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Jindřichov stále spoléhá na vydatný příspěvek od starších hráčů. Do nemalé skupiny čtyřicátníků patří František Vlček a Tomáš  Svora.
 FOTO: Petr Fišer 



 

Náš dnešní soupeř, tým TJ Postřelmov, nepatří mezi 
naše tradiční soupeře a naše dřívější soupeření o soutěžní 
body se na přelomu tisíciletí přerušilo na celých patnáct let. 
Až před dvěma lety jsme na naše dřívější kontakty navázali. 

Od sezóny 1996/1997, kdy jsme postoupili ze III. třídy 
do okresního přeboru, se dnes s týmem Postřelmova utká-
váme potřinácté. Vzájemná bilance z předchozích 11 zápa-
sů je příznivější pro nás, když jsme v 6 utkáních zvítězili, 
čtyřikrát se soupeři rozešli smírně a jen dvakrát jsme odešli 
z hřiště poraženi. Ale to už je dávno. V posledních dvou 
sezónách, kdy se naše sportovní styky po 15 letech znovu 
obnovily, jsme s Postřelmovem ještě neprohráli. V před-
minulé sezóně jsme na podzim doma zvítězili 2:0 dvěma 
brankami Ladi Petra, na jaře jsme venku dlouho sahali po 
vítězství, nakonec skončilo utkání 3:3 s naší šťastnou pe-
naltovou tečkou. Naše branky vstřelili Martin Navrátil, Lukáš 
Křenek a z penalty Fanda Vlček, za soupeře byli úspěšní 
Lubomír Winkler, Miroslav Dvořák a Jiří Picka. V podzimním 
duelu minulé sezóny skončilo utkání v Postřelmově neroz-
hodně 1:1 (na penalty byl tentokrát úspěšnější náš soupeř) 
po brankách Michala Velkého a Jiřího Picky. Jarní odveta 
skončila stejným výsledkem s naší šťastnou penaltovou 
tečkou. Branku Postřelmova vstřelil Miroslav Dvořák, my 
jsme srovnali vlastním gólem po trestném kopu Fandy 
Vlčka. Celkové skóre vzájemných zápasů je příznivější pro 
nás v poměru 33:18, což dává průměr 4,3 branky na utkání. 

V minulém kole hostili fotbalisté Postřelmova tým Blu-
dova. Jednalo se o souboj 3. a 4. týmu minulého soutěžního 
ročníku a zároveň o reprízu utkání posledního kola, ve 
kterém se rozhodlo o pořadí na 2.-4. místě. Černého Petra 
si tehdy vytáhl Bludov. A jak to dopadlo teď? 

POSTŘELMOV – BLUDOV 

3 : 2 

_ Postřelmov to na Bludov umí _ 

Bludovu to v Postřelmově nesvědčí. Fotbaloví svě-
řenci trenérů Žaitlíka a Breckla  neuspěli na stadionu    
u nádraží na úplném konci minulé sezóny, čímž přišli    
o medailové umístění, a s prázdnou se vraceli i po 
skončení sobotního otevíracího utkání dalšího sou-
těžního období. Vzhledem k průběhu ho prohráli 
zaslouženě. 

Hostitelé vyrukovali na lokálního rivala pod taktovkou 
nového trenéra Martina Hoška, jenž nasadil do základní 
sestavy dvě letní posily – klubového navrátilce Duse a exlo-
sinského středopolaře Nýdeckého. 

Z toho, jak se vyvíjel první poločas, mohl mít radost. 
Jeho mužstvo hrálo aktivně a obávaného soupeře nepou-
štělo do hry. Až na několik výpadů vedených po levé straně 
se k ničemu podstatnému nedostal.  

Na opačném konci hřiště bylo rušno daleko častěji. 
Nadějně se jevil střelecký projektil agilního Wiesnera i spo-

lupráce mezi Špičkou a Pickou. Uhodilo ve 31. minutě. 
Bludovský záložník Wagner chyboval při odkopu a nekom-
promisní trest se dostavil vzápětí. Wiesner zachytil míč na 
kraji šestnáctky, duchapřítomně ho předložil proti noze 
Petrovi Janků a ten se z výhodné pozice nezmýlil – 1:0. 

Postřelmov se hnal za každým balónem jako vyhládlý 
pytlák za vyhlédnutou kořistí. Byl důraznější, bojovnější a 
jeho výkon se do přestávky jevil jako daleko srdnatější. 
Každá nabídka, ať už centrovaná či házená z autového 
prostoru, byla hodně smradlavá. „Kdybychom prohrávali 
4:0, nikdo by se nemohl divit. Pojďme si přihrávat do nohy, 
pojďme hrát náš fotbal,“ burcoval svůj tým o poločasové 
pauze nespokojený trenér Aleš Žaitlík. 

V době, kdy bylo na straně hostujícího družstva patrné 
zvýšené ofenzívní úsilí, se na hlavy Hegedüse a spol. 
spustila ledová sprcha. Janků přenesl těžiště hry do křídel-
ního prostoru na Wiesnera a po jeho centru lehce skóroval 
Lubomír Winkler. Postřelmovští fotbalisté byli na koni a po 
střele Jiřího Picky mohli definitivně rozhodnout. Bývalý hra-
jící lodivod ale orazítkoval pouze vzdálenější tyč a o chvíli 
později uhodilo na druhé straně. Po tom, co otečkovala 
kratší část brankové konstrukce i levačka Schwarzera, se 
usmálo štěstí na dorážejícího Stanislava Sadila. 

Znovu tak bylo o co hrát. Otevřený stav platil až do 87. 
minuty. Picka potáhl míč, naservíroval ho pod sebe až na 
malé vápno na střídajícího Tomáše Melchera, a tomu stači-
lo k proslavení velmi málo. Bludov se ještě jednou chytil 
stébla. Schwarzer chytrou kolmicí nachytal na hruškách 
kompletně celou obranu protivníka a Stanislav Sadil druhým 
zásahem do černého zařídil, že se o premiérové body 
v nové sezóně naplno zápolilo až do závěrečné vteřiny. 
Diváci si v horkém podvečeru přišli na své. 
Branky: 31. Janků, 54. Winkler – 2:0, 61. Sadil – 2:1, 87. 
Melcher – 3:1, 90. Sadil – 3:2. Diváci: 198.  
Sestava Postřelmova: Roubalík – Vít (73. Melcher), Dvo-
řák, Jáně, Wiesner (88. Krátký), Picka, Špička, Nýdecký, 
Janků, Dus, Winkler. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Doskočil (89. Hojgr), Barto-
šek, Blaťák, Adam, Schwarzer, Stuchlý (84. Brož), Wagner, 
Svoboda, Miterko (46. Sadil), Hél (46. Kolek). 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2018, 7.8.2018) 

Další výsledky 1. kola:   Staré Město – Písečná 2:2 (4:3p), 
Ruda – Libina 3:3 (4:3p), Lesnice – Žulová 3:1, 
Zlaté Hory – Dubicko 4:0, Štíty – Sudkov 0:4. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan David Kopec-
ký z Mostkovic. Na čarách mu budou asistovat pánové Du-
šan Pytlíček z Olomouce a Pavel Jílek ze Starého Města. 

Další utkání 2. kola: Libina – Staré Město, Bludov – Štíty, 
Sudkov – Zlaté Hory, Nový Malín – Žulová, 
Písečná – Lesnice, Dubicko – Ruda.  

      

 



 

1. kolo 
4. 8. 2018 

 

TJ OLPA Jindřichov – TJ Sokol Nový Malín 
4 : 0 

 
 

Šimo 
 
 

T. Zimolka 
 

D. Zimolka          Špatina                 Svora 
 

J. Vlček      Hrůzek      F. Vlček      Navrátil 
 (46. Ji. Tezner)      (16. Velký) 

 

Křenek                    Petr 
 (74. M. Strnad) 

 

_ Navrátil skončil v nemocnici._  
__Má zlomený kotník _ 

Sezóna pro něj skončila dřív, než se stačila pořád-
ně rozjet. Martin Navrátil na zápas s Novým Malínem 
hned tak nezapomene. Jindřichovskému fotbalistovi se 
stal osudný obranný skluz na stojnou nohu po odehrání 
míče, který ho vyřadil ze hry v šestnácté minutě. Se zlo-
meným kotníkem a přetrhanými vazy čeká na operaci 
v šumperské nemocnici. 

K zákroku, jenž se k všeobecnému překvapení obešel 
bez karetního trestu, došlo jen dvě minuty po té, co se do-
mácí mužstvo ujalo vedení. Ladislav Petr po dlouhém náko-
pu na velké vápno zasekl, vypálil a křížnou parádou vymetl 
horní kout.  

Nový Malín se v létě plácl přes kapsu a kromě nového 
trenéra Romana Maňky koupil řadu nových hráčů. Ambi-
ciózně poskládanému souboru to v Jindřichově příliš nela-
dilo. Balón měl sice pod kontrolou častěji, jenže mu hapro-
vala útočná fáze.  

Hostitelé byli daleko efektivnější. Na startu druhé půle 
vyslal střídající Velký do brejku Křenka a po jeho křížném 
vybídnutí znovu nezaváhal kanonýr Petr. 

Jindřichovský bomber se prostřílel až k čistému hatt-
ricku. Zkompletoval ho v 83. minutě, kdy jej do samostat-
ného úniku vysunul veterán Vlček. 

Malínský zmar dokonal Jiří Tezner. O čtyři minuty po-
zději ho ve finiši dravého úniku vedeného po pravé straně 
našel produktivní Petr. „Letní změny v Malíně vzbuzovaly 
obavy a respekt. Proto jsme radši začali trochu opatrněji     
a snažili se sázet na naši největší zbraň, kterou jsou rychlé 
brejky. Cenné vítězství je vykoupené zraněním Martina Na-
vrátila. Je naprosto neuvěřitelné a pro nás nepochopitelné, 
že se za takový faul neudělila žádná karta,“ kroutil nechá-
pavě hlavou František Vlček. 
Branky: 14., 47. a 83. Petr, 87. Jiří Tezner. Diváci: 160. 

Sestava Nového Malína: Anděl – Janda, Mošonec, Diblík 
(81. Greif), Šlesinger, Pospíšil, Ondruš, Vicenec, Valenta, 
Laščák (64. Valíček), Michalička (46. Halouzka). 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2018, 7.8.2018) 
 
 

___„Kvalita soutěží je čím dál horší,“___  
______nebojí se otevřené kritiky______  
__trenér Jindřichova František Olbort__ 

 

Nechodí kolem horké kaše, nebojí se odložit růžové brýle. 
Trenér jindřichovských fotbalistů FRANTIŠEK OLBORT si stojí za 
svým. „Kvalita soutěží je čím dál horší. Není kde brát,“ netajil kritic-
ký pohled na věc zkušený harcovník. 

Doby, kdy se za jeho mladých let „mastil“ fotbal od rána do 
večera, jsou podle něj nenávratně pryč. „Děti mají spoustu jiných 
koníčků. Zaplnit mládežnické a mužské kategorie není vůbec 
snadné. Výhodu mají oddíly z obcí a dědin, které leží v blízkosti 
větších měst. Výběr a celkové možnosti jsou tam o něco pří–
znivější,“ pokračoval v upřímném konstatování. „Pozvolný úpadek 
trvá delší dobu. Nic na tom nezměnily ani vlaštovky vypuštěné před 
několika lety v Zábřeze a Mohelnici. Po všech stránkách náročnou 
třetí ligu tam neudrželi a dobrovolně se vrátili do krajského přeboru. 
Nejlépe je na tom momentálně Šumperk. V divizi nehraje vůbec 
špatně. K tomu, aby se posunul na ligovou úroveň, mu ale pořád 
dost schází. Ještě ho čeká hodně práce,“ vyjádřil se k současnému 
stavu na okresní scéně. 

Jindřichov by měl být v nadcházející sezóně I. B třídy papíro-
vým favoritem. Šampióni z Leštiny se přihlásili do vyšší soutěže,    
a jelikož Vlček a spol. skončili na druhém místě, automaticky jim 
připadá nálepka medailových aspirantů. „Takhle bych to neviděl. 
Vzhledem k tomu, jakou má naše mužstvo věkovou skladbu a kolik 
je v něm čtyřicátníků, bych byl daleko opatrnější. Na postup 
nemáme početně ani výkonnostně. Když budeme hrát kolem 
pátého a šestého místa, zavládne u nás spokojenost,“ tvrdil kouč 
Jindřichova. 

V minulém ročníku mu neunikl pokračující vzestup pracovi-
tého Bludova. „Nahoře bude hrát znovu i posílený Postřelmov. 
Těžko říct, co očekávat od Nového Malína, který během léta zažil 
velký příliv hráčů z Rapotína. Nejspíš to bude vyrovnané vepředu    
i vzadu. O postup a sestup by se mohlo prát po čtyřech až pěti 
týmech. Jak už jsem říkal, kvalita celkově upadá,“ zahrál si na 
soutěžního věštce. 

K dispozici má opětovně dva staronové svěřence. Návrat 
ohlásil Jan Tezner a také v Hanušovicích hostující Miroslav 
Ondryáš. Ve fázi jednání je příchod štítového záložníka chorvatské 
národnosti. „Letní příprava bohužel neprobíhala optimálně. Tradiční 
komplikace představovaly zaměstnání a dovolené. Chtěli jsme se 
scházet dvakrát týdně, ale moc se nám to nedařilo,“ postěžoval si 
František Olbort. Náladu mu pokazil i výsledek přátelského utkání s 
Rapotínem. Nekompletní Jindřichov mu podlehl hrozivě vysoko 
1:10! Není to příjemná zpráva i z toho pohledu, že na Olbortův 
výběr čeká náročné nakročení. V úvodních třech kolech se poměří 
s Novým Malínem, Postřelmovem a Štíty. „Je to hodně těžký los,“ 
vyhlížel sobotní zahájení s mírnými obavami. 

Jindřichovský stratég je přesvědčený o tom, že okresní 
rivalové z Leštiny se v I. A třídě zachrání. „Mohli by se držet kolem 
desátého místa. Nebude to ale nic jednoduchého. Bez poctivého 
přístupu k tréninku a samotným zápasům to jednoznačně nepůjde. 
Vyšší soutěž vyžaduje i kvalitnější fotbalový projev,“ porovnával po 
zkušenostech nabraných v předešlých letech. 

(Petr Fišer, TÝDEN NA SEVERU, č. 31/2018, 31.7.2018) 
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MLÁDEŽNICKÁ KOPANÁ 
 

Naše hřiště bude pro letošní rok domovským hřištěm pro 
družstva RSKM Horní Pomoraví v kategoriích mladších a starších 
přípravek a mladších žáků. Díky dobrému losu soutěží budou mít 
podzimní zápasy našich mužů (s výjimkou prvních dvou kol, kdy se 
žákovské soutěže ještě nehrají) dva až tři předzápasy.  

 

 

 

 

 

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH TÝMŮ 
 

MUŽI: 
 

Sobota 18.8. 16:30 Štíty – Jindřichov  odj. 15:30 

Sobota 25.8. 16:30 Jindřichov – Zlaté Hory 

Neděle 2.9. 16:00 Ruda – Jindřichov odj. 14:45 

Sobota 8.9. 16:00 Jindřichov – Staré Město 

Sobota 15.9. 16:00 Lesnice – Jindřichov odj. 14:30 

Sobota 22.9. 15:30 Jindřichov - Žulová 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Sobota 25.8. 14:30 RSKM – Bratrušov (předzápas) 

Sobota 1.9. 13:00 Rapotín – RSKM 

Sobota 8.9. 14:00 RSKM – Staré Město (předzápas) 

Neděle 16.9. 11:00 Ruda – RSKM 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 25.8. 13:00 RSKM – Postřelmov (předzápas) 

Sobota 1.9. 12:30 Velké Losiny – RSKM 

Sobota 8.9. 12:30 RSKM – Staré Město (předzápas) 

Sobota 15.9. 13:30 Hrabišín – RSKM 

Sobota 22.9. 14:00 RSKM – Libina (předzápas) 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 1.9. 13:00 Staré Město – RSKM 

Sobota 8.9. 11:00 RSKM – Šumperk B (předzápas) 

Neděle 16.9. 10:00 Šumperk C – RSKM 

Sobota 22.9. 12:30 RSKM – Obědné (předzápas) 

 

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


