, na čele tabulky 
se nepohybuje náhodou. Ve vyrovnaném utkání byl lepší na míči. 
Snažili jsme se mu čelit velkou snahou a bojovností,“ přihodil 
Zedník. 

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 44/2016, 1.11.2016) 

14. kolo 
5. 11. 2016 

Sokol Sudkov – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 3 (PK: 4:3) 

Bodovou baštu uvařili z vody. A to doslova. Fotbalisté Sudkova 
ztráceli na startu závěrečné desetiminutovky dva góly a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by to měli být právě oni, kdo bude po 
zápase slavit. Jindřichov zadělal na vítězství, které si nechal 
proklouznout mezi prsty. 

 

    

 

41 32 59 

 



 

Šimo 
 

M. Vlček 
  

D. Zimolka       Svora              Velký 
                                      

 

Hrůzek      F. Vlček      Tezner      Tomíček 
     

 

Vinkler                    Navrátil 
                      

 
I proto, že rychle vedl. Už v 7. minutě se za velkým vápnem 

odhodlal ke střele Martin Vinkler, jehož křížnou jedovku vyslanou za 
hranicí dvaceti metrů zastavila až síť. Ve 34. minutě to bylo už o dvě 
branky. Tomíček narýsoval kolmici do prostoru šestnáctky, kde si 
míč zpracoval autor první zápasové trefy. Ze druhého doteku zahrál 
potupenému strážci Boháčovi na housle a se Sudkovem to 
nevypadalo vůbec dobře. Jen chvíli předtím zazdil velkou příležitost 
Jakub Havlíček. Domácí se postupem času dostávali do hry a pět 
minut před pauzou vyvolali novou zápletku. Souboj útočícího hráče s 
obráncem vyhrál sudkovský Hudlík, který se nebál vypálit z dobrých 
třiceti metrů. Balón ve vzduchu zaplaval a přistál pod břevnem. 

Sobotní řežba rozhodně nebyla utkáním propracovaných 
defenzivních linií. ByIy propustnější než obvykle. Hostující Tezner si 
položil čtyři protihráče a sám před gólmanem orazítkoval tyč. 
Stejnou část brankové konstrukce otečkovali i Škalda a Sitta. V 68. 
minutě se zdálo být rozhodnuto. Navrátil utekl po levé straně, přihrál 
pod sebe Vinklerovi a ten zakončením do vinklu završil hattrick. 
Jindřichov se nechal vykolejit osm minut před vypršením základní 
hrací doby. Obrana hostujícího celku zaváhala a po přihrávce od 
Pospíšila zamířil nekompromisně ke vzdálenější tyči Petr Sitta.        
O pár vteřin později uhodilo pošesté. A znovu přičiněním 
sudkovských fotbalistů. Jakub Pospíšil využil chybného rozestavení 
soupeřových hráčů a umístěnou střelou ze šestnáctky nedal brankáři 
šanci. Vyrovnáno! Vzplanutí Sudkova korunovaly pozápasové 
pokutové kopy. Hosté si dvakrát vylámali zuby na Boháčovi, domácí 
selhali pouze jednou. “Dneš ní utkání jsme neměli ztratit, normálně 
jsme ho prohospodařili. Domácí byli agresivnější a připadalo mi, že 
chtěli víc,“ uznal jindřichovský zadák Tomáš Zimolka.  

„Před zápasem, ve kterém jsme potřebovali bodovat, nám 
chybělo šest absentujících hračů ze základní sestavy. Věkový 
průměr mužstva byl jednadvacet let, takže nám chyběla zkušenost. I 
tak jsme do něj šli s odhodláním uspět bojovností a srdcem,“ řekl 
kouč Sudkova Jiří Havlíček.  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 45/2016, 8.11.2016) 

15. kolo 
25. 3. 2017 

Baník Staré Město – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 1 

Příznivé počasí, početná divácká návštěva, bublající emoce, 
velká bojovnost, krásné góly,dvě červené karty. Bitva o sever měla 
všechno, co k podobným sportovním svátkům patří. „Podle mě jsme 
je naší hrou zaskočili. V největší míře jsme je předčili po fyzické 
stránce, kondičně jsme na tom byli daleko líp,“ těšilo záložníka 
fotbalových baníkovců Michala Klemsu. „Jsme maximálně 
spokojeni,“ dodal nadšeně. 

Boj o střed pole provázelo nadprůměrné množství různých 
střetů. Ve 26. minutě z něj vybočil trestný kop v podání Petra Ku-
bíčka. Domácí bomber se opřel do míče z dobrých pětadvaceti met-
rů a umístěným projektilem překonal nejen zeď, ale i brankáře Šima. 
Aniž by na letící míč jakkoli zareagoval, přistál mu u přední tyče. 

Šimo 
 

Špatina 
  

Křenek            Svora       D. Zimolka 
                                      

 

Velký       Tezner       F. Vlček       Navrátil 
        (79. Drechsler)       (76. J. Vlček) 
  

Vinkler                   Prokop 
                   

 

Gólová radost ve Starém Městě ještě nestačila ani pořádně 
utichnout a Jindřichov přispěchal s bleskovým úderem. Hostitelé v 
návalu euforie zapomněli na plnění defenzívních úkolů a Martin 
Navrátil po přihrávce do uličky srovnal na 1:1. Oba zásahy dělila 
necelá minuta. 

Vývoj druhého poločasu ovlivnilo výstavní zakončení od Jaro-
slava Klemsy. Krátce po obrátce stran si naběhl za obranu a z rohu 
šestnáctky vyčaroval střeleckou delikatesu, na níž si museli s velkou 
chutí pošmáknout všichni fotbaloví labužníci. V plném běhu kopl do 
balónu bez přípravy a životním volejem ho famózním způsobem 
přikurtoval na zadní tyč. 

Ani jedno mužstvo nedohrávalo v plném počtu. Nejprve se 
pakoval ze scény Luděk Rohon, jenž ve druhém případě dojel na 
zbytečné hraní rukou. Dalším červenáčkem se stal hostující Pavel 
Špatina. Také on po opakovaném žlutém napomínání. To už se na 
jindřichovských fotbalistech začínala projevovat narůstající frustrace, 
stále totiž marně doháněli nabrané manko.  

Ránou z milosti ukončil jejich zápasové trápení Jaroslav Klem-
sa. V nastaveném čase sice vybíhajícího Šima napoprvé nepřeko-
nal, jenže mu přály následné šťastné odrazy. Staré Město porazilo 
v domácím prostředí odvěkého rivala vůbec poprvé v rámci krajské 
soutěže! „Je to pro nás cenné vítězství. Většina kluků to odjezdila na 
samé hranici svých možností,“ uznale pokyvoval hlavou Michal 
Klemsa. 

„Škoda druhého a třetího inkasovaného gólu. Předcházely jim 
naše zbytečné ztráty, Starák tak mohl útočit do otevřené obrany. 
První poločas byl vyrovnaný, ve druhém šel víc za vítězstvím náš 
soupeř. Bylo to klasické derby se vším všudy, bohužel pro nás s 
nepříznivým výsledkem,“ zalitoval trenér hostí František Olbort.  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 13/2017, 28.3.2017) 
 

TABULKA PO 15. KOLE: 
 

1. Lesnice 15 11   0 1   3 31 : 12 34 

2. Leština 15 10   1 0   4 52 : 23 32 

3. Vidnava 15 6   6 0   3 33 : 30 30 

4. Postřelmov 14 9   0 1   4 28 : 22 28 

5. Jindřichov 15 8   0 2   5 33 : 19 26 

6. Staré Město 15 7   1 2   5 28 : 24 25 

7. Písečná 15 7   1 0   7 37 : 28 23 

8. Štíty 15 6   0 3   6 31 : 23 21 

9. Zlaté Hory 15 6   0 1   8 18 : 28 19 

10. Nový Malín 15 4   2 2   7 23 : 39 18 

11. Sudkov 14 4   2 1   7 34 : 31 17 

12. Bludov 15 5   0 2   8 19 : 23 17 

13. Javorník 15 3   1 1   10 15 : 50 12 

14. Hrabišín 15 1   3 1   10 8 : 38 10 

  

      

  

42 49 76 

74 41 59 

 

76 



 

MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 

Mladší žáci – SPORTCOM Svedek - Okresní přebor: 

Tabulka po podzimní části: 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 8.4. 15:30 Zlaté Hory – Jindřichov odj. 13:30 

Sobota 15.4. 16:00 Jindřichov – Písečná  

Sobota 22.4. 16:00 Javorník – Jindřichov odj. 14:00 

Sobota 29.4. 16:00 Jindřichov – Vidnava 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Sobota 2.4. 10:00 Rapotín – V.Los./RSKM 

Sobota 15.4. 12:15 Bludov – V.Los./RSKM 

Sobota 22.4. 10:00 V.Los./RSKM – Vikýřovice 

Neděle 30.4. 13:30 Nový Malín – V.Los./RSKM 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 2.4. 15:00 RSKM – Bohdíkov 

Neděle 9.4. 14:00 Rapotín – RSKM 

Sobota 15.4. 14:00 RSKM – Hrabišín 

Neděle 23.4. 9:30 Ruda – RSKM 

Sobota 29.4. 12:00 RSKM – Bratrušov 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 8.4. 12:30 Velké Losiny – RSKM 

Sobota 22.4. 10:30 Rovensko A – RSKM 

Sobota 29.4. 14:00 RSKM – Petrov-Sobotín 
 

  

 

1. Libina 8 7 1 0 47 : 13 22 
2. V.Los./RSKM 8 6 2 0 88 : 25 20 
3. Rapotín 8 4 1 3 42 : 27 13 
4. Hrabišín 8 4 1 3 42 : 36 13 
5. Nový Malín 8 4 0 4 48 : 21 12 
6. Petrov-Sobotín 8 4 0 4 34 : 31 12 
7. Ruda 8 3 1 4 26 : 24 10 
8. Bludov 8 0 1 7    6 : 59 1 
9. Vikýřovice 8 0 1 7      6 : 103 1 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


