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Po sestupu Baníku Staré Město do okresního přeboru změnila její hvězda Jarda Klemsa dres. Jeho novým působištěm se stal tým I.A třídy FK Bohdí-
kov. A hned v prvním mistrovském utkání se na vítězství nad Pasekou v poměru 5:2 podílel hattrickem. FOTO: banikstaremesto.wgz.cz 



 

Minulou sobotu jsme zahájili prvním zápasem nový 
soutěžní ročník. Naším soupeřem byl Nový Malín a poprav-
dě naše kvality příliš neprověřil. Nechme se překvapit, co 
nám předvede náš dnešní soupeř, čtvrtý tým minulé sezón-
ny, TJ Písečná 

S Písečnou se od roku 1993 utkáváme popatnácté. Po 
prvních dvou utkáních v sezóně 2001-02 se náš soupeř na 
pět let přesunul do okresního přeboru, aby se v sezóně 
2007-08 vrátil do I.B třídy a hned v další sezóně tuto soutěž 
vyhrál a postoupil do I.A třídy, ve které strávil čtyři sezóny. 
Nyní již sedmou sezónu opět působí v I.B třídě. V domácích 
zápasech působil v minulé sezóně velmi sebevědomě a pa-
třila mu v tomto ohledu třetí příčka. Venku se mu dařilo 
podobně jako našemu týmu. Bilance předchozích 14 utkání 
je mírně příznivější pro nás. Sedmkrát jsme zvítězili, dvakrát 
remizovali a pětkrát prohráli při celkovém skóre 43:32 
(průměr téměř 5,5 branky na zápas).  

Obě remízy ve výčtu vzájemných zápasů pocházejí 
z posledních dvou sezóna a skončily jimi naše poslední 
zápasy v Písečné. Ta druhá se zrodila v minulé sezóně na 
podzim, kdy jsme 29. září šli do dvoubrankového vedení 
zásluhou Ladi Petra a Jirky Teznera. Za domácí pak snížil 
Filip Guzej a zápas poslal do penalt 10 minut před koncem 
ukázkovým vlastencem Tomáš Svora. V nich uspěli domácí 
v poměru 4:1. 

Poslední vzájemné měření sil se uskutečnilo 11. Květ-
na na našem hřišti. Hosté šli ve 23. minutě brankou Ladi-
slava Slavíka do vedení, ale po dvou minutách bylo záslu-
hou Lukáše Křenka srovnáno. Tentýž hráč se do poločasu 
trefil ještě jednou a když přidal branku i Laďa Petr, šlo se do 
kabin za stavu 3:1. Sadil chvíli po zahájení druhé půle 
snížil, ale po pěti minutách nám dvoubrankové vedení vrátil 
Pavel Špatina. Ještě jednou se hosté přiblížili na dostřel, to 
když v 77. minutě snížil Aleš Jurčák. Zápas rozsekl 
v poslední minutě dovršením hattricku Lukáš Křenek – 5:3. 

V zahajovacím kole hostila TJ Písečná tým z Bludova  
a zápas se jí příliš nevyvedl: 

PÍSEČNÁ – BLUDOV 

2 : 3 

_ Bludov zabral naplno _ 

... V neděli se na Jesenicko vydala i výprava z Blu-
dova. Jeden z černých koní nového ročníku docválal 
k rychlému vedení, které mu v deváté minutě zajistil útočník 
Stanislav Sadil. Domácí srovnali na konci úvodní, když 
prokázali větší důraz ve vyhraném souboji. 

S míčem zdatněji operující hosté nasadili k trháku 
v závěru zahajovací části. Po narážečce a přihrávce od 
svobody se posadili kapitán Schwarzer a podruhé v zápase 
neomylně mířící Sadil. 

Bludovští fotbalisté měli víkendové střetnutí pod kont-
rolou až do 75. minuty, kdy se vyfauloval Martin Doskočil. 

Hostitelé v početní výhodě přitlačili na pilu a zásluhou 
chytrého balónu za obrannou linii vyvolali pozdní zápletku. 
„Škoda nevyužitých příležitostí, nemuselo to být takové 
drama. Oboustranně to byl dobrý fotbal, který se divákům 
musel líbit,“ stál si za svým lodivod Bludova Aleš Žaitlík.  
Branky: 9. Sadil 0:1 – 28. Streit 1:1 – 37. Schwarzer, 45. 
Sadil 1:3 – 85. Slavík 2:3. Diváci: 110.  
Sestava Písečné: Till – Dohnal, Kudelka, Dolanský, 
Maceček (75. Pluhařík, 94. Juránek), Hanzlík, Slavík, Guzej, 
Koláček, Streit, Sogel. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Polášek, Doskočil (75. ČK), 
Valenta, Kolek (88. Brož), Sadil (68. Jendrišák), Bartošek, 
Vejrosta, Svoboda (64. Hél), Miterko (82. Hojgr), Schwarzer. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2019, 6.8.2019) 

Další výsledky 1. kola:   Loučná – Vikýřovice 1:6, Zlaté 
Hory – Bernartice 2:1, Žulová – Štíty 3:3 (4:3p), 
Ruda – Sudkov 4:0, Postřelmov – Libina 7:1. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Roman 
Pekárek. Na čarách mu budou asistovat pánové Petr Jílek 
ze Zábřeha a, protože druhý asistent nebyl uveden, zřejmě 
Jaroslav Škrabal mladší. 

Další utkání 2. kola: Bernartice – Loučná, Libina – Ruda, 
Nový Malín – Štíty, Sudkov – Zlaté Hory, 
Bludov – Postřelmov, Vikýřovice – Žulová. 

1. kolo 
3. 8. 2018 

 

TJ OLPA Jindřichov – TJ Sokol Nový Malín 
5 : 1 

 
 

Šimo 
 
 

F. Vlček 
 

Ščambura          Špatina                 Svora 
 (71. Javora) 

 
Velký        Vaněk        Tezner        Navrátil 

 

Křenek                    Petr 
 (80. Miko) 

 
 

_   Za poločas hotovo,  _  
__Malín schytal debakl _ 

Stačila polovina hrací doby a v Jindřichově nebylo 
co řešit. Domácí fotbalisté si malínskou kořist napolo-
vali na čtyři gólové chody. Nekompletní soupeř hrál 
v malém fotbalovém derby druhé housle, a ještě k tomu 
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dost skřípavě. Diváci sledovali nerovný boj, kočka si 
pohrávala s myší. 

Trenér Malína měl k dispozici pouze jedenáct použitel-
ných hráčů a ti v úvodní části nestíhali. Po nadějné úvodní 
dvacetiminutovce je načal penaltový faul brankáře Laščáka, 
jenž zasáhl do hlavy útočníka Petra. Z nařízeného pokuto-
vého kopu se nespletl Martin Navrátil. (Martin se tak aspoň 
trochu pomstil za loňský úvodní zápas, kdy ho zlomený 
kotník po nešetrném faulu v 7. minutě utkání vyřadil na celý 
podzim.) 

Potíže hostujícího družstva se stupňovaly. Labužnic-
kou souhru, do níž patřila přihrávka Teznera a patička 
Křenka, povýšil na gólovou akci před bezmocným Laščá-
kem volně zakončující Ladislav Petr. (Tak tahle akce muse-
la rozveselit každé fotbalové srdíčko. Lukáš přebíral přihráv-
ku zády k brance na hranici šestnáctky a jeho periferní 
vidění fungovalo na jedničku. Patička šla Laďovi přímo do 
pohybu a ten si s takovou situací už ví rady.) 

Jindřichovská kanonáda neustávala. Právě naopak. 
Nejprve v závěru svého úniku vystřihl ukázkového „angli-
čana“ Lukáš Křenek (Tomu poslal krásný míč do běhu 
Fanda Vlček, který, ačkoli hrál na pozici posledního, často 
v průběhu utkání posiloval střed zálohy.) a o šest minut 
později se zapsal mezi úspěšné střelce také Michal Velký, 
který výpad na pravé straně završil umístěnou ranou k bližší 
tyči. (To byl trochu kuriózní moment, protože míč se 
k Michalovi dostal poté, kdy všichni čekali na odpískání 
penaltového faulu na Lukáše Křenka a přestali hrát. Michal 
byl první, kdo se vzpamatoval z faktu, že hvizd rozhodčího 
nepřichází, a nikým neotravován si došel pro gól.) 

Druhý poločas se dohrával jen z povinnosti. Zvlášť 
když po hodině hry nachytal dobrodruha Laščáka na 
švestkách František Vlček, jehož dalekonosná exekuce 
trestného kopu pobavila všechny přítomné kromě 
malínského gólmana. Dlouhán s rukavicemi doplatil na to, 
že byl příliš vysunutý. (Laščák vybíhal daleko z brány velmi 
často. Ale tady byl jeho výběh fatální. Nejde mi do hlavy, že 
stál na šestnáctce, když se Fanda chystal na půlce k pří-
mému kopu. Ten si toho všiml a míč mu poslal přímo do 
brány.) 

Tragičtí hosté se dostali ke slovu pouze jednou. Minutu 
před vypršením základní hrací doby se opřel za šestnáctkou 
do míče Jiří Šafář a zdařilým křížným projektilem připravil 
Radima Šima o vychytané čisté konto. „Vítězství je to 
hezké, ale nijak ho nepřeceňujeme. Dařilo se nám střelecky, 
za což jsme samozřejmě rádi. Proti oslabenému Malínu, 
který nepřivezl jediného náhradníka, to byl klíčový faktor 
celého zápasu,“ bilancoval kapitán domácího celku Franti-
šek Vlček. 
Branky: 19. Navrátil (pen.), 23. Petr, 33. Křenek, 39. Velký, 
64. Vlček 5:0 – 89. Šafář 5:1. Diváci: 120. 
Sestava N. Malína: Laščák – Diblík, Valíček, Bauer, Micha-
lička. Šindler, Strašil, Novák, Damiančík, Šafář, Pyšný. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 32/2019, 6.8.2019) 

 
 

__Loučení s hráčskou kariérou?__  
 

 
 

Radoslav Kováč, který 27. listopadu oslaví 40. naroze-
niny, patří mezi největší osobnosti našeho okresního sportu. 
Tento bývalý hráč Sigmy, Sparty, Liberce či Spartaku 
Moskva, West Ham United a FC Basel, začínal s fotbalem 
v Loučné a přes Šumperk a Velké Losiny pronikl až do vel-
kého fotbalu a národní reprezentace. V roce 2000 startoval 
na olympiádě v Sydney, v roce 2002 se stal mistrem Evropy 
do 21 let, v roce 2005 se stal se Spartou mistrem ligy, 
zúčastnil se MS 2006 a EURO 2008. Za A-tým ČR odehrál 
30 utkání a vstřelil 2 branky. 

Minulou sobotu nastoupil v dresu Loučné proti Vikýřovi-
cím zřejmě ke svému poslednímu soutěžnímu zápasu v ka-
riéře. Rozlučka to ale byla hořká. Ani jeho přítomnost na 
hřišti nezabránila kruté domácí porážce 1:6. 

V tomto utkání však nebyl jediným fotbalistou s ligo-
vými zkušenostmi. V dresu Vikýřovic nastoupil 44-letý Zde-
něk Opravil, současný trenér divizního šumperského Áčka. 
Tento bývalý hráč Sigmy a Dynama České Budějovice, 
kterého jsme mohli vídat v dresu České Vsi i na našem 
hřišti, si utkání díky výsledku užil určitě víc. Vikýřovice mají 
velmi silný tým, který posílil např. o bývalé hráče Velkých 
Losin Jiřího Uvízla a Martina Macka, kteří konto Loučné 
zatížili dohromady 5 góly. 
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 NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH MUŽŮ 
  

 

 

 

Sobota 31.8. 16:00 Zlaté Hory – Jindřichov (odj. 14:00) 

Sobota 7.9. 16:00 Jindřichov – Loučná 

Neděle 15.9. 14:00 Žulová – Jindřichov (odj. 12:30) 

Sobota 21.9. 15:30 Jindřichov – Štíty 

Sobota 28.9. 15:30 Vikýřovice – Jindřichov (odj. 14:00) 

Sobota 5.10. 15:00 Jindřichov – Bernartice 

   

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH SOUSEDŮ 
 

 FK BOHDÍKOV  
ALEA I.A TŘÍDA SKUPINA A: 
 

Sobota 17.8. 16:30 Bohdíkov – Lesnice 

Sobota 24.8. 16:30 Chválkovice – Bohdíkov 

Sobota 31.8. 16:00 Bohdíkov – Rapotín 

Neděle 8.9. 16:00 Troubelice – Bohdíkov 
 

 BANÍK STARÉ MĚSTO  
SEFRAN OKRESNÍ PŘEBOR: 
 

Sobota 17.8. 16:30 Loštice B – Staré Město 

Sobota 24.8. 16:30 Staré Město – Zvole 

Sobota 31.8. 16:00 Úsov – Staré Město 

Sobota 7.9. 16:00 Staré Město – Bratrušov 
 

 FK HANUŠOVICE  
III. TŘÍDA SKUPINA A: 
 

Sobota 17.8. 16:30 Hanušovice – Oskava 

Sobota 24.8. 16:00 Brníčko – Hanušovice 

Sobota 31.8. 16:00 Hanušovice – Rovensko 

 

 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA NÁVŠTĚVU DNEŠNÍHO UTKÁNÍ 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU. 

Na činnost naší tělovýchovné jednoty 
finančně přispívá Olomoucký kraj. 

Chcete přispívat na naše webové 
stránky? 

Text nebo fotografie zasílejte                
na email 

poly.polak@seznam.cz 


