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Bludovský brankář Pavel Hegedüs je ve svých třiceti letech dlouholetou oporou hostujícího týmu, na kterém si naši střelci již mnohokrát vylámali zuby.
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O minulém víkendu jsme v Sudkově žádnou díru do 
fotbalového světa neudělali a dnes nás čeká poslední 
domácí zápas této sezóny. 

Náš dnešní soupeř SK Bludov patří k našim tradičním 
soupeřům. Od našeho postupu do krajských soutěží v roce 
2000 se utkáváme již šestadvacáté. V předchozích 25 
duelech jsme jedenáctkrát zvítězili, šestkrát remizovali a 
osmkrát prohráli při celkovém skóre 59:54, což znamená 
průměr téměř 4,7 branky na utkání.  

V posledním domácím utkání s tímto soupeřem jsme 
loni 2. června hráli nerozhodně 1:1, když jsme se v 15. 
minutě ujali vedení brankou Lukáše Křenka. Za hosty 
srovnal o13 minut později z pokutového kopu Martin 
Stuchlý. V závěrečných penaltách jsme byli úspěšnější 
v poměru 4:3. V našem posledním vzájemném utkání jsme 
na podzim 14. října v Bludově znovu remizovali 1:1. 
Tentokrát šli do vedení v 53. minutě bludovští zásluhou 
Libora Svobody, za nás v 71. minutě srovnal Lukáš Křenek. 
V penaltách pak byl úspěšnější Bludov v poměru 4:2. 

Po odehraných 24 kolech soutěže je Jindřichov v tabul-
ce na 8. místě se ziskem 35 bodů a skórem 55:53. Hosté 
jsou v tabulce se ziskem 38 bodů a skórem 64:43 na páté 
příčce, na kterou se ýbornými jarními výkony postupně 
vyhoupli z 12. příčky po podzimní části sezóny. 

V minulém kole hostil Bludov tým Nového Malína         
a zápas měl následovný průběh: 

BLUDOV – NOVÝ MALÍN 

3 : 1 

_ Bludov neperlil, přesto vyhrál _ 

Žádné překvapení se nekonalo. Zatímco bludovští 
fotbalisté proplouvají jarní částí nejnižší krajské 
soutěže s patřičnou grácií, Novému Malínu se nedaří. 
Ve vzájemném střetnutí, k němuž došlo v sobotním 
podvečeru, bylo rozdílné rozpoložení znát. 

Domácí mužstvo mělo agilní nástup. Hned ve čtvrté 
minutě dobře zakombinovalo a odezva na sebe nenechala 
dlouho čekat. Václav Wagner na prostředku velkého vápna 
zaskočil svojí placírkou brankáře Laščáka natolik, že si ji 
vytáhlý strážce nešťastně srazil do vlastní sítě. „Rychlý gól 
nám bohužel moc nepomohl. Byli jsme nervózní, nepřesní  
a marně jsme hledali herní klid“, uznal bez vytáček trenér 
Bludova Aleš Žaitlík. 

Ačkoli to hostitelům neladilo podle představ, po 
půlhodině hry přidali druhou branku. Sadil po spolupráci se 
Schwarzerem vystřelil a gólmanem vyražený balón doklepl 
bez problémů do sítě Libor Svoboda. „Druhý poločas jsme 
moc nezvládali. Zbytečně jsme se hnali dopředu namísto 
toho, abychom míč podrželi. Malín vysunul dopředu stopera 
Horáka a vyplatil nás gólově z jednoho brejku,“ popisoval 
Žaitlík. 

Hosté se z pozitivních následků, které vyplynuly ze 
šťastně zakrouceného centru střídajícího Jakuba Bauera, 

dlouho neradovali. Schwarzer uvolnil Miterka, ten utekl, 
namazal pod sebe na malé vápno Stanislavu Sadilovi a 
znovu to bylo o dva zásahy. „Přestože náš herní projev 
nebyl optimální, vyhráli jsme zaslouženě,“ stál si za svým 
Žaitlík. 
Branky:  . Wagner, 31. Svoboda 2:0 – 57. Bauer 2:1 – 64. 
Sadil. Diváci: 130. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Polášek, Bartošek, Vejrosta, 
Doskočil – Miterko (84. Šindler), Schwarzer, Wagner, 
Stuchlý (89. Kolek) – Svoboda, Sadil (71. Jendrišák). 
Sestava Nového Malína: Laščák – Diblík, Novák, Valenta, 
Šafář, Číž, Mošonec, Mrázek, J. Palatka (52. Bauer), 
Ladislav (27. Valíček, 76. D. Palatka), Horák. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 23/2019, 4.6.2019) 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Stanislav Kryl 
z Olomouce. V roli prvního asistenta pak vystoupí pan 
Ladislav Slončík ze Šumperka. Druhý asistent není znám. 

Další utkání 26. kola:    Štíty – Dubicko, Ruda – Písečná, 
Nový Malín – Lesnice, Staré Město – Žulová, 
Zlaté Hory – Libina, Postřelmov – Sudkov. 

25. kolo 
1. 6. 2019 

 

TJ SOKOL Sudkov – TJ OLPA Jindřichov 
3 : 0 

 

Šimo 
 

T. Zimolka 
 

Ščambura          Křenek                 Svora 
   

 
Velký      Tezner      F. Vlček      Navrátil 

   
 

Miko                    Petr 
 (74. Drechsler)  

 

_ Den blbec, smutnil kapitán _ 

Nedejbože, když fotbalový Jindřichov musí vy-
cestovat na stadión víkendového soupeře. Okamžitě se 
z toho stává velký problém. Do Sudkova se přikodrcala 
nepočetná výprava, která čítala pouhých dvanáct 
statečných. V prvním poločase se osekané základní 
sestavě nevedlo vůbec dobře. Tím, že inkasovala hned 
třikrát, si nadělala neřešitelné trable. 

Nebyla to žádná pastva pro náročnější fotbalové oči. 
Oba týmy měly evidentní problémy s vytvářením větších 
šancí. „Byl to jen průměrný zápas. Mohli jsme se v něm 
opřít o podporu sportovního štěstí. Šli jsme mu naproti. 
Nutně jsme potřebovali vyhrát a zajisti si body k důležité 
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záchraně, což se nám podařilo. Víceméně nám stačilo 
využívat jejich hrubek a ubránit brejky, kterými jsou 
pověstní,“ konstatoval trenér sudkovského mužstva Petr 
Sitta. 

Poprvé si mohl povyskočit radostí ve 24. minutě. 
Kobza byl při zpracování míče faulován a z následného 
přímého kopu vyčaroval gólovou parádu Lukáš Pospíšil. 

Domácí vytěžili všechny branky ze standardních 
situací. Gólman šimo si při rohu soupeře řekl o balón 
hlasitým křiknutím, jenže ho v rukavicích neudržel a doťuká-
vající Tomáš Kobza okamžitě trestal. 

Jindřichovské akcie poklesly na minimální hodnoru ve 
45. minutě. Tomáš Zimolka nestrávil fakt, že pomezní arbitr 
neodmával spornou ofsajdovou situaci, a hlavní rozhodčí 
nařídil proti Jindřichovu nepřímý volný kop. Do kulatého 
nesmyslu se opřel Pospíšil a přízemním pokusem k tyči 
jalového protivníka definitivně dorazil. „I kdybychom hráli o 
tři hodiny déle, gól bychom stejně nedali. Byl to pro nás den 
blbec,“ mávl zklamaně rukou kapitán hostujícího celku 
František Vlček. Narážel při tom na zahozené příležitosti 
Křenka a Petra. Sám v jednom případě udělal razítko na 
horní části brankové konstrukce, která se v průběhu utkání 
rozezvonila ještě jednou. Míč se zastavil o tyčku. 
Branky:  24. L. Pospíšil st., 35. Kobza, 45. L. Pospíšil st. 
Diváci: 65. 
Sestava Sudkova: Boháč – L. Pospíšil ml. (80. Ilčík), 
Hudlík (86. Linhart), T. Vepřek, Vraník, Bubeníček (74. M. 
Vepřek), Havlíček, L. Pospíšil st., Kobza, Halaxa (71. 
Dopita). 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 23/2019, 4.6.2019) 

Další výsledky 25. kola:       Písečná – Zlaté Hory 4:3, 
Libina – Štíty 0:0 (6:7p), Dubicko – Postřelmov 0:2, 
Žulová – Ruda 3:4,  Lesnice – Staré Město 8:1. 

TABULKA PO 25. KOLE 
 

1. Lesnice 24 15   5 3   1 48 : 21 58 

2. Postřelmov 24 17   0 3   4 61 : 34 54 

3. Libina 24 11   3 5   5 62 : 34 44 

4. Písečná 24 10   4 4   6 60 : 44 42 

5. Bludov 24 10   3 2   9 64 : 43 38 

6. Zlaté Hory 24 9   4 2   9 50 : 47 37 

7. Štíty 24 8   4 5   7 43 : 42 37 

8. Jindřichov 24 9   3 2   10 55 : 53 35 

9. Žulová 24 10   1 1   12 47 : 54 33 

10. Nový Malín 24 7   3 5   9 32 : 43 32 

11. Sudkov 24 9   2 1   12 41 : 57 32 

12. Ruda nad 

Moravou 

24 7   3 3   11 37 : 39 30 

13. Staré Město 24 6   4 2   12 58 : 75 28 

14. Dubicko 24 1   0 1   22 13 : 85 4 

    
 

 
 
 
 
 

TÝMOVÁ STATISTIKA 
 

 

Vítězství v této soutěžní sezóně se již určitě nedoč-
káme, přesto jedno prvenství našemu týmu náleží. V dosa-
vadním průběhu soutěže teď dvě kola před koncem soutě-
že jsme nejslušnějším týmem. I když tři týmy obdržely méně 
žlutých karet než my, díky tomu, že žádný náš hráč nebyl 
vyloučen, toto prvenství patří zatím našemu mužstvu. 

   

     

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ                       

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 


