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VÝSLEDKY SE DĚLAJÍ NA HŘIŠTI, PARTA U PIVA  

  

Vážení sportovní přátelé , příznivci kopané ! 
 

   Naposledy  jsme se sešli při příležitosti návštěvy posledního 
podzimního utkání v areálu našeho sportovního klubu 20. listopadu . Po 
skončení vítězného duelu 13.kola 1.B třídy jsme odcházeli s přáním, aby 
podobných , třeba i vydřených vítězství jako  to se Sokolem Měčín bylo na 
jaře co nejvíce. Radost z vítězství vždy chutná nejlépe . Je to přirozené a 
přiznám se, že neznám človíčka, který by nechtěl vyhrávat.  Sám jsem 
vždy mezi ně patřil a patřit budu. Sport je vášeň a vítězství to je a pevně 
věřím, že pro všechny, kteří mají rádi sport,  k němu  patří jako droga.  
Droga, která snad kromě nějaké té možná i srdeční nevolnosti zdraví 
neškodí a pokud někdy se zdá, že od předvedené hry bolí oči, pak to není 
také ke škodě na zdraví.  
 Pokud se našim kolektivům, které jsou zapojeny do dlouhodobých 
mistrovských soutěží daří , bývá dobře. Úspěchy přinášejí body a pro 
jejich zisk se také musí něco udělat. Začíná to vybudováním zázemí, jeho 
udržováním, pak je k tomu několik oddaných funkcionářů, kteří často pak 
nemají čas ani na rodinu, zahrádku ani na další koníčky a pak ruku v ruce 
vše spočívá na hráčích . Ti, kteří tvrdě trénují a věnují poctivé přípravě 
maximum,  pak na tom jsou  často ještě hůř než ti funkcionáři.  

Jenže musíme dělit hráče hrající fotbal  od hráčů kteří si jdou  
často doslova „zakopat.“ To jsou ti, kteří si jdou zahrát pouze , protože je 
to baví a pak dostanou žízeň na nějaké to pivečko.  

Pivo k fotbalu patří, u piva  se utužovala parta a tam se vždy 
utkání dohrávalo. To je v pořádku a mělo by to tak být i nadále. Jenže 
Strážov nehraje „pralesní ligu“ odkud se nikam nespadává!  

Náš klub  patřil vždy nejen v okrese, ale v rámci kraje k baštám 
dobré kopané s věrnou početnou obcí příznivců klubu a chtěl by tam 
patřit i nadále! Proto , aby tomu tak bylo, je třeba nejen kvalitní zázemí, 
ale hlavně musí k tomu udělat maximum ti, kteří klub reprezentují na 
hřišti . Jen výsledky hovoří o tom, zda je klub úspěšný či ne. Málo naplat, 
to klubovou reputaci, pokud budeme konstatovat, kluci hráli dobře , měli 
smůlu, nedali šance, zařízl je rozhodčí, hráli oslabeni…  - a to se bude 
opakovat třeba půl sezóny, nijak nevylepší !  

Výsledky jsou rozhodující a pohled na tabulku má vždy tu 
nejvýstižnější  vypovídající hodnotu. Proto na  začátku nové, jarní sezóny 
nejen já, ale myslím si, že v tomto směru mluvím i z duší všech příznivců 
klubu na adresu všech  hráčů připomínám: Mějte prosím na mysli, když 
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jste se rozhodli reprezentovat náš klub (a my jsme za to rádi) na 
veřejnosti, dělejte vždy maximum pro to, aby město Strážov  i my všichni 
jsme byli hrdi na to, jaké kluky fotbalisty , skvělé  bojovníky k pohledání a 
také kamarády, patru, která táhne za jeden provaz a hlavně tehdy, když se 
nedaří. Pak budeme všichni pyšní a  hrdí společně. 

Drazí hráči, ti zkušení i ti kteří máte fotbalovou karieru před 
sebou. Snažte se tak, aby jste měli pocit, že sami jste na hřišti pro kolektiv 
i úspěšný výsledek udělali to, co je ve vašich silách.  Věřte, že všichni 
diváci nejsou stejní a skuteční fandové vás za to ocení. To by měla být ta 
nejvyšší morální hodnota, pro kterou stojí za to propotit dres v každém 
zápase bezezbytku ! My  příznivci Vám za to předem děkujeme a věříme, 
že třešnička na dortu bude chutnat všem stejně. 

Poslední bilancování je vždy až na dokopné a snažte se, aby tam 
bylo to slavností ukončení co nejradostnější.  

Hráčům přejeme  průběh jara bez zranění a tu nejlepší formu, 
střelcům přesnou mušku , divákům radost z předvedené hry a všem 
pevné nervy.  

                                                                                 Miroslav   Sedlmaier 
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ČEKÁ NÁS HORKÉ , NEJEN FOTBALOVÉ JARO 
Příprava týmů probíhající v zimním období na mistrovské zápasy jarní části 
sezóny skončila. Nastala hodina pravdy. Strážov se po nevyrovnaných 
podzimních výkonech dostal mezi týmy, pohybující se ve spodních patrech 
tabulky. To pak zavání sestupovými starostmi. Vzhledem k velké 
vyrovnanosti v tabulce nemá žádný z dalších osmi účastníků v 1.B třídě 
z Pošumaví (snad jen Svéradice a možná Žichovice jsou na tom relativně 
dobře) nic jisté  a prakticky všichni mohou ještě zasáhnout do hry o postup i 
sestup , což  je pro průběh jarních bojů v této soutěži jen dobře. 

SK Strážov po  úspěšných létech  svého působení v 1.A třídě své 
příznivce  v loňském roce zklamal  a po mizérii v minulém ročníku musel 
tuto soutěž opustit.  Bohužel tento tým ani po sestupu  v nižší soutěži 
nezářil a až po vítězném zápase v posledním  podzimním  kole se posunul 
v tabulce  a přezimoval  na přijatelném 8.místě. Nicméně slovo přijatelné 
je velmi ošidné, od předposledního místa ho dělí pouhé dva body a to 
děsí. Na druhé straně  od  druhé příčky v tabulce dělí strážovské  sedm 
bodů, což ale zase není taková  nedostižná ztráta. 

V přípravě na jarní sezónu výraznou měrou figurovaly termíny 
spojené s účastí na III. ročníku zimního turnaje O pohár starosty města 
v Sušice. Zde dosáhl kolektiv, který nadále vede na trenérské lavičce Petr 
Presl s hrajícím asistentem Lukášem Helmem solidního úspěchu, když 
skončil na 3. místě a nechal za sebou všechny další celky z 1.B třídy které 
se turnaje zúčastnily.  

Změny ve strážovském áčku oproti podzimu ,  odešel Miroslav 
Urban, který zde hostoval z Janovic na junior start , přišli :  Uruba Ondřej 
– hostování z SK Klatovy se proměnilo za  přestup, na hostování přišli  
Janda Tomáš ( S. Pocinovice ) a  Opatrný Martin ( S.Plánice ), stejně jako 
na podzim zde budou nadále působit na junior start hráčů do 23 let   stále 
se lepšící  Faltín Tomáš ( ARBO Velhartice ), fotbalově stále na vzestupu 
vzhledem ke svému věku je Janský Ondřej ( SKP OKULA Nýrsko ) a 
šikovný Kološ David ( FK DUKLA Janovice ) 

„ Cíle pro jarní část soutěže  A týmu v 1. B třídě  jsou u nás 
tradiční , kde mimo přání hrát pro diváky atraktivní fotbal , zlepšit 
koncovku , přidat branky v síti soupeřů,  bych byl spokojen 
s umístěním  v konečné tabulce roč. 2011/2012  do 5. místa. Mimo to 
máme před sebou úkol   stabilizovat kádr  a  dále jej  omlazovat “ uvedl 
nový předseda SK Strážov a trenér prvního celku klubu Petr Presl. 

1. B   T Ř Í D A   –  SKUPINA  B 
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TABULKA 1.B. třídy  - podzim 2011 
 1. Spálené Poříčí            13 9 0 4  30 :  18 27 

 2. Losiná                    13 7 2 4  30 :  21 25 

 3. Svéradice                 13 7 2 4  31 :  23 25 

 4. St. Smolivec              13 7 2 4  24 :  23 24 

 5. Zichovice                 13 7 1 5  32 :  33 23 

 6. Štěňovice                 13 6 2 5  28 :  19 22 

 7. Mochtín                   13 5 4 4  24 :  22 21 

 8. Strážov                   13 4 4 5  16 :  20 18 

 9. Měčín                     13 5 2 6  28 :  29 17 

10. Hradešice                 13 4 3 6  25 :  26 17 

11. Chanovice                 13 4 4 5  19 :  20 17 

12. Pačejov                   13 5 2 6  15 :  21 17 

13. Švihov                    13 5 1 7  27 :  36 16 

14. Přeštice B                13 1 1 11  17 :  35 4 

Program 14. kola 24. – 25.3.2012 

Domácí Hosté Den 

Zichovice                 St. Smolivec              NE 

Švihov                    Spálené Poříčí            SO 

Štěňovice                 Svéradice                 NE 

Přeštice B                Měčín                     NE 

Strážov                   Hradešice                 NE 

Pačejov                   Losiná                    SO 

Chanovice                 Mochtín                   NE 
 

ZE ZIMNÍHO TURNAJE  PŘIVEZL STRÁŽOV 3. MÍSTO 

 

SK Strážov A  ukončil své letošní účinkování na zimním turnaji v Sušici s úspěšnou 
bilancí. Na turnaji hraném na UMT ve své skupině nenašel přemožitele.  Po  té kdy 
ve skupině dvakrát vyhrál, dvakrát hrál nerozhodně v souboji o konečné pořadí   
podlehl velkému favoritu na celkové prvenství týmu Sušice a skončil v konečném 
pořadí mezi osmi účastníky na  3. místě. Byl to  dobrý počinek, ale rozhodující 
bude JARO 2012 v 1.B třídě které právě začíná duelem se Sokolem Hradešice. 

KONEČNÉ POŘADÍ III. ROČNÍKU  

1. TJ SUŠICE 

2. FK NEPOMUK 

3. SK KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV 

4. SOKOL MOCHTÍN 

5. START VD LUBY 

6. SKP OKULA NÝRSKO 

7. FC ŠVIHOV 

8. SOKOL HRADEŠICE 
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PO DVACETI LÉTECH MÁ KLUB NOVÉHO KORMIDELNÍKA 

JOSEFA SOUŠKA STŘÍDÁ PETR PRESL 

 

Na volící valné hromadě byl na další pětileté volební období  
zvolen s menšími změnami staronový výbor . Strážovský fotbal  si 
nepotrpí na velké změny a má i štěstí na to, že v čele klubu byly dlouholetí 

předsedové . Tak tomu bylo i v případě , kdy po 
dlouhém období předsednictví vystřídal v roce 1992  
ve funkci prvního muže klubu Josefa Berana  Josef 
Soušek. Tento obětavý funkcionář má velkou zásluhu 
na tom, že Strážov má hřiště s travnatou hlavní i 
tréninkovou plochou na kterou jsou zde pyšní . Za 
dvacetiletého předsednictví  Josefa Souška dosáhl  SK 
Strážov nejvyšších   úspěchů v novodobé historii 
fotbalu v tomto malebném městě v Pošumaví.  

Strážov má leccos společné  s některými kluby z Pošumaví se 
kterými se bude střetávat v 1.B třídě  (např. dnešní soupeř Sokol 
Hradešice, TJ Žichovice apod.) a to je , že se na vedení klubu i A týmu 
podílí stále ještě aktivní hráči. Předsedou SK byl pro nové volební období 
zvolen  dlouholetý výborný fotbalista a opora týmu Petr Presl , který 
působil doposud jako místopředseda a v této funkci ho vystřídal další 
aktivní hráč , kapitán A týmu Broněk Mayer. Bývalý předseda Josef 
Soušek bude nadále duší klubu  už tím, že zůstává členem výboru a nadále 
se bude starat o celkové zázemí klubu včetně hrací plochy.  

Josef Soušek jak je již výše uvedeno byl ve funkci předsedy klubu 
plných dvacet let. V době kdy přebíral funkci se podobal klub  parníku, 
který plul klidným turistickým tempem. Od té doby se proměnil parník na 
torpédoborec, který dokázal překonat i silné kry a na své cestě po ose 1.B 
třída – nové hřiště - 1.A třída a zpět . Dvacet let je dlouhá doba.  Za tu 
dobu se  končící předseda Josef Soušek projevil jako skutečný funkcionář,  
oddaný klubu tělem i duší. Dostal důvěru a tu nezklamal. 
      Nyní jsem sám rád, že jsem se mohl alespoň  části plavby torpédoborce 
s názvem SK  Strážov zúčastnit. Josef Soušek  byl v roli kapitána a  naši 
loď skvěle kormidloval a já se mohl  alespoň svojí rolí řadového plavčíka  
podílet a spolupracovat . Do přístavu s lodí  doplul dnes již bývalý 
předseda bez jakýkoliv ztrát a přivezl sebou řadu aktivit a trofejí. Nasadil 
tím laťku pro nového předsedu hodně vysoko. 

Miroslav Sedlmaier 

JJOOSSEEFFEE    DDÍÍKKYY,,  BBYYLLAA  TTOO  SSKKVVĚĚLLÁÁ  PPLLAAVVBBAA  
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BÉČKO V ROLI NOVÁČKA  PŘEZIMOVALO NA DRUHÉM MÍSTĚ 
 

Druhé místo , to je krásné umístění ve III.třídě a na tomto místě 
přezimovalo strážovské béčko mužů. Pěkný to základ pro druhou, jarní 
část soutěže. Každé umístění v popředí tabulky bude pro nováčka ze 
Strážova úspěchem. Již nyní se ale může radovat z toho, že zásluhou 
bodové žně na podzim nemá tento kolektiv ve III. třídě existenční starosti 
se záchranou.  Na jaře bude Strážov B hrát doma pouze pětkrát. Poprvé se 
představí o příštím víkendu, kdy v neděli 1.4. 2012  hostí exúčastníka 
okresního přeboru TJ Bezděkov. Začátek tohoto duelu je v tradičním čase 
v 16:00 hodin.    

 
TABULKA III. třídy  - podzim 2011 

 

Domácí Hosté Den 

Bolešiny                  Hartmanice                SO 

Bezděkov                  H. M.  Boží               SO 

Hradešice B               Strážov B                 SO 

Veřechov                  Velhartice                NE 

Nalž. Hory                Neznašovy                 SO 

Malý Bor                  Měcholupy                 NE 

Myslív                    Horažďovice B             SO 

 1. Horažďovice B             13 12 1 0  50 :   8 37 

 2. Strážov B                 13 9 1 3  32 :  25 28 

 3. Malý Bor                  13 8 0 5  42 :  19 24 

 4. Bolešiny                  13 6 5 2  37 :  15 23 

 5. Měcholupy                 13 7 2 4  23 :  15 23 

 6. Bezděkov                  13 6 3 4  29 :  28 21 

 7. Velhartice                13 6 2 5  25 :  26 20 

 8. Neznašovy                 13 6 1 6  25 :  28 19 

 9. Hradešice B               13 6 0 7  29 :  30 18 

10. Nalž. Hory                13 5 0 8  28 :  33 15 

11. Hartmanice                13 4 2 7  22 :  28 14 

12. Veřechov                  13 4 1 8  21 :  28 13 

13. Myslív                    13 1 3 9  10 :  35 6 

14. H. M.  Boží               13 0 1 12  10 :  65 1 

    

 

    

III. TŘÍDA – MUŽI   
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TABULKA OPŽ – PODZIM 2011  
 

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body 

 1. Železná Ruda              12 9 2 1  49 :  23 31 

 2. Hradešice                 12 9 1 2  35 :  16 28 

 3. Švihov                    12 8 1 3  41 :  23 26 

 4. Luby                      12 8 1 3  31 :  17 25 

 5. Nalž. Hory                12 5 4 3  25 :  22 21 

 6. Hartmanice                12 6 1 5  44 :  32 19 

 7. Dlouhá Ves                12 4 4 4  22 :  33 19 

 8. Mochtín                   12 5 2 5  27 :  26 18 

 9. Nezamyslice               12 5 2 5  32 :  27 17 

10. Strážov                   12 2 3 7  20 :  40 11 

11. Bolešiny                  12 2 2 8  21 :  41 8 

12. Kašp. Hory                12 2 1 9  13 :  35 8 

13. Myslív                    12 0 2 10  12 :  37 3 
 

 

Domácí Hosté Den 

Kašp. Hory                Luby                      SO 

Švihov                    Železná Ruda              SO 

Hradešice                 Hartmanice                SO 

 volno                    Bolešiny                  SO 

Mochtín                   Nalž. Hory                SO 

Dlouhá Ves                Nezamyslice               SO 

Myslív                    Strážov                   SO 
 

 

 

Na podzim nově sestavený tým, který byl přihlášen do soutěže, bude na 
jaře  startovat v okresní soutěži starších přípravek. V konkurenci 11 
kolektivů této věkové kategorie odehraje celkem deset utkání .V domácím 
prostředí bude nejmladší fotbalový potěr klubu hrát vždy v pátek od 
16:00. První zápas je na  je na programu o velikonocích  v pátek  6. 
dubna s tím, že po dohodě obou klubů se bude hrát výjimečně se 
začátkem v 16:30 hodin.  
 

OKRESNÍ  PŘEBOR  ŽÁKŮ 

OKRESNÍ  SOUTĚŽ  STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 


