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Krajská soutěž KEDUL I.B třída skupina C 

Soutěžní ročník 2019/2020 

10. kolo 
 

TJ OLPA JINDŘICHOV 
– 

TJ SOKOL BERNARTICE 
 

SPONZOR UTKÁNÍ: 

Večerka – The Son Pham 
 

 

www.tjjindrichov.cz 

   

Tak toto je fotka na Pulitzerovu cenu! Nádhernou momentku vystřihl fotograf Koval na stadionu Mládeže ve Zlíně. Lukáš Křenek v dresu Dietos 
Šumperk právě oslavuje za asistence Emila Zátopka vyvedeného z bronzu dosažený touchdown. 



 

Po smolném zápase o minulém víkendu ve Vikýřovi-
cích nás dnes čeká soupeř, se kterým jsme se doposud 
(aspoň pokud sahají mé zdroje) neutkali. 

TJ Sokol Bernartice je nováčkem krajských soutěží. 
Dlouho se pohyboval v jesenickém okresním přeboru, kde 
pravidelně obsazoval příčky ve středu tabulky. V minulé 
sezóně ale obsadil 3. místo s bilancí 19 výher, 1 remízy 
s úspěšným penaltovým vyvrcholením a 6 porážek, za což 
získal 59 bodů při skóre 116:39. Skončil 10 bodů za 
vítěznou Vápennou a 4 body za druhou Bělou. Jelikož tito 
soupeři již tradičně nechtějí postupovat, byl postup nabídnut 
Bernarticím a ti jej akceptovali.  

Když nahlédneme do sestavy Bernartic, už to tak ne-
známý soupeř není. Se jmény Žiga a Červeňák jsme se již 
v minulých letech setkali. Ačkoli u Žigů se jedná již o další 
generaci hráčů, 46-letý veterán Ondrej, kterého známe 
z působení v Javorníku a ve Vidnavě, se stále v soupisce 
objevuje alespoň na pozici náhradníka. Peter Červeňák       
i přes svoje mládí (21 let) již proti nám hrál v dresu Vidnavy 
a dokonce nám i vstřelil branku. 

Po odehraných 9 kolech soutěže je Jindřichov v tabul-
ce na 9. místě se ziskem 12 bodů a skórem 22:20. Hosté 
jsou v tabulce se stejným ziskem (ale mají zápas k dobru) a 
skórem 19:20 hned příčku za námi. 

 

ROZHODČÍ 

Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Jiří Valouch 
ze Senice. Na čarách mu budou asistovat pánové Adam 
Hrbáček z Olomouce a dosud neuvedený druhý asistent. 

Další utkání 10. kola: Postřelmov – Štíty, Bludov – Sudkov, 
Zlaté Hory – Loučná, Písečná – Vikýřovice, 
Nový Malín – Libina, Ruda - Žulová. 

V minulém kole hostili fotbalisté Sokola Bernartice tým 
SK Bludov a utkání se jim příliš nepovedlo: 

BERNARTICE – BLUDOV 

1 : 3 

___Bludov potvrdil cenný skalp___ 

Podařilo se! Fotbalisté Bludova dokázali potvrdit 
velmi cenné vítězství, které v minulém kole nejnižší 
krajské soutěže ukořistili na úkor nebezpečných 
Vikýřovic. V Bernarticích utekli do klíčového trháku už 
během prvního poločasu. 

Měli v něm výraznou převahu. Protože nerovné hřiště 
komplikovalo pozemní souhry, ve velké míře rozhodovala 
bojovnost a větší úspěšnost v osobních soubojích. Hosté 
byli v obou ohledech jasně lepší. 

Do vedení je dostal únik Stanislava Sadila. Gólový 
útočník si naběhl na přihrávku spoluhráče Hojgra a jeho 
křížnou střelu stačil u zadní tyče usměrnit do sítě Libor 
Svoboda. 

Na bludovské forvardy je spolehnutí. O pět minut 
odvrátil rohový kop Bernartic obránce Doskočil. Produktivní 
Svoboda po Wagnerově pasu utekl, natáhl svůj kanón ze 
vzdálenosti pětadvaceti metrů a vydařeným projektilem 
upravoval na 0:2. 

A to ještě nebylo všechno! Ve spolupráci se Schwar-
zerem připravil pro útočného parťáka jedinečnou ofenzivní 
situaci, která nemohla skončit jinak než třetím zářezem na 
pažbu. Sadil doklepával do prázdné brány… 

I když trenér Bludova nabádal své svěřence k maxi-
mální obezřetnosti, do druhé půle vyběhl úplně jiný tým. 
Daleko méně koncentrovaný a agilní. Domácí naopak 
zlepšili pohyb, přidali na důrazu a o té doby dominujícího 
protivníka dostali pod stálý tlak. Jenže se zmohli na jedinou 
úspěšně dotaženou akci. Dobíhající Dalibor Planý se při 
trestném kopu zmocnil volného míče zastaveného ve zdi     
a v 68. minutě korigoval na 1:3. „Myslím si, že to v Ber-
narticích bude mít těžké každý, kdo sem přijede. O to víc 
jsme rád, že jsme navázali na cenný skalp Vikýřovic. Jsou 
to pro nás důležité body,“ liboval si kouč vítězů Aleš Žaitlík.  
Branky: . 19. a 24. Svoboda, 41. Sadil 0:3 – 68. Planý 1:3. 
Diváci: 120.  
Sestava Bernartic: Dunka – Roman Žiga (53. Peter 
Červeňák), Tomáš Mohapl (78. Fendrych), Klinec, Ondřej 
Žiga (86. Kandra), František Mohapl, Zeleňák, Planý, Martin 
Červeňák, Daniel Žiga, Kaleja. 
Sestava Bludova: Hegedüs – Stuchlý (46. Bartošek), 
Vejrosta, Polášek, Doskočil – Miterko, Schwarzer, Wagner 
(46. Hél), Hojgr (74. Adam) – Sadil, Svoboda. 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 40/2019, 1.10.2019) 

 

9. kolo 
28. 9. 2019 

 

TJ Sokol Vikýřovice – TJ OLPA Jindřichov 

5 : 1 
 

 

Šimo 
 
 

T. Zimolka 
(73. Drechsler) 

 
Ščambura            F. Vlček                Špatina 

 

Ondryáš         Vaněk        Tezner        Miko 
    (79. Javora) 

 

Křenek                    Navrátil 
 
 
 

_   Krutá lekce z produktivity  _  

 Což o to, kdyby se zohledňovaly vytvořené 
příležitosti, fotbalisté Jindřichova by ze sobotního 
derby ve Vikýřovicích nemohli odejít s prázdnou. Jenže 

      

 

49 

61 



 

se nehraje na góly a domácí střelci byli v klíčovém 
aspektu daleko produktivnější. Svým soupeřům udělili 
důkladnou lekci. 

Bylo znát, že na sebe narazili dva týmy, které chtějí 
hrát, a neúčinnému křápání se uchylují jen výjimečně. 
Hosté si z dosavadních výsledků víkendového soupeře 
nedělali žádnou hlavu a při každé vhodné možnosti se hnali 
na zteč. Velmi dobrou pozici měl Navrátil, po chybě 
Křepelky ještě výhodnější Křenek. Jenže nic z toho. (Martin 
Navrátil se těšil na toto utkání, protože po dlouhé době díky 
zranění Ladi Petra nastupoval v útoku. Křížný pas jej našel 
ve dvoumetrovém ofsajdu, ale protože nejevil snahu hrát, 
byla akce k nelibosti domácích fanoušků správně 
ponechána asistentem rozhodčího a míč dolétl až na 
nabíhajícího Vojtu Mika. Ten míč potáhl a naservíroval jej 
na Martina před prázdnou bránu. Jenže Martin z přemíry 
motivace o míč spíš zakopl a poslal jej metr vedle prázdné 
brány. Lukáš poté, co se dostal přes Křepelku, šel sám na 
gólmana. Ten proti němu vyběhl a Lukáš poslal míč lehce 
podél něho. Bohužel i těsně podél levé tyče.) 

Všechno si sedlo až ve 32. minutě. Po dalším 
ofenzivním snažení Křenka se opřel do odraženého míče 
Jiří Tezner a za pomoci nechtěné Křepelkovy teče otevřel 
skóre. 

Vikýřovice si dál koledovaly. Hlavně proto, jakým 
způsobem se vracely do obranných zákopů. V nedostatek-
ných počtech hasily nejeden požár až v hodině dvanácté na 
poslední chvíli. (Martin šel znovu sám na gólmana, ale 
prostě mu v sobotu nebylo přáno. Asi si tento den do 
„Deníčku“ zapsal černou barvou!) 

Na útočné polovině je držel nad vodou Lukáš Horák. 
Divizní posila ze šumperka ve čtyřicáté minutě usměrnila do 
magického prostoru rohový kop Ulmana, a přestože se 
hosté hodně rozčilovali, podle pomezního arbitra balón        
o malý kousek překročil brankovou čáru. (Jestli to byl nebo 
nebyl gól, o tom se můžeme už jen dohadovat. Asistent 
rozhodčího Libor Sedláček, který valnou část prvního 
poločasu strávil živou debatou a poplácáváním s trenérem 
domácích Jiřím Silným a své roli se začal věnovat až po 
důrazném upozornění jindřichovských příznivců, má „asi“ 
svědomí čisté. Nicméně tento gól znamenal první zlom ve 
vývoji celého utkání.) 

Než se nakrknutí jindřichovští hráči stačili z tvrdého 
úderu oklepat, schytali druhý. Opravil dostal v pokutovém 
území až moc prostoru a následné zmatky v blízkosti 
malého vápna nahrály do karet volně zakončujícímu 
Horákovi – 2:1! 

Vikýřovice přišly ke komfortnímu vedení jako slepý 
k houslím. Ve čtvrté minutě druhé půle jim píchla nechtěná, 
ale zcela evidentní ruka smolaře Špatiny (Druhý zlom!). 
Hlavnímu rozhodčímu nezbylo nic jiného, než ukázat na 
penaltový bod (samozřejmě se žlutou kartou pro Pavla)      
a Martin Macek z nařízeného pokutového kopu zvýšil na 
dvoubrankový rozdíl. 

Stejní aktéři opustili zápasovou scénu s předstihem už 
po hodině hry. Macek si vykoledoval červený trest za 

zbytečně ostrý skluz. Zorro mstitel za ještě zbytečnější 
„výchovnou facku“. (Já se ani Pavlově reakci nedivím. Když 
vás někdo poté, co mu čistě odeberete v souboji míč, 
zezadu sekne nešetrně „přes párky“, i vám se zatmí před 
očima. Korunu tomu nasadil hlavní rozhodčí v zápise          
o utkání, když napsal, že Pavel nemstil zákrok na svoji 
osobu, ale na spoluhráče, který dle zápisu utkání dohrál! 
Opravdu člověk na svém místě! Proto jsme disciplinární 
komisi KFS požádali, aby si před tím, než rozhodnou o výši 
Pavlova trestu, prohlédli videozáznam z utkání.) V deseti na 
obou stranách se hrálo maximálně otevřeně, šance střídala 
šanci. Také proto, že obě strany bojovaly s vadnoucí 
fyzickou kondicí a svorně dojížděly na malou trénovanost. 

Diváci se nenudili. Novou zápletku mohly vyvolat 
příležitosti Navrátila, Křenka či Mika. Ve všech případech 
zůstalo jen u neužitkovaných gólovek.  

Hostující partu definitivně pohřbila tragická rozehrávka 
brankáře Šima. (Třetí zlom! Ve chvíli, kdy jsme se dostávali 
do šancí a měli v poli mírně navrch.) potom, co trestuhodně 
namazal míč Martinu Uvízlovi, jej po bratrské spolupráci 
lehce překonal Jiří Uvízl. 

Vikýřovický kanonýr prokázal velký střelecký přehled i 
po ideálním vysunutí od Opravila. Chladnokrevně levačkou 
upravoval už na 5:1 a Jindřichov právem smutnil nad krutým 
debaklem. V úplném závěru ho mohl navýšit Michal žalman. 
To by ale po Křenkově faulu musel zhodnotit nabídnutou 
výhodu penalty. (Radim si vzpomněl na naše úspěšné 
penaltové rozstřely a penaltu bravurně zlikvidoval. Hned na 
to hlavní rozhodčí ukončil zápas.) 
Branky: 32. Tezner 0:1 – 40. a 45. Horák, 49. Macek 
(pen.), 80. a 83. Jiří Uvízl 5:1. Diváci: 101. 
Sestava Vikýřovic: Koukola – M. Uvízl, Křepelka, Tomáš 
Černohous (46. Petr Černohous), Žalman, Horák, Tomášek, 
Opravil, Kovalec, J. Uvízl, Macek 

(Petr Fišer, Boh. Tesař, TÝDEN NA SEVERU, č. 40/2019, 1.10.2019) 

Další výsledky 9. kola:    Štíty – Písečná 2:2 (4:3p), 
Loučná – Ruda 3:3 (3:1p), Zl. Hory – Nový Malín 3:3 (7:8p), 
Sudkov – Libina 2:1, Žulová – Postřelmov 0:0 (5:4p). 

 

TABULKA PO 9. KOLE 
 

1. Vikýřovice 9 7   0 0   2 38 : 17 21 
2. Bludov 9 7   0 0   2 23 : 12 21 
3. Postřelmov 9 5   0 2   2 22 : 11 17 
4. Libina 9 5   0 0   4 23 : 24 15 
5. Štíty 9 4   1 1   3 14 : 16 15 
6. Zlaté Hory 9 4   0 2   3 19 : 20 14 
7. Písečná 8 4   0 1   3 20 : 20 13 
8. Žulová 9 3   2 0   4 20 : 21 13 
9. Jindřichov 9 4   0 0   5 22 : 20 12 

10. Bernartice 8 4   0 0   4 19 : 20 12 
11. Ruda nad 

Moravou 

8 2   1 1   4 14 : 19 9 
12. Loučná nad 

Desnou 

9 2   1 0   6 14 : 22 8 
13. Nový Malín 8 2   1 0   5 14 : 22 8 
14. Sudkov 9 1   1 0   7 7 : 25 5 

      

  



 

 NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH MUŽŮ 
  

 

 

 

 

 

 

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

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

Sobota 28.3. 15:00 Jindřichov – Postřelmov 

Neděle 5.4. 15:30 Ruda – Jindřichov (odj. 14:15) 

   

NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ NAŠICH SOUSEDŮ 
 

 FK BOHDÍKOV  
ALEA I.A TŘÍDA SKUPINA A: 
 
 

Sobota 12.10. 15:00 Olešnice – Chomoutov 

Sobota 19.10. 14:30 Bohdíkov – Česká Ves 

Sobota 26.10. 14:30 Hlubočky – Bohdíkov 

Neděle 3.11. 14:00 Paseka – Bohdíkov  

 BANÍK STARÉ MĚSTO  
SEFRAN OKRESNÍ PŘEBOR: 
 
 

Sobota 12.10. 15:00 Třeština – Staré Město 

Sobota 19.10. 14:30 Staré Město – Dubicko 

Sobota 26.10. 14:30 Lesnice B – Staré Město 

Sobota 2.11. 14:00 Libivá – Staré Město 

 FK HANUŠOVICE  
III. TŘÍDA SKUPINA A: 
 

Sobota 12.10. 15:30 Hanušovice – Bludov B 

Sobota 19.10. 14:30 Oskava – Hanušovice 

Sobota 26.10. 14:30 Hanušovice – Brníčko 

 

 

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 


