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REKAPITULACE VÝSLEDKŮ 
                     Výsledků 16.- 19.kola 

 

1. A  TŘÍDA –EUROFOOTBAL  
 

Strážov – Nýrsko    2 : 0 (1 : 0) 

 

Branky : 3. Čeleda , 59. Chaluš. ŢK:  3 : 0. ČK 1 : 1 (Gajdůšek – Vaverka-
brankář) . Rozhodčí: Balák Michal – Cihlář Jan, Simbartl Václav, DS : Rauch 
Pavel. Diváků: 200. 
Sestava :Stráţov – Javorský, Michel, Franc (ŢK),Gajdůšek (2x ŢK, 
72.ČK), Helm((ŢK),Číţek, Matějka V., Vítovec Z., Chaluš (71(Janda), 

Matějka T.(84.Presl Š.), Čeleda(77.Antonovics).  
Trenér Petr Presl : „ Očekávané derby v prvním zápase 
jarní sezóny nepřineslo nic výjimečného na obou 
stranách. Domácí fanoušci určitě odcházeli z utkání 
spokojenější než ti z Nýrska. Z mého pohledu se hrálo 
průměrné utkání, ve kterém naši hráči svou větší vůlí po 
vítězství dokázali utkání strhnout na svoji stranu. Soupeř 
nedokázal proti naší soustředěné obraně vymyslet nic, co 
by ji bezprostředně ohrožovalo, což nám situaci také lehce 

usnadnilo.Větší počet brankových příležitostí bylo po celý zápas na našich  

Foto z utkání s Nýrskem na kterém zvyšuje  vedení Stráţova na konečných 
2:0 Michal Chaluš (č.9) . 
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kopačkách a jen zbrklost či nepřesnost řady přihrávek nevedla k 
přesvědčivějšímu výsledku . Mrzí mě nedisciplinovanost hlavně hráčů , kteří 
by měli být pro ostatní spíše příkladem než výstrahou.Pochválit musím trio 
V.Matějka, T.Matějka, M.Chaluš , po jejichž rychlé akci padl uklidňující druhý 
gól a dobrou práci stoperské dvojice Čížek-Franc, jinak zbytek týmu zahrál 
průměrně, což by v dalších utkáních na body stačit asi nemuselo.“ 

 

Zruč -  Strážov 0: 1 ( 0: 0) 

 

V souboji dvou nováčků došlo k velkému překvapení, kdyţ v tomto ročníku 
daleko úspěšnější domácí tým podlehl Stráţovu. Hostům se tak podařilo 
nejen vrátit Zruči podzimní poráţku z domácího hřiště, ale také „pomstít“ 
předcházející dva celky z Pošumaví Nýrsko a Luby které  na jaře své duely 
s tímto soupeřem  prohrály. 
Branka : 77. Janda V.ŢK : 2:3 (Číţek, Matějka T. , Franc) 
Sestava Stráţov: Javorský,Číţek,Michel,Franc,Helm(85.Mayer),Vítovec 
(80.Antonovics), Matějka V., Presl P.,Chaluš,Matějka T.,Presl 
Š.(65.Janda V.) 
 Výkon   stráţovských  hráčů zhodnotil  hrající  asistent Lukáš Helm: " V 
dnešním zápase, který byl pro nás jeden z klíčových , ukázal náš tým svoji 
obrovskou soudržnost. To, že jsme vyhráli hovoří za vše. Utkání by spíše 
slušela remíza a  musím přiznat, , že po akci, kdy v obraně jsem bohužel já 
společně s Čížkem chybovali měli domácí vyloženou šanci, a pokud 
skórovali, mohl by se zápas vyvíjel možná jinak. Rozhodla proto 78. minuta a 
akce, ve které Tomáš Matějka dokázal, že je víc než dobrým  fotbalistou  a 
Michal Chaluš, že je víc než platným hráčem A týmu. Zakončení 
nestárnoucího  Václava Jandy pak bylo z kategorie zkušených a platných. 
Dnes náš tým zahrál jako skupina jedenácti hráčů, kteří chtějí spolu hrát a 
osud našeho týmu jim není cizí. Nemá cenu chválit jednotlivce, protože ve 
Zruči to byl kolektivní výkon a pokud si uvědomíme , že toto je cesta k 
úspěchu, tak věřím, že I.A třídu budeme hrát i v příštím roce. Nicméně 
nesmíme usnout na vavřínech  a náš bodový zisk potvrdit v neméně lehkém 
zápase v Nýřanech, což bude velice těžké a následně o velikonočním 
pondělí nás čeká dohrávka  druhého týmu tabulky ve  Zbirohu !  Jarní sezóna 
je dlouhá a do jejího konce je zatím nedohledno. " 

 

Nýřany -  Strážov 4 : 0 ( 1: 0) 

 

Přestoţe se hostům od úvodních minut nedařilo  mohli jít do vedení, ale 
Mayer sám před brankářem umístil hlavičkou míč nad břevno. Uţ to 
vypadalo, ţe první poločas, i přes silný tlak domácích Stráţov přečká, ale 
nestalo se tak. Po naší nezakončené akci hostů ve 43.minutě  se k míči 
dostal na hranici ofsajdu aţ ke Cvachouškovi, který nasadil v solovém úniku  
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kdy  ukázal kompletní obraně  hostů záda a pod brankářem Javorským 
poslal míč do sítě. 
 Do druhého poločasu vstoupil Stráţov aktivně a  s jasnou snahou více 
zaměstnat domácí obranu a brankáře.Nicméně kvalitní defenzivní hra Nýřan 
nepouštěla hosty do zakončení. Velmi nadějný byl pokus Chaluše z 
60.minuty, ale ten stejně jako Mayer předním neusměrnil hlavičku z malého 
vápna mezi tři tyče. S přibývajícím časem směřovalo úsilí hostů  do ofenzivy 
a domácím se tak otvírala okénka v soupeřově  obraně. V 78. minutě toho 
opět vyuţil Cvachoušek, který svým druhým gólem uklidnil tým Nýřan. Od 
tohoto okamţiku se zápas jen dohrával a hráči Stráţova prakticky rezignovali 
na dobrý výsledek. Trest v podobě dvou zcela laciných a zbytečných branek 
na sebe nenechal dlouho čekat. Konečný hvizd rozhodčího tak byl velkým 
vysvobozením. 
Branky: Cvachoušek 2, Mašek, Vondra; ŢK: 4:3 (Matějka T., Mayer, Janda). 
Diváků: 100 
Sestava Stráţova: Javorský - Číţek, Michel, Helm, Franc - Chaluš, 
Matějka V., Presl Petr ( 75. Antonovics), Vítovec (K), - Mayer ( 55. Janda 
Václav) , Matějka T. 

 

O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ STRÁŽOVSKÝM 

FOTBALISTŮM NEPŘÁLO VŮBEC NIC  

 
O Velikonočním pondělí zažili hráči Strážova zápas skutečně aprílový, 
když jim v tento den nepřálo opravdu asi vůbec nic. Velké komplikace 
potkali strážovskou výpravu už na dálnici, kde jim vypověděl službu 
autobus, a přes veškerou snahu a ujišťování řidičů, se hráči museli 
spolehnout na pomoc osobních vozů, které je po dvou skupinách 
alespoň v minimálním počtu dopravili v čekací lhůtě do Zbiroha. Zápis 
tak byl napsán včas, nicméně rozhodčí trvali na zahájení utkání, i 
přesto, že hráčů Strážova v tu chvíli bylo do hry pouze osm!!  

 

Zbiroh – Strážov    1 : 0 (1 : 0) 

 

Zápas tak skutečně s půlhodinovým zpoţděním začal a dalších třináct 
minut odolávalo sedm statečných v poli náporu hráčů Zbiroha. Ti však 
zřejmě zaskočeni nenadálou přesilovkou nebyli schopni vytvořit pramálo nic. 
Naopak Tomáš Matějka svým presinkem hraničícím s drzostí málem donutil 
skórovat domácího obránce do vlastní sítě. Postupně kdy  na hřišti 
docházelo k doplnění týmu dalšími hráči Stráţova se hra začala vyrovnávat a 
přicházely i první šance. Moc nechybělo dělovce Helma z dvaceti metrů a ani 
rázný atak Chaluše po centru Presla nebyl bez šance. Pak ale přišel zásadní 
okamţik celého zápasu. Ztráta balonu ve středu hřiště, nedůsledný atak 
centru domácích ze strany a kontakt Číţka s domácím útočníkem. Rozhodčí 
ani na chvíli nezaváhal a zcela oprávněně ukázal na značku pokutového 
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kopu. Ten domácí proměnili a ujali se v zápase vedení. Podobná scéna se 
však za chvíli opakovala i na druhé straně, kde na hranici vápna byl sraţen 
pronikající Š. Presl, tentokrát však zůstala píšťalka sudího němá. Nutno 
předeslat podobně jako ještě několikrát dále v zápase.  

Do druhého poločasu nastoupili hosté z Pošumaví daleko aktivněji, 
zatlačili soupeře na jeho půlku a dali hře prakticky jednotvárnou podobu. Ta 
spočívala v tom, ţe domácí brankář svým odkopem oslovoval své útočníky, 
na půlce však ukořistili balón hráči Stráţova a všemi způsoby se snaţili dobít 
branku soupeře. Jejich snaha byla však záhy utnuta praporkem pomezního a 
nebo důraznou hrou domácích, kterou rozhodčí netrestal. Důkazem celého 
snaţení budiţ fakt, ţe brankář Javorský v brance Stráţova za celý druhý 
poločas kryl jednu přímou střelu a domácí zahrávali pouhý jeden rohový kop. 
Co naplat, kdyţ opět jasný faul na Š. Presla v pokutovém území zůstal 
nepotrestán a neujalo se ani několik střeleckých příleţitostí. Největší šanci 
na vyrovnání měl v závěru Tomáš Matějka, kterému ale radost po ráně do 
prostoru šibenice sebral domácí brankář.  

Sestava Stráţova v prvních třinácti minutách: Javorský - Helm, 
Michel, Číţek, Presl P. - Matějka V., Matějka T (ŢK). Vítovec (K) následně se 
do hry zapojili Chaluš, Franc, Presl, Š (ŢK) ( 75. Mayer) . 

Vyjádření asistenta trenéra Lukáše Helma: " Dnešní zápas se mi 
hodnotí strašně těžko. Utkání bylo ovlivněno několika 
faktory, nejprve rozbitý autobus a špatná komunikace se 
šoféry způsobila to, že v době oficiálního začátku jsme 
byli na hřišti čtyři hráči, pak to, že jsme museli po půl 
hodině nastoupit v osmi lidech a nakonec i z mého 
pohledu velmi tendenčně vedený zápas ze strany 
rozhodčích. V tomto ohledu musím dát za pravdu 
kolegovi Karlu Kalivodovi, který už na podzim tvrdil, že 
body se ze Zbiroha prostě nevozí. Přesto z fotbalového 

pohledu jsem podali zcela odlišný výkon oproti sobotnímu utkání v Nýřanech. 
Byli jsme daleko aktivnější, daleko lépe kombinovali i zakončovali než 
domácí, K zisku byť alespoň bodu to dnes ale nestačilo. Je jasné, že se nyní 
musíme soustředit na další zápasy, které pro nás budou, co se týče setrvání 
v 1.A třídě, zásadní. Po dnešním zápase ve mě zůstává určitá pachuť, svým 
spoluhráčům ale musím poděkovat, neboť na hřišti dnes nebyl ani jeden 
takový, který by nechtěl získat alespoň bod!" 

 

Tabulka střelců branek SK Strážov 

7 - Janka Luděk 
6 - Matějka Tomáš, Chaluš Michal 
5 - Gajdůšek David  
2 - Číţek Vladimír 
1 - Čeleda Jiří, Janda Václav, Presl Štěpán   
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TABULKA po 19.kole 
 1. Stod                      19 14 4 1  61 :  18 46 

 2. Zbiroh                    19 10 6 3  32 :  20 36 

 3. Příkosice                 18 10 2 6  56 :  34 32 

 4. Sušice                    18 8 8 2  29 :  15 32 

 5. Domažlice B               19 8 5 6  42 :  30 29 

 6. Zruč                      19 8 4 7  24 :  25 28 

 7. Nepomuk                   17 7 6 4  30 :  19 27 

 8. Křimice                   19 7 5 7  29 :  27 26 

 9. Strážov                   19 7 3 9  29 :  33 24 

10. Chlumčany                 19 5 8 6  31 :  34 23 

11. Nýřany                    19 6 5 8  31 :  42 23 

12. Luby                      18 7 1 10  23 :  40 22 

13. Nýrsko                    19 6 3 10  16 :  22 21 

14. Manětín                   19 6 1 12  28 :  45 19 

15. Zbůch                     19 3 4 12  22 :  38 13 

16. Staňkov                   18 4 1 13  15 :  56 13 
 

Program 20. Kola 10. – 11.4. 2010 

Domácí Hosté Den Výsledek 

Zruč                      Nýřany                    SO : 

Strážov                   Zbůch                     NE : 

Nýrsko                    Sušice                    SO : 

Zbiroh                    Křimice                   SO : 

Chlumčany                 Manětín                   SO : 

Stod                      Nepomuk                   SO : 

Příkosice                 Luby                      SO : 

Domažlice B               Staňkov                   NE : 
 

JAK DOPADL SOUBOJ  NA PODZIM VE ZBŮCHU ? 
 

Zbůch  -   Strážov  1 : 2   
 

Po pěkné brance L. Janky, kterou vstřelil po samostatném úniku a obstřelu 
brankáře v polovině první půle jsme hráli trpělivě a kombinačně se nám 
dařilo drţet míč více na svých kopačkách. Zbytečná nekoncentrovanost v 
závěru poločasu nás stála vedení, kdyţ domácí opakovanou střelou 
překonali jinak velmi dobře chytajícího M.Javorského.Druhá půle přinesla tlak 
domácích, který však nejlepším způsobem přerušil T.Matějka kdyţ po 
průniku středem hřiště nedal domácímu brankáři šanci. 
Trenér  Petr Presl : K utkání jsme odjeli bez Mayera, Lorence, Chaluše  a 
Michela pouze s jedním hráčem na střídačku a nedobrým pocitem. V takové 
situaci se ale dobrý tým většinou semkne a dokáže uspět což se naštěstí 
podařilo i nám ve Zbůchu.“Poločas: 1 : 1. Diváků:  200  .Branky: Kasl - 
Matějka T., Matějka V.; ŢK: 7:3; ČK: 1:1(Helm)  
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Sestava : Javorský,Číţek,Gajdušek,Franc,Helm,Vítovec,Matějka T., Matějka 
V., Kalista K.,Janka,Presl Š. ( 60.Weber P.) 
 
 

Program utkání  

SK KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV 

duben 2010 

 

10.04.2010 

 

IV. třída - skupina A 
Křenice - Strážov B  16:30 

 
11.04.2010 

 

1.A třída 
Strážov – Zbůch      16:00 

 

18.04.2010 

 

IV. třída - skupina A 

Strážov B – Ježovy   16:00 

 

OS žáků - skupina A 

Strážov - Luby     10:00 

 

24.04.2010 

 

IV. třída - skupina A 
volno - Strážov B 

 

OS žáků - skupina A 

Švihov - Strážov    10:00 
 

25.04.2010 

 

1.A třída 
Strážov – Křimice    16:00 
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KKDDOO  SSEE  ZZ  ČČLLEENNŮŮ    
  NNAAŠŠEEHHOO  KKLLUUBBUU    

  DDUUBBNNUU  NNAARROODDIILL  ??  

 

 Šlegl Marek 2.4.1987   

 Jandová Marie 3.4.1954   

 Sedlmaier Miroslav 3.4.1946   

 Vítovec Zbyněk 4.4.1976   

 Soušek Josef 6.4.1975 35 

 Jandová Olga 7.4.1974   

 Klátil Josef 11.4.1970 40 

 Rysová Věra 12.4.1949   

 Boňko Štefan 15.4.1938   

 Čermák Josef 15.4.1989   

 Kalivoda Martin  17.4.1970 40 

 Presl Milan, Ing. 18.4.1966   

 Holub Jiří 20.4.1952   

 Soukup Karel 21.4.1973   

 Denk Jaroslav 25.4.1940 70 

 Kolář Martin 28.4.1989   

 Kodym Josef 29.4.1944   

 Jiřík Václav 29.4.1974   

 Janda Václav, Ing. 29.4.1968   

 

 

 


