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Velmi platným hráčem Strážova je důrazný středopolař a bojovník  Tomáš 

Matějka(první zleva) o jehož tvrdosti se přesvědčil i jeden ze staňkovských 

hráčů,. Tomáš Matějka byl také autorem krásné vedoucí branky domácích 

v tomto duelu.                                                               

 

 

1. A  TŘÍDA –EUROFOOTBAL  

Ze čtyř zástupců Pošumaví v 1.A třídě  se na jaře v dosud odehraných 

dvanácti  kolech prezentoval nejlepšími výsledky  SK Kovodruţstvo 

Stráţov.   
 Osmnáct  podzimních bodů a 12.místo ze 16 účastníků na jaře proměnil 

v nárůst dalších  23 bodů a umístění v průběţné tabulce na pátém místě !  

Stráţov  se bodově srovnal s celkovým ziskem 41 bodů s nejlepším  celkem z 

Pošumaví  ze  Sušice který přezimoval v tabulce na 2.místě  a oproti podzimu 

měl k dobru 11 bodů.  Mimořádně úspěšnou rozehranou jarní sezónu do jejíţ 

konce chybí čtyři kola potvrzuje i úspěšnost stráţovských  fotbalistů ve 

vzájemných derby duelech s celky z Pošumaví. Po výhře nad Nýrskem doma  

dokázali  úspěšně ustát i další derby na hřištích soupeřů, kdyţ po výhře 

v Sušici 0:1  jako přes kopírák  stejný úspěch zopakovali i v Lubech . 

Stráţovu se podařilo úspěšnou sérii prodlouţit vítězným zápasem doma nad 

Straňkovem.   



 3 

 
Vedle nejlepšího střelce Strážova  Janky  a Chaluše  znamená v průběhu jara 

největší nebezpečí  pro obranu soupeře znamená útočný hrot Jiří Čeleda (na 

foto vlevo   v hlavičkovém souboji se  staňkovskými obránci), jinak kmenový 

hráč Mochtína , který se Strážově  využil novinku  a uplatnil možnost zahrát si 

vyšší soutěž  na junior  start  určený pro hráče do 23 let.                                                                      

27. kolo  : 

KAŽDÁ SÉRIE NĚKDY SKONČÍ 

  

Start Luby po třech posledních zápasech v 1.A třídě ve kterých nebodoval a 

nevstřelil ani branku tentokrát doma zabral a v duelu o šest bodů zvítězil nad 

dalším aspirantem v boji o záchranu nad Baníkem Zbůch. V dalších kolech to 

ale nebude mít snadné. Vţdyť hned tuto neděli zajíţdí k derby do Sušice . 

Domácí  udělali  důleţitý a úspěšný krok udělala v Nepomuku, kde si 

remízou v přímém souboji o 4. místo   si  udrţeli  šanci bojovat o postup v 

baráţi a nemohou si dovolit na svém hřišti klopýtnout. Nýrsko podle 

papírových předpokladů prohrálo na hřišti druhého týmu tabulky  

v Přikosicích . Přemoţitele Okuly hostí v  následujícím kole doma Stráţov, 

který v Domaţlicích smolně prohrál s místní divizní rezervou  a ukončil  tak  

svojí mimořádně úspěšnou bodovou šňůru.  Nýrsko čeká o víkendu doma lídr 

tabulky Slavoj Stod a je otázkou, zda ve sloţité situaci kdy je ohroţen 

sestupem dokáţe zopakovat podzimní dělbu bodů ze hřiště tohoto soupeře 
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Petr Presl 

DOMAŢLICE - STRÁŢOV    1 : 0 (0 : 0) 
„Tentokráte se k našim hráčům štěstí obrátilo zády, 

domácí si prakticky nedokázali vypracovat vyloženou 

brankovou příležitost a přesto vstřelili po nešťastné chybě 

v naší rozehrávce vítěznou branku v závěru utkání. Naši 

kluci si vytvořili příležitostí hned několik i v početním 

oslabení ale ani tutovky T.Matějky a L.Janky se 

neujaly.Soupeři gratuluji, ale naši hráči jistě nepropadli a 

minimálně bod si za svůj výkon zasloužili“ řekl k utkání 

trenér Stráţova Petr Presl.  

K tomuto utkání se podařilo získat pohled na tento duel hrajícího asistenta 

trenéra  Stráţova Lukáše Helma : " Nezkrocené emoce, neproměněné šance, 

zbytečná bodová ztráta!   Do zápasu hraného za vysloveně 

aprílového počasí jsme vstupovali s jistou dávkou 

respektu, neboť Domažlice dokázaly potrápit i silný Stod a 

na podzim patřily k nejfotbalovějším soupeřům našeho 

týmu. Ale také s vírou v naši jarní výkonnost a schopnost 

poprat se o výsledek do posledních minut. Zápas začal ve 

velmi slušném tempu a na domácích byla vidět jasná 

snaha dovést utkání před svým publikem do vítězného 

konce. Přesto, že domácí borci měli častěji míč na svých 

kopačkách, jak už to na jaře s námi bývá, jejich akce končili v uctivé 

vzdálenosti od Javorského brány, případně z nich těžili domažličtí hráči 

pouze rohové kopy. Z těch ale byli pramálo nebezpeční, stejně jako z dalších 

standartních situací. Naopak nám opět seděla hra na rychlé protiútoky, kdy 

popravdě byly naše střely na bránu domácích daleko nebezpečnější. A to 

jednak díky velmi vlhkému terénu, který je zrádný pro každého brankáře, tak 

i díky blízkosti, ze kterých byly střely vypouštěny. Bohužel žádná z nich 

neskočila v síti domažlického brankáře. První poločas za vydatného deště 

tedy skončil zcela spravedlivou remízou, kdy jedinou skvrnu na našem 

výkonu bych viděl ve zcela zbytečné žluté kartě pro Davida Gajdůška, který 

už v 6.minutě!! neudržel nervy na uzdě a od plic řekl, mimochodem velmi 

přesnému hlavnímu rozhodčímu, co si myslí o zákroku na svoji osobu. 

 Do druhého poločasu domácí doslova vlétli a v prvních třech minutách nám 

prakticky nepůjčili balón. Když se zčistajasna  po ukázkové kombinaci s 

Gajdůškem objevil sám před domácím brankářem Tomáš Matějka, který svoji 

šanci trestuhodně prováhal a míč z deseti metrů poslal mimo tyče domažlické 

branky. Po hektickém úvodu se hra opět zklidnila a byli to opět domácí, kteří 

dobře kombinovali a měli jistě i optickou převahu. Ale ani to nevedlo k 

ohrožení strážovské branky hájené Javorským. Za zmínku stojí jen střelecký 
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pokus, který po teči Čížka skončil na Javorského břevně. Jak byli Domažlice 

silné směrem dopředu, jejich defenzíva až tak silná nebyla a nabízela okna 

pro naše kontry. Rozhodnutí ale přinesla individuální chyba z 72. minuty, kdy 

náš obránce váhal s rozehrávkou, až byl ve vápně obrán domažlickým 

útočníkem, který naservíroval svému spoluhráči přihrávku na zlatém 

podnosu metr před prázdnou bránu. V tento okamžik jsme s kolegou 

trenérem Preslem použili zbraň, která se nám již osvědčila. Stoper Čížek se 

posunul na hrot za účelem zvětšení naší ofenzivní údernosti. Bohužel v 80. 

minutě neudržel Jirka Franc nervy  a po předchozím faulu " sestřelil" 

domácího hráče. Logicky přišel trest v podobě červené karty. I v deseti jsme 

toužili po vyrovnání a výsledkem našeho úsilí byla série přímých kopů, které 

ale přes veškerou snahu nepřinesly změnu ve skóre. Zápas, které mu by ze 

všeho nejvíc slušela remíza, tak pro nás skončil s výsledkem 0:1 a jeden 

vyloučený.  

 Z dnešního zápasu jsem velice zklamán, protože místo zaslouženého bodu, 

soupeř potrestal prakticky naši jedinou chybu. Na druhé straně se ve 

výborných střeleckých pozicích ocitli postupně Tomáš Matějka, Václav 

Matějka, Gajdůšek, Chaluš i sám před brankářem Janka, ale je to problém, 

který nás trápí celé jaro. Spotřebujeme moc vyložených situací na vstřelení 

jedné branky. Stejně tak chápu, že má každý v sobě v průběhu zápasu hodně 

emocí, ale karty, které jsme dnes inkasovali byli z kategorie zcela zbytečných. 

A Jirka Franc nám bude moc chybět i v následujících těžkých zápasech. Nyní 

máme před sebou nelehký úkol, protože nás čekají tři zápasy se skutečně 

silnými soupeři ( Příkosice, Stod a Chlumčany) a to vše v situaci, kdy ještě 

teoreticky můžeme spadnout do pásma baráže, pokud se podaří Křimicím 

vyhrát všechna zbylá utkání ( 2krát doma a venku v Lubech). Musíme se tedy 

na zbylá utkání maximálně koncentrovat a pokusit se vytěžit z nich maximum 

možných bodů. Přesto musím za tento zápas kluky pochválit, skutečně jsme 

hráli svoji hru a dobře, bohužel na body jsme tentokrát nedosáhli.“  

Sestava : Javorský,Michel, Číţek, Helm, Franc, Vítovec ( 76.Mayer) Matějka 

T., Matějka V. , Gajdušek, Janka, Chaluš, ŢK : 3 : 2. ČK : 0 : 1 (80.Franc)  

Branka : 75. Votruba.  

VÝSLEDKY  27. kola 
Chlumčany                 Zruč                       1 :  2 ( 1 :  0) 

Stod                      Zbiroh                     2 :  2 ( 1 :  1) 

Příkosice                 Nýrsko                     2 :  0 ( 0 :  0) 

Domaţlice B               Stráţov                    1 :  0 ( 0 :  0) 

Staňkov                   Nýřany                     2 :  4 ( 2 :  3) 

Luby                      Zbůch                      2 :  0 ( 1 :  0) 

Nepomuk                   Sušice                     2 :  2 ( 1 :  2) 

Manětín                   Křimice                    0 :  4 ( 0 :  1) 
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TABULKA PO 27. KOLE 
 1. Stod                      27 18 6 3  84 :  32 60 

 2. Příkosice                 27 15 4 8  78 :  45 49 

 3. Zbiroh                    27 13 9 5  40 :  29 48 

 4. Sušice                    27 11 9 7  39 :  30 42 

 5. Domaţlice B               27 11 8 8  56 :  40 41 

 6. Nepomuk                   27 11 8 8  44 :  35 41 

 7. Stráţov                   27 12 5 10  39 :  35 41 

 8. Nýřany                    27 12 5 10  50 :  53 41 

 9. Chlumčany                 27 9 11 7  48 :  43 38 

10. Zruč                      27 10 5 12  30 :  38 35 

11. Křimice                   27 9 6 12  38 :  38 33 

12. Zbůch                     27 8 6 13  35 :  44 30 

13. Nýrsko                    27 8 5 14  23 :  34 29 

14. Luby                      27 9 1 17  29 :  58 28 

15. Manětín                   27 7 4 16  35 :  61 25 

16. Staňkov                   27 5 4 18  23 :  76 19 
 

Poohlédnutí za podzimním duelem v Příkosicích 

PŘÍKOSICE – STRÁŽOV   1 : 0 (0 : 0) 

K průběhu utkání v Příkosicích na podzim trenér Petr  Presl uvedl: „Toto utkání  bylo 

objektivně remízové.My jsme měli několik dobrých šancí skórovat, ale štěstí nám 

bohužel nepřálo.Naopak domácí z minima šancí vytěžili tříbodové maximum. Takový 

je dnes prostě fotbal a já věřím, že přijdou lepší zápasy , ve kterých se fotbalové 

štěstí nakloní na naši stranu. Přestože jsme podali soustředěný , bojovný výkon , 

nebereme žádné body a je třeba se připravit na další zápasy, které teprve ukážou, jak 

silný tým v současnosti máme. Velkým oslabením však bude zraněný V.Matějka , 

který musel předčasně zraněný opustit hřiště a také L.Janka , který neudržel nervy na 

uzdě a po řadě nepotrestaných zákroků domácích hráčů nejen na sebe se nechal v 

závěru utkání vyloučit za kritiku rozhodčích“ . 

Branka : 56. Votípka. ŢK : 3:3. ČK . 0:1 - 88.Janka . 

Sestava Stráţova  : Javorský, Michel, Cíţek, Helm, Presl P. , Vítovec, Matějka T. , 

Matějka V. (70.Chaluš) Gajdušek, Janka, Čeleda ( 55. Antonovics) 
 

                          Program 28.kola  - 5.-6.6.2010 
Zruč                      Manětín                   SO 

Křimice                   Nepomuk                   SO 

Sušice                    Luby                      NE 

Zbůch                     Staňkov                   NE 

Nýřany                    Domaţlice B               SO 

Stráţov                   Příkosice                 NE 

Nýrsko                    Stod                      NE 

Zbiroh                    Chlumčany                 SO 
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Tabulka střelců branek SK Strážov 

 

9 Janka Luděk 2 Číţek Vladimír 

8 Chaluš Michal 1 Janda  Václav, Matějka Václav 

7 Matějka Tomáš  Michel Jan, Presl Štěpán 

5 Gajdůšek David Vítovec Zbyněk 

3 Čeleda Jiří  
 

 

IV. TŘÍDA  - skupina  A    

 

Strážov B  -  Měčín B  2 : 3 ( 1: 1) 
Branky: 1. Čermák Josef , 72.  Janda Václav, - Vladař Martin 2, Čejka Lukáš; 

Rozhodčí: Dykalov Jurij; ŽK: 1:2 . Diváků: 70. 
 

 

1. Plánice                   17 14 1 2  75 :  24 43 

 2. Měčín  B                  18 12 2 4  46 :  29 38 

 3. Zavlekov                  17 12 1 4  58 :  14 37 

 4. Vrhaveč B                 18 9 3 6  36 :  26 30 

 5. Jeţovy                    17 8 1 8  43 :  47 25 

 6. Stráţov B                 17 7 1 9  36 :  42 22 

 7. Dlaţov                    17 6 3 8  29 :  44 21 

 8. Křenice                   17 6 1 10  40 :  46 19 

 9. Janovice B                18 5 3 10  30 :  57 18 

10. Bezděkov  B               17 3 3 11  22 :  55 12 

11. Spůle                     17 2 3 12  16 :  47 9 
 

 

OS  ŽÁKŮ – skupina  A 

 

 
 

 

STRÁŽOVŠTÍ JSOU PRVNÍ V CÍLI  

Tři kola před koncem skupiny A okresní soutěže žáků známe vítěze. Těmi jsou 
žáci ze Strážova kteří neztratili v soutěži ani bod a své postavení potvrdili i 
přesvědčivým vítězstvím na hřišti Startu Luby. 

Luby – Strážov  0 : 8 (0 : 3) 
Hosté přehráli domácí ve všech herních činnostech a tak si z chutí zastříleli, jediným 
nudícím se hráčem byl jejich brankář, kterého domácí prakticky neohrozili. 
Střelci branek - Presl  a  Soušek 2, Adamec, Madera, Kutný, Kalivodová . Diváků : 30  
. Rozhodčí :  Blaheta  

 

TABULKA 

 1. Stráţov                   6 6 0 0  37 :   3 18 
 2. Bolešiny                  5 2 0 3  11 :  15 6 

 3. Švihov                    6 2 0 4   8 :  13 6 

 4. Luby                      5 2 0 3   8 :  19 6 

 5. Janovice                  6 2 0 4   7 :  21 6 
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VV  ČČEERRVVNNUU      

ssllaavvíí  nnaarroozzeenniinnyy  
ČČLLEENNOOVVÉÉ    NNAAŠŠEEHHOO  KKLLUUBBUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Tomanová Petra 3.6.1977   

2  Štampach František 4.6.1948   

3  Krátký Robert 5.6.1945 65 

4  Janda Václav    7.6.1943   

5  Morongová Václava 8.6.1963   

6  Chalupa František 8.6.1951   

7  Huspeková Marie 9.6.1946   

8  Pangerlová Jana, Mgr. 10.6.1972   

9  Bouberle Josef 11.6.1947   

10  Presl Antonín 19.6.1934   

11  Muchková Alena 20.6.1962   

12  Kasík Miroslav 24.6.1960 50 

13  Kalivodová Hana 28.6.1972   

14  Jiříková Simona 29.6.1972   

15  Paveza Zdeněk 30.6.1946   
 
 

 

 

 

 

 

 


