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Z utkání hraného 2. června 2012 – Brankář Tomáš Kulíšek likviduje šanci Ladi Petra. Tato dlouholetá opora Sudkova se po angažmá v Šumperku postavila 
do branky Štítů a musela skousnout tříbrankový příděl minulou sobotu v Písečné. FOTO: Jiří Málek 



 

Po domácím debaklu s Libinou pohodlném vítězství 
v Dubicku, se dnes scházíme k poslednímu domácímu utká-
ní našich fotbalistů v podzimní části této sezóny, v němž 
nás čeká tým Sokola Sudkov. 

Sokol Sudkov patří k tradičním soupeřům našeho 
týmu. Od roku 1993 se s tímto soupeřem utkáváme již 
popětadvacáté. Bilance předchozích 24 utkání je příznivá 
pro nás. Třináctkrát jsme zvítězili, pětkrát remizovali a šest-
krát prohráli při celkovém skóre 73:43 (průměr přes 5 
branek na zápas).  

Sudkov má od roku 1993 podobný vývoj jako náš tým. 
Z III. třídy jsme v roce 1996 do okresního přeboru postupo-
vali společně. My jsme po čtyřech letech postoupili do I.B 
třídy a Sudkov nás za dva roky následoval. Tady se ovšem 
jeho vývoj zastavil. Zatímco my jsme odehráli sedm sezón  
v I.A třídě, Sudkov hraje neustále, a to již 17. sezónu, v I.B 
třídě. Naposledy jsme tým Sudkova hostili na našem hřišti v 
10. kole minulého soutěžního ročníku a 7. října 2017 jsme 
zvítězili 5:2. Utkání jsme vůbec nezačali dobře a ve 26. 
minutě po brankách Jakuba Pospíšila a Petra Sitty jsme 
prohrávali 0:2. Do poločasu jsme však stihli zásluhou Marti-
na Navrátila a Lukáše Křenka vyrovnat a ve druhé půli jsme 
zcela ovládli vývoj zápasu a přidali zásluhou Radka Hrůzka, 
Jirky Teznera a znovu Lukáše Křenka další tři branky. 
Poslední vzájemný zápas se odehrál na jaře 26. května. 
Opět jsme po nešťastném „vlastenci“ Radima Šima v utkání 
prohrávali. Lukáš Křenek a Laďa Petr však do poločasu 
otočili skóre, které na konečných 1:3 dovršil v úvodu druhé 
půle posledně jmenovaný hráč.  

Po jedenácti soutěžních kolech je Jindřichov se ziskem 
16 bodů a skórem 27:25 na 7. příčce tabulky, Sudkov je 
s 20 body a skórem 24:20 pátý. V minulém kole hostil 
Sudkov tým Bludova a moc se s ním nemazlil: 

SUDKOV – BLUDOV 

3 : 0 
__Sudkov nás porazil zaslouženě, __  
__hlesl zklamaný Miroslav Breckl __ 

Podle papírových předpokladů měli čeřit vodu 
v horních patrech tabulky. Mnozí tipéři v nich viděli 
černého koně, který má na to, aby atakoval medailové 
pozice. Bludovským fotbalistům se ale předsezónní 
prognózy naplňovat nedaří. Další zpackané střetnutí 
odehráli v nedalekém Sudkově. 

„Porazil nás zaslouženě. Byl lepší. Kromě jiného nás 
předčil v důrazu a tvrdosti. Nám se nepovedlo navázat na 
dobrý výkon proti Dubicku. Chyběla tomu šťáva, vůbec to 
nebylo ono,“ konstatoval bez obalu nespokojený trenér 
Miroslav Breckl. 

Jeho svěřenci museli dohánět manko od deváté mi-
nuty. Po špatném odkopu se neposedný míč velmi rychle 
vrátil do jejich obranné šestnáctky a František Macoun 
s ním naložil gólově. 

Bludov zapadal do čím dál hlubší bažiny. Těsně před 
přestávkou nezachytil trestný kop z půlky zahraný po lajně. 
O centrovaný balón se v souboji poprali dva bojovníci, 
z nichž  byl úspěšnější Tomáš Kobza. S velkou podporou 
štěstí jej ztečoval přímo do šibenice. 

V 57. minutě bylo prakticky po zápase. Defenzíva 
hostujícího týmu si nepohlídala Petra Sittu a ten se řítil sám 
na Pavla Hegedüse. Jakmile zvýšil na 3:0, bludovské akcie 
poklesly na úplné dno. 

Hosté začali zlobit až v závěrečné desetiminutovce. To 
už jejich jejich snažení doprovázel hlasitě znějící zápasový 
umíráček. Hlavičku Bartoška „lapil“ Patrik Boháč, střelecký 
pokus Jendrišáka skončil těsně vedle brankového zařízení. 
„Celý podzim máme nabouraný a rozladěný nabitou 
marodkou. V jednu chvíli nám chybělo až sedm zraněných 
hráčů. Čtyři čekají na operaci, dva se sice vrátili, ale pořád 
nejsou stoprocentně fit,“ upozorňoval na smůlu, která 
Poláška a spol. provází v první polovině sezóny, trenérský 
kolega Aleše Žaitlíka. 
Branky: 9. Macoun, 44. Kobza, 57. Sitta. Diváci: 50.  
Sestava Sudkova: Boháč – Vepřek, Vraník, Havlíček (65. 
Ilčík), Macoun, Hudlík, Žalman, Pospíšil I., Kobza (90. Mi-
nář), Vepřek, Sitta (85. Pospíšil II.). 
Sestava Bludova: Hegedüs – Bartošek, Blaťák (35. Hél), 
Doskočil, Adam, Schwarzer, Miterko, Stuchlý, Valenta, Po-
lášek (46. Jendrišák), Sadil (57. Breckl). 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 42/2018, 16.10.2018) 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Jan Molík 
z Loštic. Na čarách mu budou asistovat pánové Milan Holík 
z Lanškrouna a Pavel Jílek ze Starého Města. 

Další utkání 12. kola: Postřelmov– Dubicko, Štíty – Libina, 
Nový Malín – Bludov, Staré Město – Lesnice, 
Zlaté Hory – Písečná, Ruda – Žulová. 

9. kolo 
16. 10. 2018 

 

FC Dubicko – TJ OLPA Jindřichov 
0 : 5 
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__ Dubicko obdrželo další příděl __ 
Až na občasné výjimky potvrzující pravidlo je to každý 

víkend takřka stejné. Jen se mění dějiště utkání a jméno 
fotbalového profesora, který udělí Dubicku další nekom-
promisní lekci. V neděli po obědě se oblíbené role ochotně 
ujali střelci z Jindřichova. 

Branková stavidla spustil v deváté minutě Jan Prokop. 
Po rohovém kopu se dostal k dorážce a nabídnutou možno-
stí nepohrdl. (Fanda Vlček zahrál z rohu míč na bližší tyč, 
odkud se jej snažil odrazit obránce. Jenže míč jen lízl          
a vlastně jej přihrál Honzovi přímo na nohu, a pro něj už 
nebylo těžké se z metru trefit do brány. Balón šel z Honzovy 
nohy poměrně nahoru, takže kdo ví, jestli by skončil v brá-
ně, kdyby stál Honza od brankové čáry o dva metry dál.) 
Stejně jako Jiří Tezner, jenž se zmocnil odraženého balónu 
a bez potíží zavěsil. (Lukáš Křenek se dostal za soupeřovou 
obranu a šel sám na brankáře. Když si brankáře obhazoval, 
byl nekompromisně zezadu „sundán“ dvojicí domácích 
obránců a při pádu na dubického brankáře se dosti narazil. 
Všichni jsme čekali hvizd rozhodčího, penaltu a červenou 
kartu, ale nic se neozvalo. Zatímco jsme se divili, doběhl 
k míči Jirka Tezner a obloučkem přehodil hlouček vzniklý 
uprostřed vápna.) Na 0:3 upravoval Michal Velký. Kličkou 
do protipohybu obránce si vytvořil dobrou střeleckou pozici, 
z níž vyplodil povedenou ránu k bližší tyči. (Od Michala to 
byla velmi povedená akce. Nejenže se dobře uvolnil po levé 
straně a zpracoval míč do běhu, navíc jej podél zadní lajny 
zatáhl do vápna a tam si poradil hned s trojicí domácích 
hráčů.) 

I když se hosté vysokým vedením uspokojili, ve dru-
hém poločase polevili a jejich nasazení výrazně pokleslo, 
jalového protivníka vyučili ještě dvakrát. Po standardní 
situaci Pavlem Špatinou (Jelikož již na hřišti nebyl exekutor 
našich standardek z levé strany Fanda Vlček, ujal se roze-
hrávky Jirka Tezner. Zavolal si k sobě Pavla špatinu a vy-
světlil mu, kam přesně ten míč pošle a aby si tam naběhl. 
Vyšlo to milimetrově!) a o pár vteřin později se ujala i souhra 
mezi Teznerem a Křenkem. (Zde jsem musel opravit autory 
článku, kteří za střelce naší páté branky označili Honzu 
Prokopa. Ale my, diváci, hráči i rozhodčí, jsme viděli Lukáše 
Křenka, takže tímto vše dávám na pravou míru. Lukášovi, 
poté co se otřepal z penaltového zákroku, se moc nevedlo. 
Nejdřív mu v jasné pozici, do které se dostal kvůli chybné 
rozehrávce domácích, vytáhl míč na tyč a na roh domácí 
gólman, poté sám před ním si jej obhodil, ale netrefil prázd-
nou branku. Od té chvíle hrál pod příšernou dekou a byl 
zralý na střídání. Jeho touha vstřelit v utkání branku však 
byla tak veliká, že při svém gólu dotlačil do branky i dvojici 
obránců s brankářem.) „Hrálo se za silného větru na tvrdém 
a hrbolatém terénu. Tím, že jsme vyhráli, jsme splnili 
povinnost,“ nehodlal debaklové vítězství jakkoliv přeceňovat 
jindřichovský středopolař František Vlček. 
Branky: . Prokop, 26. Tezner, 36. Velký, 78. Špatina, 79. 
Křenek. Diváci: 70. 

Sestava Dubicka: K. Bartošík – Šín, Skácel, P. Bartošík, 
Šťastný (46. Hajtmar), Koubek, Krejčí (75. Neoral), P. Po-
bucký, Žižka, D. Pobucký (67. Nimrichter), Bittner. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 42/2018, 16.10.2018) 
 

Další výsledky 11. kola:   Staré Město – Nový Malín 3:0, 
Libina – Postřelmov 0:2, Písečná – Štíty 3:0, 
Žulová – Zlaté Hory 3:0, Lesnice – Ruda 3:1.  

TABULKA PO 11. KOLE 
 

1. Lesnice 11 8   2 1   0 21 : 7 29 

2. Postřelmov 11 8   0 2   1 35 : 20 26 

3. Libina 11 6   0 4   1 38 : 18 22 

4. Písečná 11 3   4 3   1 25 : 17 20 

5. Sudkov 11 6   1 0   4 24 : 20 20 

6. Staré Město 11 3   3 1   4 38 : 29 16 

7. Jindřichov 11 3   3 1   4 27 : 25 16 

8. Zlaté Hory 11 4   2 0   5 26 : 26 16 

9. Nový Malín 11 4   1 2   4 18 : 27 16 

10. Žulová 11 4   1 1   5 21 : 27 15 

11. Ruda nad 

Moravou 

11 2   3 1   5 16 : 19 13 

12. Bludov 11 3   0 2   6 25 : 23 11 

13. Štíty 11 1   1 2   7 18 : 31 7 

14. Dubicko 11 1   0 1   9 7 : 50 4 

 

 

 

 

 

TÝMOVÁ STATISTIKA 

 
 

 
 

      

  



 

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 27.10. 14:30 Bludov – Jindřichov odj. 13:00 

Sobota 3.11. 14:00 Nový Malín – Jindřichov odj. 12:30 

Sobota 30.3. 15:00 Jindřichov – Štíty 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 
 

Sobota 6.4. ??:?? Nový Malín – RSKM 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 10.11. 12:30 Petrov-Sobotín – RSKM 

Sobota 6.4. ??:?? Postřelmov – RSKM 
 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA: 
 

Sobota 13.4. ??:?? RSKM – Staré Město (předzápas) 

 

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


