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7. června 2019 – Po domácím vítězství 6:1 nad Moravičanami se hráči Loučné oblékli do mistrovských dresů a po převzetí poháru propukly přímo 
na hřišti oslavy titulu a postupu do I.B třídy. FOTO: www.lifetv.cz 



 

Před dvěma týdny jsme v úvodníku zpravodaje s potě-
šením konstatoval a zároveň chválil náš tým, že jsme velice 
útočně produktivní a předvádíme atraktivní útočnou hru. 
Poslední dva zápasy však vše obrátily. Nemáme ani bod a 
v útoku se trápíme střeleckou nemohoucností. Doufejme, že 
dnešním utkáním se vše zlomí a naši hráči znovu naskočí 
na vítěznou vlnu. 

Náš dnešní soupeř TJ Spartak Loučná nad Desnou, 
patří k soupeřům, se kterými jsme se v posledních letech 
moc neutkávali. Sice jsme se od roku 1993 střetli v mistrov-
ských zápasech 14x (8 výher, 2 remízy, 4 porážky, skóre 
35:26), ale to už je dávno. Poslední mistrovské měření sil 
mezi oběma soupeři proběhlo v rámci soutěžního ročníku 
2007-08 v I.A třídě, kdy jsme 17. května podlehli na domá-
cím hřišti Loučné v poměru 0:8.  

Zatímco náš tým se tehdy s touto soutěží loučil, Louč-
ná v ní přetrvala ještě další 3 sezóny, kdy ji herní a hráčská 
krize odsoudila k sestupu až do okresního přeboru. Zde se 
plných sedm let pohybovala ve středu tabulky. V minulé 
sezóně však došlo ke zvratu  a Loučná společně s Vikýřovi-
cemi ovládly okresní přebor. Po 23 výhrách, 2 remízách a 
pouhých 3 porážkách se ziskem 73 bodů a skórem 134:42 
o pouhý bod před Vikýřovicemi v okresním přeboru zvítězila 
a postoupila do nejnižší krajské soutěže. 

Zde jí zatím patří po pěti odehraných kolech 11. příčka 
po 2 výhrách a třech porážkách se skórem 10:13. Náš tým 
je se stejnou bilancí a skórem 15:11 o dvě příčky výš. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Dušan 
Pytlíček z Olomouce. Na čarách mu budou asistovat páno-
vé Pavel Zemánek z Mohelnice a zřejmě Jaroslav Škrabal. 

Další utkání 6. kola: Sudkov – Vikýřovice, Libina – Štíty, 
Písečná – Zlaté Hory, Nový Malín – Berrnartice, 
Bludov – Žulová, Postřelmov – Ruda. 

V minulém kole hostili fotbalisté Loučné tým SK Bludov   
a hostujícímu favoritovi uštědřili první porážku v tomto sou-
těžním ročníku: 

LOUČNÁ – BLUDOV 

4 : 1 

_   Každý může porazit každého __ 

Stará fotbalová pravda říká, že v derby může každý 
porazit každého. Favorit z Bludova se o tom přesvědčil 
na stadiónu podceňovaného soka, který ještě v minulé 
sezóně tvrdil muziku v okresním přeboru. Od Loučné si 
nechal nastřílet čtyři góly! 

První byl hodně smolný. Martin Stuchlý ve snaze od-
vrátit do bezpečí střílený centr zasáhl letící míč před dotíra-

jícím Drozdem tak nešťastně, že nechtěně překonal vlastní-
ho brankáře Hegedüse. Ke všemu došlo už ve třetí minutě. 

Hosté nepropadali panice a dál se snažili hrát trpělivě. 
Náladu jim mohly vylepšit možnosti Héla a Miterka, jenže 
zůstalo pouze u šancí. Skóre se neměnilo. 

Do pohybu se znovu dalo až po půlhodině hry. Bludov-
ští hazardéři chybovali při odkopu a trest na sebe nenechal 
dlouho čekat. Jakub Hložánka byl ve správný čas na 
správném místě a povedeným zakončením dostal svůj tým 
do dvougólového vedení. 

Spartak výhodný stav do přestávky neudržel. Sadil pro-
nikl do pokutového území, obránce mu brnkl o nohu a hlav-
ní rozhodčí neváhal – penalta! Exekutor Valenta se z bílého 
bodu nespletl a zase bylo o co hrát. 

Deset minut po pauze se schylovalo k vyrovnání. Po 
dalším zákroku na aktivního Sadila se zápasový soudce 
odhodlal k odpískání druhého pokutového kopu a opět v ne-
prospěch Loučné. Odpovědnosti se nebál Doskočil, na roz-
díl od svého spoluhráče Valenty ale nechal jen vyniknout 
oslavovaného gólmana Muchu. Nepovedenou střelou mu 
pozici dost výrazně usnadnil. 

Bludovští fotbalisté dojížděli na malou produktivitu. 
Srovnat nedokázali Miterko, Sadil a ani Valenta, jenž napálil 
míč do tyče. A tak uhodilo na druhé straně. Při dlouhém 
nákopu a rychlém brejku si hosté neodpustili hned 
dvojnásobné zaváhání v defenzívě a Dominik Drozd byl 
naprosto nekompromisní – 3:1! 

Trenér Aleš Žaitlík reagoval na nepříznivý vývoj změ-
nou v rozestavení a na hrot vysunul třetího forvarda. K niče-
mu to nevedlo. Naopak, při autu protivníka zůstal ve velkém 
vápně neobsazený špílmachr Hložánka. A ten podobná 
pochybení jen tak neodpouští. „Nemůžu se zbavit dojmu, že 
naši kluci Loučnou trošku podcenili. Chtěla uspět daleko 
víc. Laxnější přístup se nám zle vymstil, máme se z čeho 
poučit. K soupeři se přiklonilo štěstí v rozhodujících chví-
lích,“ konstatoval kouč Žaitlík. 

„Podržel nás Kuba Moucha, který jim za stavu 2:1 
chytil penaltu. Byl to klíčový zákrok celého utkání. Zvládli 
jsme to dobře takticky. Byli jsme důslední, bojovně naladění 
a silného soka jsme nepouštěli do vyloženějších šancí,“ 
bilancoval potěšeně loučenský stoper David Křepský.  
Branky: 3. Stuchlý (vl.), 30. Hložánka 2:0 – 45. Valenta 
(pen.) 2:1 – 70. Drozd, 83. Hložánka 4:1. Diváci: 86.  
Sestava Loučné: Mucha – Klaban, Křepský (54. Hošek), 
Minařík (66. Pur), Viktořík – Mátl, Pham, Dorňák (46. 
Schelle), Hložánka, Kostiha (61. Kühndel) – Drozd. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Kolek, Vejrosta, Doskočil 
(63. Dudycha), Stuchlý (60. Hojgr) – Miterko, Schwarzer, 
Wagner, Valenta – Sadil, Hél (46. Bartošek). 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 36/2019, 3.9.2019) 

 

 

      

 



 

5. kolo 
31. 8. 2019 

 

TJ Zlaté Hory – TJ OLPA Jindřichov 

4 : 0 
 

 

Šimo 
 
 

T. Zimolka 
 

D. Zimolka         P. Strnad                 Svora 
 (68. Bečica) 
 

Drechsler        F. Vlček       Tezner       Velký 
 (57. Javora) 

 

Miko                    Petr 
 
 
 

_   Všeho bylo málo.  _  
_       Nás i štěstí.       _  

Na tom jsme se shodli po utkání o minulém víken-
du s kapitánem Fandou Vlčkem. (Protože z utkání na je-
senicku bývají v okresních novinách jen strohé zmínky, byl 
jsem po dlouhé době nucen pročistit své literární střevo. 
Doufejme, že to šlo i bez laxativa.) K utkání jsme vyrazili 
opravdu v malém počtu bez pěti hráčů základní sestavy. 
K vyloučenému Lukáši Křenkovi (který své nervní výlevy 
v utkání s Rudou odnesl, poté co vyfasoval červenou kartu, 
trestem jen na jedno soutěžní utkání) se přidali i ženivšíse 
Pavel Špatina, dále Martin Navrátil, Franta Vaněk a Max 
Ščambura. A tak, když se trenérům podařilo jakžtakž 
poskládat základní jedenáctku, zůstali na lavičce jen 
dva patnáctiletí jinoši Pepa Javora a Honza Bečica. 

Utkání pro nás nezačalo zrovna nejlépe. Po evidentním 
faulu loktem na Laďu Petra před soupeřovou šestnáctkou 
v 7. minutě utkání, který neviděli snad jenom rozhodčí, jsme 
málem přišli o Tomáše Zimolku, jehož protesty odměnil 
hlavní rozhodčí ihned žlutou kartou. Tím ovšem přilil jen olej 
do ohně, protože Tomášovi se z pocitu křivdy zatmělo před 
očima. Jen včasný zásah jeho „zkušených“ spoluhráčů To-
máše Svory a Fandy Vlčka zabránil nejhoršímu a my jsme 
mohli pokračovat v plném počtu hráčů. Je zajímavé, že měl 
rozhodčí v úvodní čtvrtině utkání jiný metr na nás a na 
domácí. Zatímco protesty a nadávky zlatohoráků nechával 
bez povšimnutí, my jsme měli ve 23. minutě již tři napomí-
nané hráče. Ten poslední, Michal Velký, zřejmě upadl v za-
pomnění, protože v zápise se jeho prohřešek neobjevil. 

Úvodní půlhodina utkání byla herně vyrovnaná. Dvě 
slibné šance domácích, které zmařil Radim Šimo, a trestný 
kop Fandy Vlčka z 25 metrů, který jen těsně minul levou 
šibenici domácí branky, byly jediným vzrušením. Ve 30. 
minutě unikl po pravém křídle Laďa Petr a „pravačkou“ 

načechral skvostný centr před branku přímo na hlavu Vojty 
Mika. Ten tlačil míč na zem k levé tyči, a zatímco nám třem 
divákům už letěly ruce nad hlavu, vytáhl ze svého zásob-
níku neuvěřitelný zákrok domácí gólman Kovačevitý. Míč 
zpacifikoval na brankové čáře a ihned rozehrál do strany. 
Míč se po několika přihrávkách dostal až na hranici našeho 
velkého vápna na nohu hráče polské národnosti s ukra-
jinskými předky Vitalije Luzhetského. Ten si míč zasekl, 
posunul doleva a do protipohybu Radima Šima otevřel 
skóre. Za stejného stavu odešli hráči do kabin. 

Druhá půle začala z naší strany aktivně. Nepřesný 
trestný kop Fandy Vlčka či nadějná hlavička Dominika 
Zimolky po rohovém kopu, která ale minula branku v uctivé 
vzdálenosti, byly první dvě vlaštovky. Po vyrovnání však 
volaly další dvě akce. Nejdříve rychle rozehraný trestný kop 
Fandy Vlčka (ovšem po odpískání neexistujícího faulu na 
našeho hráče) našel přesně uličkou nabíhajícího Michala 
Velkého. Ten tlačil míč mezi nohy domácího gólmana, který 
jej ještě stačil vytěsnit těsně vedle pravé tyče své brány. 
Ještě gólovější byla utěšená rána Dominika Zimolky 
z dobrých 30 metrů, kterou brankář jen s obtížemi vytlačil na 
tyč. 

Zlom přišel v 62. minutě. Přetažený centr Vasila Chara-
lambidise našel hlavu Romana Kostky a ten koníčkem se 
štěstím podruhé překonal našeho gólmana. To zlomilo naši 
snahu a zbylé dva góly domácích byly jen kosmetickou 
úpravou konečného výsledku. 
Branky: 30. Luzhetskyi, 62. Kostka, 71. Brückner, 76. Hly-
wa. Diváci: 120. 
Sestava Zlatých Hor: Kovačevitý – Madejczyk, Šůstek, 
Luzhetskyi (87. Čechovský), Andrušík (72. Bota), Brückner 
(76. Vodák), Lewandowski, Charalambidis, Hlywa (82. Ond-
ráško), Setla, Mrázek (55. Kostka). 

Další výsledky 5. kola:    Písečná – Nový Malín 3:2, 
Loučná – Sudkov 3:1, Zlaté Hory – Libina 0:3, 
Štíty – Vikýřovice 0:3, Žulová – Bernartice 2:3. 

 

TABULKA PO 5. KOLE 
 

1. Vikýřovice  5 5  0 0  0 25:7 15 
2. Postřelmov  5 4  0 0  1 18:8 12 
3. Bludov  5 4  0 0  1 15:7 12 
4. Bernartice  5 3  0 0  2   11:12 9 
5. Libina  5 3  0 0  2   10:15 9 
6. Žulová  5 3  1 0  2   16:13 8 
7. Zlaté Hory  5 2  0 1  3     8:11 7 
8. Štíty  5 2  0 1  3     7:10 7 
9. Jindřichov  5 2  0 0  3   15:11 6 

10.

. 

Ruda n.Mor. 4 2  0 0  2   7:6 6 
11. Loučná n.Des. 5 2  0 0  3   10:13 6 
12. Písečná  4 1  0 0  3     8:15 3 
13. Sudkov  5 1  1 0  4     4:13 2 
14. Nový Malín  5 0  0 0  5     4:17 0 
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 NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH MUŽŮ 
  

 

 

 

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

Sobota 5.10. 15:00 Jindřichov – Bernartice 

Sobota 12.10. 15:00 Sudkov – Jindřichov (odj. 13:15) 

Sobota 19.10. 14:30 Jindřichov – Libina 

Sobota 26.10. 14:30 Bludov – Jindřichov (odj. 13:00) 

Sobota 2.11. 14:00 Nový Malín – Jindřichov (odj. 12:30) 

   

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH SOUSEDŮ 
 

 FK BOHDÍKOV  
ALEA I.A TŘÍDA SKUPINA A: 
 
 

Sobota 14.9. 16:00 Bohdíkov – Chomoutov 

Sobota 21.9. 15:30 Bohdíkov – Bělkovice-Lašťany 

Neděle 29.9. 15:30 Haňovice – Bohdíkov 

Sobota 5.10. 15:00 Bohdíkov – Náměšť na Hané  

 BANÍK STARÉ MĚSTO  
SEFRAN OKRESNÍ PŘEBOR: 
 
 

Neděle 15.9. 16:00 Hrabišín – Staré Město 

Sobota 21.9. 15:30 Staré Město – Jestřebí 

Sobota 28.9. 15:30 Rapotín B – Staré Město 

Sobota 5.10. 15:00 Staré Město – Juventus 

 FK HANUŠOVICE  
III. TŘÍDA SKUPINA A: 
 

Sobota 14.9. 16:00 Hanušovice – Postřelmov B 

Sobota 21.9. 15:30 Malá Morava – Hanušovice 

Sobota 28.9. 16:00 Bludov B – Rovensko 

Sobota 5.10. 15:30 Hanušovice – Malá Morava 

 

A ZA PODPORU JINDŘICHOVSKÉHO FOTBALU.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 

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 


