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Pavel Špatina (s číslem 3 v bílém dresu) chodí do všeho s buldočí vervou. Tento způsob hry se mu často vymstí v podobě karetních trestů. Ten 
poslední, červený, ho postihl v neděli v Žulové a hodně jej mrzel – vystavil mu stop právě na dnešní utkání. FOTO: Jiří Málek 



 

Po smolném zápase o minulém víkendu v Žulové nás 
dnes čeká náš tradiční rival Sokol Štíty. 

Od roku 2003 se s tímto soupeřem utkáváme pojeden-
advacáté. V předchozích 20 utkáních jsme devětkrát zvítě-
zili, čtyřikrát remizovali a sedmkrát prohráli. Za tím, že skóre 
je příznivější pro soupeře v poměru 41:45 stojí zřejmě naše 
vzájemná utkání ze sezóny 2013-14, kdy jsme ve Štítech 
prohráli 2:6 a doma na jaře dokonce 1:6.  

V minulé sezóně jsme se nejdříve utkali 18. srpna ve 
Štítech. Domácí šli po brankách Jandejska a Kropáčka do 
dvoubrankového vedení, nám se do poločasu podařilo 
Lukášem Křenkem snížit na 1:2. Vedení Štítů pojistil ve 
druhé půli Šponar, ale nám se zásluhou Ladi Petra a Radka 
Hrůzka podařilo srovnat na konečných 3:3. V závěrečných 
penaltách jsme pak byli úspěšnější v poměru 4:2. V jarní 
odvetě jsme v 17. minutě šli zásluhou Ladi Petra do vedení, 
ale do poločasu srovnal Verner a v 70. minutě rozhodl o ví-
tězství hostů v poměru 2:1 Lukáš Doležal. 

Po odehraných 7 kolech soutěže je Jindřichov v tabul-
ce na 9. místě se ziskem 9 bodů a skórem 19:15. Hosté 
jsou v tabulce se ziskem 13 bodů a skórem 12:12 čtvrtí. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Miroslav 
Trávníček Jestřebí. Na čarách mu budou asistovat pánové 
Roman Labaš z Přerova a Radek Matulík z Čekyně. 

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

V minulém kole hostili fotbalisté Sokola Štíty tým SK 
Bludov a příliš se se svým soupeřem nemazlili: 

ŠTÍTY – BLUDOV 

3 : 1 

Ztráta vedení, tři inkasované góly, zahozená 
penalta, vyloučení. Bludov postihl den blbec 

Fotbalisté Bludova po porážce v Loučné projeli 
další okresní derby. K příznivějšímu výsledku se 
nedopracovali ani přes fakt, že od třinácté minuty vedli. 
Bojovně naladěné Štíty odpověděly hned třikrát. 

Nestačila uběhnout ani otevírací čtvrthodina a hosté se 
poprvé radovali. Zároveň i naposledy. Schwarzer vysunul 
Miterka, ten pronikl do velkého vápna, přízemním centrem 
našel Stuchlého a zdařilá souhra nepostrádala gólové 
vyvrcholení. 

V živém utkání se hra přelévala ze strany na stranu. 
„Život nám komplikovaly zbytečné ztráty a časté nepřes-
nosti. I tak jsme si vytvořili spoustu příležitostí, ze kterých 
mohly a také měly být další góly. Bohužel jsme je nedávali. 
Musíme věřit, že se nám vrátí efektivita z minulých zápasů,“ 
přál si bludovský trenér Aleš Žaitlík. 

Domácí mužstvo vyrovnalo ve 27. minutě. Radek Sed-
láček dostal za hranicí dvaceti metrů dost času i prostoru 
k tomu, aby mohl přesně zacílit a výhodných podmínek 
využil do sytosti. 

Třetí změně skóre předcházely bludovská chyba, 
rychlé přečíslení a smolné hraní rukou Doskočila. Trestný 
kop Jandejska brankář Hegedüs vyrazil před sebe, kde 
hlídkoval neobsazený Marcel Šín. 

Bludovu nebylo v sobotu přáno. Než se po vyběhnutí 
z kabiny stačil na trávníku dostatečně rozkoukat, kapituloval 
potřetí. Plány pro druhou půli mu naboural Martin Jandej-
sek, jenž z hranice šestnáctky zahrál Hegedüsovi na 
housle. 

Hosté měli velké problémy s překonáváním Tomáše 
Kulíška. Bývalý gólman Zábřeha jim zneškodnil několik 
šancí, a to včetně pokutového kopu! Za stavu 3:1 odmítl 
vyvolání dramatické zápletky tím, že po faulu na střídajícího 
Hojgra vyhrál nerovný souboj s exekutorem Sadilem. 

Bludovští fotbalisté nedohrávali v plném počtu. Rebel 
Doskočil neudržel nervy na uzdě a po druhé žluté kartě se 
mu před očima začervenalo. „Několikrát nás podržel 
Kulíšek. Zároveň je potřeba zmínit i to, že jsme měli další 
dvě tutovky. Spálil je Lakomý a Teffer. Na úkor dobrého 
soupeře jsme uhráli tři velmi cenné body, což nás 
samozřejmě těší,“ pronesl nadšeně funkcionář Štítů Vojtěch 
Langer.  
Branky: . Stuchlý 0:1 – 27. Sedláček, 36. Šín, 47. Jandej-
sek 3:1. Diváci: 125.  
Sestava Štítů: Kulíšek – Nykel (70. Lakomý), Kaplánek, 
Šín, Pařízek – Sedláček, Kropáček (82. T. Doležal), Skou-
mal, Verner – Jandejsek (87. Votroubek), Teffer. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Kolek (46. Hojgr), Vejrosta, 
Polášek (76. Jendrišák), Doskočil – Miterko, Schwarzer, 
Wagner (56. Bartošek), Valenta – Sadil, Stuchlý. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 38/2019, 17.9.2019) 
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FK STOMIX Žulová – TJ OLPA Jindřichov 
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_   Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš?  _  
_       Zeptejte se v Jindřichově.       _  

„Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ Když 
Hérakleitos z Efesu (cca 540 až 480 př. n. l.) vyslovil tuto 
svoji hlubokou filozofickou myšlenku, těžko mohl 
vědět, že tady v srdci Evropy bude o dva a půl tisíce let 
později dědina Jindřichov a její fotbalový tým. Asi by 
musel své myšlenkové pochody přehodnotit. Naši 
fotbalisté tuto odvěkou filozofickou pravdu totiž v 
neděli dokonale vyvrátili. A když zůstanu u klasiků, tak 
úvod článku završím slovy „největšího Čecha“ (anketa 
České televize z roku 2005) Járy da Cimrmana: „Můžeme 
o tom vést spory, můžeme i nesouhlasit, ale to je tak 
všechno, co proti tomu můžeme dělat.“ 

5. května jsme v minulé sezóně vedli v Žulové 
necelých dvacet minut před koncem 2:0. Pak začal řádit 
domácí snajpr (© mum + bob) Zdeněk Varga, který jeden 
gól zařídil a další tři sám vstřelil, a utkání skončilo vítězstvím 
domácích v poměru 4:2. Čtyři měsíce nejsou dlouhá doba   
a tak si tento zápas mnoho lidí pamatuje. 

První poločas proběhl oboustranně vyrovnanou hrou. 
My jsme si vypracovali více vyložených šancí, ale i soupeř 
kousal. Radim Šimo však byl vždy na místě a svým 
nedělním výkonem mnohokrát tým podržel. V naší první 
vyložené šanci se ocitl Laďa Petr, když šel sám na brankáře 
Červenku, světoběžníka a velmi kvalitního gólmana 
Jeseníku či Vidnavy. Ten předvedl zákrok z kategorie 
zázračných a jeho šanci zmařil. 

V dalších dvou šancích se ocitl Lukáš Křenek. Nejprve 
se k němu dostal míč poté, co jej Červenka neudržel po 
křídelní akci Ladi Petra v rukách a míč se odrazil na hranici 
velkého vápna, kde Lukáš nabíhal. Míč skončil dva metry 
nad bránou. Druhá šance přišla poté, co Červenka minul 
přihrávku a Lukáš měl míč nečekaně na noze a byl tím sám 
překvapen tak, že branku minul o metr. Červenka si o Lu-
káše při tomto zákroku trochu „brnknul“ a možná, kdyby Lu-
káš spadl, by se i kopala penalta, což potvrzovali i domácí 
příznivci, kterých bylo při našem omezeném počtu požehna-
ně. Protože Lukáš celou situaci ustál, odcházelo se do 
kabin za bezbrankového stavu. 

Oboustranný nulový stav však nebyl na straně žlutých 
karet. Zatímco domácí byli čistí, na našem kontě svítila 
trojka. Opominu žlutou kartu, kterou dostal Pavek Špatina. 
Ta byla za jasný „záchranářský faul“ před naším vápnem. 
Ale určitě nechci tolerovat zbylé dvě. Byly, jak už je u na-
šeho týmu tradicí, za zbytečné pindy na adresu rozhodčích. 
Možná jsem nezaregistroval vše, co se dělo na hřišti, ale ze 
strany domácích jsem žádné zbytečné kecání nezazna-
menal. Jak se chceme soustředit na hru, když si takto 
zbytečně rozbíjíme psýchu? Proč v minulé sezóně nejsluš-
nější tým je po sedmi kolech nového ročníku na samém 
chvostu s dvaceti žlutými a dvěma červenými kartami,         
z nichž minimálně polovina je za zbytečnou kritiku rozhod-
čích? Ale nepředbíhejme. 

Druhá půle začala v duchu prvního poločasu. Až v 60. 
minutě našel na malém žulovském hřišti výkop Radima 
Šima před soupeřovým vápnem Laďu Petra, který i s drob-
ným faulem vyhrál hlavičkový souboj a míč srazil na Vojtu 
Mika. Míč pak putoval na opačný konec vápna, kde byl 

úplně volný Lukáš Křenek. Ten se po zpracování míče 
dlouho nerozmýšlel a nekompromisně jej umístil k levé tyči 
– 0:1. 

Domácí přirozeně reagovali na vývoj zápasu a přidali 
v útočném snažení. Naše obrana však pracovala dobře,     
a co se za ni dostalo, likvidoval náš brankář. V 74. minutě 
nastoupil po dlouhé době do utkání Mirek Ondryáš a měl 
velký podíl na dalším gólu, když před domácím vápnem 
vybojoval míč a přihrál jej Laďovi, na jehož umístěnou střelu 
byl Červenka krátký – 0:2. Možná jsem se v tu chvíli začal 
rouhat, protože po zkušenostech z jarního utkání jsem 
zůstával při zemi se slovy: „To už jsme zažili na jaře, a pak 
začal řádit Varga!“. 

Omlouvám se našim klukům, jestli jsem to přivolal. 
Minutu po naší druhé brance zahrávali domácí standardní 
situaci, míč přistál na hlavě úplně volného Vargy a ten 
obloučkem protrhl domácí střeleckou smůlu. A minutu nato 
bylo po rohovém kopu a přesné hlavičce Macečka vyrov-
náno. A aby nebylo všemu zlému konec, v 80. minutě se po 
druhém kartovém faulu odporoučel předčasně do sprch 
Pavel Špatina. Na jeho pozici stopera se musel z útoku 
stáhnout Lukáš Křenek a naše defenzíva se měla proč 
otáčet. V posledních minutách zlikvidoval Radim Šimo 
několik slibných akcí domácích, tu nejvážnější dvě minuty 
před koncem. 

Už se zdálo, že zápas půjde do penalt, když v první 
minutě nastavení vyslal Červenka z vlastního vápna dlouhý 
pas na rozběhnutého Vargu. Ten ve skluzu poslal přímo 
z voleje míč na bližší tyč. Ačkoli si na něj Radim Šimo sáhl, 
mimo tyče jej nedokázal vytlačit – 3:2. Když mi jinak velmi 
objektivní domácí fanoušci po zápase potřásali „soustrast-
ně“ rukou, shodli jsme se na tom, že si naši prohru neza-
sloužili, že penaltový rozstřel by byl v tomto případě spra-
vedlivým vyústěním této fotbalové bitvy. A tak zatímco se 
domácí radovali, nám zbyly jen oči pro pláč. 

A pak věřte klasikům! 
Branky: 60. Křenek, 76. Petr 0:2 – 78. Varga, 79. Ma-

ceček, 91. Varga 3:2. Diváci: 203. 

Další výsledky 7. kola:    Loučná – Písečná 0:2, 
Vikýřovice – Libina 3:6, Zlaté Hory – Postřelmov 2:1, 
Bernartice – Sudkov 5:0, Ruda – Nový Malín 2:5. 

 

TABULKA PO 5. KOLE 
 

1. Vikýřovice 7 6   0 0   1 32 : 14 18 
2. Bludov 7 5   0 0   2 18 : 10 15 
3. Postřelmov 7 4   0 1   2 20 : 11 13 
4. Štíty 7 4   0 1   2 12 : 12 13 
5. Bernartice 6 4   0 0   2 16 : 12 12 
6. Libina 7 4   0 0   3 17 : 20 12 
7. Žulová 7 3   1 0   3 19 : 17 11 
8. Zlaté Hory 7 3   0 1   3 12 : 16 10 
9. Jindřichov 7 3   0 0   4 19 : 15 9 

10. Písečná 6 3   0 0   3 14 : 17 9 
11. Ruda nad 

Moravou 

6 2   1 0   3 10 : 12 8 
12. Loučná nad 

Desnou 

7 2   0 0   5 11 : 17 6 
13. Nový Malín 6 1   0 0   5 9 : 19 3 
14. Sudkov 7 0   1 0   6 5 : 22 2 

      

  



 

 NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH MUŽŮ 
  

 

 

 

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: 
 
 

Neděle 29.9. 15:30 Haňovice – Bohdíkov 

Sobota 5.10. 15:00 Bohdíkov – Náměšť na Hané  

Sobota 12.10. 15:00 Olešnice – Chomoutov 

Sobota 19.10. 14:30 Bohdíkov – Česká Ves 

 BANÍK STARÉ MĚSTO  
SEFRAN OKRESNÍ PŘEBOR: 
 
 

Sobota 28.9. 15:30 Rapotín B – Staré Město 

Sobota 5.10. 15:00 Staré Město – Juventus 

Sobota 12.10. 15:00 Třesština – Staré Město 

Sobota 19.10. 14:30 Staré Město – Dubicko 

 FK HANUŠOVICE  
III. TŘÍDA SKUPINA A: 
 

Sobota 28.9. 16:00 Bludov B – Hanušovice 

Sobota 5.10. 15:30 Hanušovice – Malá Morava 

Sobota 12.10. 15:30 Hanušovice – Bludov B 

Sobota 19.10. 14:30 Oskava – Hanušovice 

 

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 


