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 Zimní přestávka skončila a jarní část tohoto soutěžního 

ročníku  krajské soutěže  MK  RAJO  I.B třída skupina C pokračuje  16 . 
kolem. V něm se na našem hřišti představí tým TJ Post řelmov.  

Od sezóny 1996/1997, kdy jsme postoupili ze III. třídy do 

okresního přeboru, se dnes s  týmem Post řelmova utkáváme 
podvanácté. Vzájemná bilance z  předchozích 11 zápasů je přízni -

vější pro nás, když jsme v 6 utk áních zvítězili, třikrát se soupeři 

rozešli smírně a jen dvak rát jsme odešli z hřiště poraž eni. Ale to už 
je dávno. V posledních dvou sezónách, kdy se naše sportovní styky 

po 16 letech znovu obnovily, jsme s Postřelmovem ještě neprohráli . 

V minulé sezóně jsme na podzim doma zvítězili 2:0 dvěma brankami  

Ladi Pet ra, na ja ře jsme venku dlouho sahali po vítězství, nakonec 
skončilo utkání 3:3 s naší šťastnou penaltovou tečkou. Naše branky 

vstřelili Martin Nav rátil, Luk áš Křenek a z  penalty Fanda Vlček, z a 

soupeře byli úspěšní Lubomí r Winkler, Mi roslav Dvořák  a Jiří Picka. 
V podzimním duelu této sezóny skončilo utkání v  Post řelmov ě 

nerozhodně 1:1 (na penalty byl tentokrá t úspěšnější náš soupeř) po 

brankác h Michala V elkého a  Jiřího  Picky. Celkové skóre vzájemných 

zápasů je příznivější pro nás v poměru 32:17, což dává průměr 4,5 
branky na utkání.  

Před dnešním zápasem jsou naši fotbalisté v tabulce na 2 . 

místě se ziskem 30 bodů a skórem 37:19 s jen o  2 góly horším skóre 
za Leštinou, Postřelmov je se ziskem 24 bodů pátý při skóre 20:19 . 

V minulém kole hostil Postřelmov Lesnici  a po úspěšn é trefě P etra 

Janků zvítězil v poměru 1 :0.  
 
 

ROZHODČÍ  
Jako hlavní rozhodčí bude dnešní utkání řídit pan Pet r Opravil 

z Jestřebí, na čarách mu budou asistovat pánové Jaroslav Vojtek 
z Újezdu u Uničova a Ji ří Aberle ze Š umperka .  

 
 

Další u tkání 16. kola:  Sudkov – Š títy, Lesnice – Zlaté  Hory, 
Písečná – Mikulovice, Nový Malín – Staré Město, Bludov –  
Leština  

 

Náš tým v příprav ě na jarní část sezóny sehrál p řípravná 
utkání s následujícími výsledky: 

 

27. 1.  Jindř ichov – Velké Losiny (KP ) (UMT RA Špk. )  

 2 : 8  
Naše br anky:  Lukáš K řenek 2  
 

17. 2.  Jindř ichov – Šumper k 19 (MSDD) (UMT RA Špk. )  
 3 : 2  

Naše br anky:  Lukáš K řenek 2, Martin Navrátil  
 

4. 3.  Zvole (I.B sk.B ) – Jindř ichov (UMT RA Zábřeh ) 
 3 : 1  

Naše br anky:  Ladislav Pet r 

24. 3.  Javor ník (OP JE) – Jindř ichov (Mikulovice) 
 3 : 1  

Naše br anky:  Martin Navrátil 3, Ladislav Pet r 2, Pavel  
Špatina 2,  Denis Tomíček, František Vlček  

 

Závěr podzimní  části sezóny  a začátek ja rní  přináší již řadu le t 
díky losu pro naše hráče t rojici venkovních zápasů, ve kterých jsme 
byli poměrně úspěšní.  

14. kolo 
4. 11. 2017 

Sokol Nový Malín – TJ OLPA Jindřichov 
2 : 0 

 

Šimo 
 

T. Zimolka 

  
M. Vlček         F. Vlček             Svora 

 

D. Zimolka     Hrůzek      Tezner      Velký 

            (80. Prokop)(54. M. Strnad)   
  

 

Křenek                      Navrátil 
 

_Šumperský azyl Malínu svědčil, _  
_dvěma góly zaskočil favorita_ 

Dobr ovolně se vzdali výhody domácího pr ostř edí. V No-
vém Malíně si nechtěli ponič it špatným počasím poznamenané 
hř iště, pr oto př ed těžkým zápasem s Jindř ichovem sáhli po 
šumper ské var iantě a umělé tr ávě. Př inesla jim štěstí. Po dvou 
smolných zápasech s nevalným koncem por azili na Tyr šově 
stadiónu soupeř e, kter ý se př etahuje s Leštinou o vedení v  nej-
nižší kr ajské soutěži.  

Než si akté ři sobotního  utkání  zvykli na net radiční podmínky, 
vyprodukovali nemalé množství nejrůznějších přehmatů a nepřes -
ností. Jindřichov si neobvykle vypomáhal nakopávaný mi míči a dlou -
ho se nedostával k hlavní  přednosti,  kterou jsou  rychlé brejky. O d 
dvacáté minuty navíc prohráv al. Trestný kop z velké vzdálenosti do -
letěl do prosto ru šestnáctky, kde zaúřadovala hlava Ondřeje Málka.  
Zápasový favorit měl dvě velké p říležitosti k tomu, aby vyrovnal.      
V obou případech zakončoval útoč níl Lukáš Křenek. Nejp rve po ro -
hovém kopu hlavičkou z bezprost řední blízkosti zamířil nad bránu    
a na konci samosta tného nájez du o  chvíli později nec hal jen vyni -
knout Davida Laščáka. V souboji jeden na jednoho neuměl nic 
jiného, než mu pouz e „ vypráši kožich“ . Převaha Jindřichova za ne -
příznivého stavu  byla jalová.  Z  nedotažených náznaků se vyjímala 
další možnost v sobotu neplodného K řenka, jemuž scház el větší 
důraz.  V době, k dy jeho tým v honbě za vyrovnáním o tevíral obranu, 
nachytal Radima Šima na hruškách Miloš Ondruš. Za příliš vysu -
nutého gólmana zaplul odvážný pokus vyprodukov aný z v elké vzdá -
lenosti. Chybující Šimo si na míč pouze sáhl. „ Nový Malín  si za 
snahu a větší úsilí vyhrát zasloužil. Od nás to nebylo ono,“  nechodil 
kolem horké kaše jindřichovský matador F rantišek Vlček.  
Br anky: 20. O ndřej Málko 1:0, 78. Ondruš 2:0. Diváci: 50.  
Sestava N. Malína: Laščák – Janda, O. Málko, Greif (54 . Damian -
čík),D.Novák,Halouzka(78.Pala tka),O ndruš,M.Novák,Janek,Hofman  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 45/2017, 7.11.2017) 

13. kolo 
10. 11. 2017 

Sokol Lesnice – TJ OLPA Jindřichov 
0 : 2 

 

Šimo 
 

T. Zimolka 
  

M. Vlček         Špatina             Svora 
 

J. Vlček     Hrůzek      F. Vlček      M. Strnad 
             (58. Velký) 

 

Křenek                      Navrátil 

    

 

75 

38 

61 



 

_Do chomoutu s čistým kontem _ 
Fotbalisté Jindř ichova nechali zapomenout na nevýr azný 

výkon ze Šumper ka, kde př ekvapivě podlehli Novému Malínu. 
Na konto si  př ipsali jeden z nejcennějších skalpů získaných 
během podzimu. Vítězství, k ter é vybojovali v Lesnic i, je po 13 
kompletních kolech katapultovalo na pr vní místo př ed Leštinu. 

Dohrávané utkání p řišlo na řadu v pá tek odpoledne. V  nevlíd -
ném počasí se mělo soupeřit od půl třetí. P řestože  se začalo o deset 
minut později, hosté v úvodu mohli nasadit jen osm použitelných 
hráčů. Ostatn í dorazili s mírným zpožděním. Oba týmy se snažily     
o kombinační pojetí. V e většině  případů ale  končily ofenzivní pokusy 
před pokutovým územím. V prvním poločase stál za zmínk u 
Roubalíkův cent r a hlavička Kobzy, kte rá proletěla těsně vedle jedné 
z tyčí. „ Myslím si, že jsme byli šedesát minut hry lepším týmem. 
Šancí jsme si však nevytvořili tolik, kolik bylo potřeba. Po přestávce 
se potvrdilo, že to bude zápas o jednom gólu. Bohužel pro nás, ho 
dal Jindřichov,“  posteskl si trenér Knobloch.  

Hostující mužstvo udeři lo s pomocí rychlého brejku. P o 
špatném odk opu domácího hráče přišpendlil odražený balón přesně 
k tyči Lukáš Křenek, kte rý vypustil ze své kopačky přesně umístěnou 
polovysokou bombu. Ve velkém vápně ho  naš el po  levé st raně 
unikající Navrátil. Zaváhání na lesnické straně předcházelo i d ruhé 
změně stavu. Obráncovo promáchnutí nahrálo do karet Martinu 
Navrá tilovi, jenž byl po vyhraném osobním souboji v koncovce 
rovněž neomylný.  

Lesnice se nevzdala a makala až do konc e. P roblém byl v tom, 
že si nepotykala  s fotbalovou štěstěnou. Jiří Glozyga mohl vyvolat 
naději, jenže otečkoval pouze tyč. „ Bez gólů se žádné zázraky 
vykouzlit nedají, to je jasné. Dnes nevyhrál lepší, ale produktivnější 
tým. Pod naše podzimní vysvědčení  se podepsal fakt, že  jsme na 
rozdíl od minulé sezóny  začali dostávat  laciné branky. Bylo jich 
zhruba sedm a připravily nás minimálně o  pět bodů. Přes zimu na 
tom musíme zapracovat. Na jaře uděláme všechno pro to, abyc hom 
vedoucí dvojici Jindřichov – Leština ještě pořádně prohnali a pot rá -
pili,“  sliboval za celé družstvo Jan Knobloch.  

Páteční st řetnutí mělo speciální nádech pro jindřichovského 
brankáře Radima Šima. O pouhý den později se totiž ženil se svou 
přítelkyní. Do chomoutu nemohl vlézt lepším způsobem, v Lesnici 
vychytané čisté konto se maximálně cení. „ Popravdě jsme s  tako -
vým výsledkem ani nepočítali. O to víc nás těší. V odvetách máme 
na co navazovat,“  těšilo zkušeného středopolaře hostujícího celku 
Františka Vlčka.  
Br anky: 66. Křenek 0:1 , 76. Nav rátil 0:2. Diváci: 70  
Sestava Lesnice: D. Dlozyga – Balvín, Vašíček (24 . Topitsch), Jur -
ka, Lejsal –  Kobz a, S myčka, Šebesta,  Jílek (60. Svoboda) – Rouba-
lík (76. Špaček), J.  Glozyga  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 46/2017, 14.11.2017) 

_Obránci, pozor! Petr je zpátky. _ 
Že patří mezi největší favority na soutěžní titul? Fotbalisté 

Jindřichova tomu nepřikládají žádnou důležitost. P růběh podzimní 
části I. B třídy s povděkem kvitovali, vedoucí pozici ale nijak zvlášť 
nepřeceňují. „ Pokud ji udržíme, jen dobře. Pok ud ne , žádnou vědu 
z toho dělat nebudeme. Stačit nám bude jakékoliv umístění v  nej -
lepší pětce,“  tvrdil p řed  jarním startem kapitán  týmu Fran tišek Vlček.  

V Jindřichově na k onečný výsledek  až tolik nehledí . V  klubu z e 
severu mají jiné p riority. „ Naším záměrem je,  aby dostávali více 
prosto ru a hern ích příležitostí mladí kluci. Tak, abychom na zápasy 
jezdili minimálně ve t řinácti a minuly nás problémy, kte ré nás  
provázely v první  polovině.  Že jsme základní  sestavu lepili dost 
složitě a kolikrát nás bylo akorát. V  úzkém kádru jsou navíc t ři 

čtyřicátníci. Takže jde i o to,  aby nás postupně nahrazovali. Doneko -
nečna hrát  nebudeme,“  zdvihl varovný prst nestor Vlček, jeden z dří -
ve narozených veteránů. Do stejné věkové k ategorie spadají ost ří -
lení harcovníci Zimolka a Svora.  

Obrany soupeřů by měly vyhlásit stav ohrožení. Comeback na 
zelené trávn íky chystá Ladislav Petr. Na I. B třídu nadstandardní 

útočník dlouho scházel kvůli vynucené pauze, kterou si vyžádala 
nezbytná operace k řížových vazů v koleni. Teď je  zpátky a  ofenzivní 
síla tabulkového lídra  ještě vzroste .  

Po zranění a skončeném hostování v Hanušovicích bude 
znovu k mání i Miroslav O ndryáš.  Jediný větší  otaz ník visí nad 
Janem Vlčkem, jenž fotbalové  záležitosti nestíhá kvůli p racovním 
povinnostem. Jinak se vážnější trable jindřichovské kabině vyhýbají 
a mužské áčko by k sobotnímu šlágru do Starého Města mělo 
odcestovat v plné síle. „ Vždycky to bývá derby se vším všudy a ani 

tentokrát to nebude jiné. Na malém hřišti se dá očekávat v elký boj se 
spoustou tvrdých soubojů . Uvidíme, co s námi udělá přec hod na 
přírodní t rávu. Na našem hřišti jsme ani jednou net rénovali, protož e 
bylo pořád pod sněhem. Vždycky je v  tom určitý problém,“  řekl 
František Vlček. Podle něj je nejvážnějším aspirantem na celkové 
prvenství černý kůň z Leštiny.  

(Petr Fišer, Boh. Tesař, ŠUMPERSKÝ REJ, 28.3.2018) 

15. kolo 
31. 3. 2017 

Baník Staré Město – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 3 (PK: 2:3) 

 

Šimo 
 

T. Zimolka 

  
M. Vlček         Špatina             Svora 

 
 

J. Vlček     Hrůzek      F. Vlček      M. Strnad 

     
 

Křenek                      Navrátil 
 

41 

32 59 

 

(FOTO: Petr Fišer)  

      

  



 

_Když se municí nešetří. Derby mělo říz._ 
Bylo to pr avé fotbalové der by se vším, co k podobným 

spor tovním bitvám patř í. Odvěcí r ivalové ze Star ého Města a 
Jindř ichova se v sobotním odpoledni pustili do atr aktivní 
př estř elky, kter á dospěla až  k penal tovému r ozuzlení. Dr uhý 
bodpř ipadl šťastnějším hostům.  

I když se do přestávky hrálo podle jindřichovských not, jako 
první se gólov ě pros adilo domácí mužstvo. Michal Klems a  se vložil 

do odraženého míče a polovysokou dělovkou odsoudil brankáře 
Šima do role zarmouc eného „ rybáře“ , v jehož síti přistál nežádoucí 
úlovek.  

Aktivnější Jindřichov se rozházet nenechal. O pět minut později 
mu nahrála chyba na st raně soupeře. Navrá tilec do sestavy Ladislav 

Petr si naběhl na kolmici narýsovanou mezi obránce a gólmana a po 
obhození příliš vysunutého Miroslava Rohoně t riumfálně zasunul 
balón do prázdné klece. Baníkovci neroz hodný stav neudrželi. Čty ři 
minuty před pauzou inkasovali podruhé a znovu s vydatným přispě -
ním zbytečného kiksu v zadních řadách. K řenek nezachrtil, posunul 
náčiní na výhodněji postaveného Martina  Nav rátila a tabulkový líd r 

poprvé vedl. Nakonec byl rád, že neodjížděl s prázdnou. Staré 
Město se do něj zkraje druhé půle zakouslo stylem hladového 
predátora a nepříz-nivé skóre překulilo zpátky na svoji stranu. Po 
gólové dorážce Michala Klemsy se za dalších jedenáct minut p ři 
dlouhém autu vytáhl hlavou u bližší tyče hlídkující Jiří Biloš. 
Jindřichov hazardoval se ztrátou na kontě až do 79. minu ty, kdy ho 

spasil perfektní cent r od Špatiny. Na ideálně načechraný balón si 
naskočil Lukáš Křenek  a bylo vyrovnáno.  

„ Remízový stav odpovídal a byl spravedlivý. První poločas 
vyzněl pro  nás,  d ruhá část pro  Staré  Město. Oba tý my zdobila  velká 
snaha a bojovnost,“  kvitoval zápasovou úroveň trenér hostujícího 
celku František Vlček. „ O pauze jsme přeházeli sestavu,  změnili 

rozestavení a sáhli ke dvěma střídáním, kte rá s e nám vyplatila. Kluci 
se nevzdali, dál se prali o každý míč a odměnou jim byl příznivý 
výsledek. Dokázali si, že můžou pot rápit  i největšího favorita. S 
vedoucím týmem tabulky sehráli rovnocennou partii a  jediné,  co nás 
může mrzet,  je fakt , že z  toho nebyly dva body. I  tak z aslouží 

pochvalu,“  vzkazoval do kabiny kouč Baníku Jul ius Kov áč.  
Br anky: 26. M. Klemsa 1:0 – 31. Pet r, 41. Navrátil 1:2 – 49. M. 
Klemsa, 60.  Biloš 3:2 – 79. K řenek 3:3.  Diváci: 150  
Sestava Star ého Města: M. Rohoň – Král, L. Rohoň, Pacal, Novo -
sád (46. Kubíč ek) – Langr (78. Baďura), Podhora (46. Biloš), P. Pe -
lech, Kužma – M. Klemsa, J. Klemsa.  

(Petr Fišer, Bohumil Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 14/2018, 3.4.2018) 
 

TABULKA PO 15. KOLE: 
1. Leština  14  9   1 1   3 41 : 21  30  

2. Jindř ichov 14  9   1 1   3 37 : 19  30  

3. Bludov 14  7   2 1   4 31 : 22  26  

4. Štíty 13  7   1 1   4 40 : 26  24  

5. Postřelmov  14  6   2 2   4 20 : 19  24  

6. Lesnice 14  5   3 2   4 26 : 15  23  

7. Písečná  13  5   1 3   4 35 : 30  20  

8. Sudkov  14  6   1 0   7 38 : 35  20  

9. Libina 14  5   2 1   6 30 : 37  20  

10.  Zlaté Hory  13  4   2 2   5 22 : 20  18  

11.  Staré Město  14  2   3 2   7 25 : 40  14  

12.  Nový Malín  13  3   1 1   8 20 : 40  12  

13.  Mikulovice 14  1   0 3   10  13 : 54  6 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 14.4. 15:30 Zlaté Hory – Jindřichov odj. 13:30 

Sobota 21.4. 16:00 Jindřichov – Mikulov ice  

Sobota 28.4. 16:00 Leština – Jindřichov odj. 14:30 

Sobota 5.5. 16:30 Jindřichov – Štíty 

Sobota 19.5. 17:00 Jindřichov – Libina  

Sobota 26.5. 17:00 Sudkov – Jindřichov odj. 15:30 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 14.4. 13:30 Loučná – RSKM 

Sobota 21.4. 14:30 RSKM – Hrabišín (předzápas) 

Neděle 29.4. 9:30 Ruda – RSKM 

Úterý 1.5. 13:00 Rapotín – RSKM 

Neděle 6.5. 15:00 RSKM – Velké Losiny 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Neděle 15.4. 10:00 RSKM – Staré Město 

Sobota 21.4. 9:00 Vikýřov ice – RSKM 

Neděle 29.4. 10:00 Nový Malín – RSKM 

Sobota 5.5. 13:30 RSKM – Petrov-Sobot.(předzápas) 
 

  

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU.  

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 

finančně přispívá Olomoucký kraj. 


