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TAK  A UŽ TO ZASE ZAČALO 

 

O prvním srpnovém víkendu poprvé vyběhnou fotbalisté 

krajského přeboru a 1.A třídy na odpočinuté pažity fotbalových 

hracích ploch, aby si odbyli svojí premiéru v novém soutěžním 

ročníku 2010/2011. Celkem bude v možnostech každého týmu získat 

90(!!)soutěžních bodů. Kdo již získá polovinu, pak ten se může těšit 

na to, že nebude chybět ani na startu dalšího ročníku v srpnu 

příštího roku. O první kolekci mistrovských bodů  v 1. A třídě 

zasáhne pět  týmů z Pošumaví a mezi nimi nebude chybět ani 

Strážov. Soutěž to bude velice vyrovnaná. Oproti minulému ročníku 

je zde celá řada nových týmů. Do KP postoupil Stod a Příkosice, 

naopak sestoupil Staňkov, Zbůch, Nýrsko ,Manětín , místo nich 

z přibyly Klatovy a Horažďovice (sestup z KP), Mýto, Horšovský Týn 

, Chotíkov a Blovice které postoupily z 1.B třídy.  

Fotbaloví příznivci se mají v průběhu podzimu na co těšit. 

 
Poohlédnutí za uplynulou sezónou 

BYL TO PRO STRÁŽOVSKÝ FOTBAL  PARÁDNÍ ROČNÍK 

Fotbalový rok 2010 začal pro stráţovský fotbal  co se týče herní 

přípravy nezvykle brzo . Změny v přípravě si vynutila  účast na I.ročníku 

zimního turnaje na UMT v Sušici , ale tím hlavním důvodem bylo oproti 

ročníkům kdy hrával Stráţov 1.B třídu i termín  zahájení  jarní části druhé 

nejvyšší krajské soutěţe 1.A třídy  jiţ v první polovině měsíce března.  

V rámci zimního velice kvalitně obsazeného turnaje na umělé trávě v Sušici 

sehrál A tým Stráţova  šest zápasů. V závěrečném bilancování turnaje na něj 

zbyla pouze cena za poslední 6.místo, ale to v této části přípravy nebylo 

vůbec rozhodující. To se také ukázalo v průběhu jarní části soutěţí, kdy 

například celky , které na turnaji byly  před Stráţovem skončily v závěrečné 

tabulce 1.A třídy naopak za ním.  

Do jarní , druhé části vstoupili Stráţovští v roli nováčka 1.A třídy z 11.místa 

mezi 16 účastníky , ale s jasným cílem alespoň o jeden stupínek skončit na 

konci soutěţe výš, kdyţ 10,místo bylo tou absolutní jistotou záchrany 

s soutěţi.  

Před prvním  zápasem doma  trenér Petr Presl řekl:   „Umístění na zimním 

turnaji v Sušici není pro nás důležité. Důležité bude, zda dokážeme dobrou 

formu přípravy na kvalitním terénu dostatečně zužitkovat.  Bohužel nejméně 

na čtyři utkání nemůže hrát distancovaný  nejlepší střelec týmu Luděk  Janka, 

který bude v útoku určitě chybět.“ 
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Ve vyjádření hrajícího kouče stráţovských fotbalistů bylo 

cítit , ţe aţ příliš krotí sebevědomí, které u něj po kvalitní 

přípravě naznačovala forma jeho svěřenců. To, co ale 

přišlo v průběhu dlouhé jarní sezóny 15 soutěţních zápasů 

předčilo bezesporu i jeho očekávání. Od prvního vítězného 

derby nad Nýrskem vyzařovala z hráčů herní pohoda. Tým 

změnil poměrně výrazně svůj herní projev.  Ve své hře 

doma i venku vycházel ze zajištěné obrany , která se 

opírala o standardně kvalitní výkony gólmana Michala Javorského . Dříve 

muţstvo,  burcované zejména v domácím prostředí k nátlakové hře, kdy 

daleko častěji do otevřené obrany bylo zranitelnější  a inkasovalo, nyní bylo 

trpělivější a do svého soupeře zapouštělo drápky s přibývajícím časem . Tato 

hra slavila úspěch a výsledkem bylo konečné čtvrté místo. Jako důkaz 

impozantního počínání  Stráţova v průběhu jara v 1.A třídě jsou výsledky na 

domácím hřišti. V sedmi odehraných duelech tento celek pětkrát vyhrál , 

dvakrát hrál bez branek se soupeři  ze Zbirohu a z Příkosic , kteří prokázali 

svojí kvalitu a skončili v tabulce před našim týmem na druhém, resp. třetím  

místě  , ani jednou nenašli přemoţitele a na jaře doma neinkasovali ani 

jedinou branku  se skórem 10:0 ! Na jaře se nepyšnili  Stráţovští pouze 

výsledky doma, ale také venku dokázali v polovině zápasů bodovat, kdyţ 

třikrát vyhráli a jednou hráli nerozhodně.  

Konečné  4.místo znamenalo nejen předčení všech očekávání, ale bylo 

historickým úspěchem stráţovské  kopané. Součastně znamenalo prodlouţení 

sezóny o dva baráţové zápasy. Před Stráţovem se otevírala cesta v případě 

úspěchu s Chanosem Chanovice k postupu do krajského přeboru!   

Stráţovský fotbal si je vědom svých moţností  , ţe 1.A třída je pro tento klub 

prakticky maximem finančních i hráčských moţností  a tak do těchto dvou 

baráţových duelů šli hráči s cílem otestovat si svoje kvality s dlouholetým 

účastníkem nejvyšší soutěţe v kraji. Průběh obou zápasů  kdy doma 

remizovali 1:1 a  nepropadli ani na hřišti v Chanovicích kde prohráli po 

problematickém vyloučení hrajícího kouče Petra Presla brankou 

z pokutového kopu 1 : 0.  

V kaţdé hře se najdou slabiny. Pokud bychom chtěli něco stráţovským 

hráčům   vytknout, pak je to jejich střelecká produktivita. Oproti podzimu 

dali pouze 14 branek , coţ je o 12 méně neţ na podzim a činí nepříliš 

lichotivý průměr necelé jedné branky na utkání(0, 93).  

Na druhé straně  se najdou v áčku mimo jiţ vzpomínané  lepší 

koncovky  i další rezervy o kterých jak trenér Petr Presl i jeho hrající asistent 

vědí své a věřme, ţe do nového ročníku vše vypilují k radosti příznivců 

stráţovské kopané. Jak se jim to podařilo se budou mít moţnost přesvědčit 

jiţ v úvodním zápase nového ročníku.  
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Úspěšnou euforii v letošním prvním polovině roku  ještě ozdobily 

výsledky dosaţené ţákovským týmem SK Stráţov. Tento tým na vítěznou 

notu naladil trenér Petr Presl a výsledkem jejich společného snaţení byla 

radost ze hry a zisk prvního místa v okresní soutěţi ţáků sk. A. Toto 

umístění je o to cennější, neboť ţáci prošli celou jarní částí soutěţe bez ztráty 

bodu a o jejich převaze nad ostatními soupeři svědčí  impozantní skóre 51:4.  

Letošní výsledky  a umístění svých svěřenců trenér ţáků  Petr Presl zhodnotil 

takto :   „ Kluci si vytvořili po několika slabších ročnících slušnou partu a 

vyspěli i fyzicky, proto dokázali své soupeře poměrně snadno přehrávat a 

řadou pěkných branek v sítích soupeřů dělali radost svým rodičům, 

fanouškům, ale hlavně sami sobě. Pilířem týmu byli především starší hráči 

jako A.Presl, R.Madera, T.Novák, D.Hudský, K.Kalivodová, V.Maršálek a 

brankář P.Kiesenbauer, který se ve většině utkání ani příliš nezapotil.“. Na 

závěr hodnocení    ţáků Per Presl uvedl : „ Musím všechny kluky pochválit za 

jejich pěkné výkony a popřát všem do nové sezóny hodně podobných utkání i 

když samozřejmě dobře vím, že po obměně kádru není reálné očekávat stejné 

výsledky i v následujícím ročníku okresního přeboru. Na závěr chci 

poděkovat i všem rodičům, kteří nám v soutěži jakkoliv pomohli, především  

M.Kalivodovi, J.Souškovi ml. a J.Souškovi st.“  

Nejlepšími střelci týmu byli na jaře : Presl Aleš - 12 branek, Madera 

Radovan -10 a Soušek Luděk 9 branek. 

Úspěšnější jaro oproti podzimu mělo rovněţ i B  muţstvo muţů , 

která na podzim skončilo ve IV.třídě na 8. místě .V domácím prostředí  muţi 

stráţovské rezervy na jaře čtyřikrát vyhráli , ze hřišť soupeřů  přivezli čtyři 

výhry . Ve  srovnání s podzimem získali o jedenáct bodů více  a  v konečné 

tabulce se umístnili v první polovině tabulky na 5. místě. 

 
Takto zataženo nad strážcovským fotbalem rozhodně  v posledních dvou 

ročnících nebylo. Po postupu z 1.B třídy zvládli hráči A týmu mužů úspěšně 

roli nováčka 1.A třídy a v podobě 4.místa dosáhli historického umístění 

klubu. Foto z průběhu utkání Strážov-Zbůch ve kterém zůstaly tři body ve 

Strážově. 
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Vyvrcholením jarní sezóny byl závěrečný zápas Strážova doma s baráži o 

postup do krajského přeboru. Utkání s Chanos Chanovice  které navštívilo 

380 diváků  skončilo 1:1, když v tomto duelu tahali rozhodně za delší konec 

domácí fotbalisti (foto hráči v dresech  s se svislým bílým pruhem před 

brankou hostů). 

 

ZNOVU USEDL NA TRŮN KLUBOVÉHO KANONÝRA 
Stejně tak jako v minulém ročníku v 1.B třídě byl i v minulém ročníku v 1.A 

třídě  nejlepším střelcem týmu s 9 góly  Luděk Janka . A 

kdyby nebylo zbytečného extempore a po něm i 

mnohazápasové pauzy  vynucené disciplinárním trestem, 

pak jeho průměr 227 (naposledy v 1.B třídě 202) minut 

potřebných na vstřelení jedné branky mohl mít daleko 

lepší hodnotu. Luděk k fotbalu ve Stráţově a jeho 

úspěchům po roce 1990 patří a proto věřme, ţe ještě 

nebude koketovat s ukončením své aktivní činnosti u A 

týmu našeho klubu.  

 

       JAKO SPRÁVNÝ KAPITÁN SVOJÍ LOĎ NEOPUSTIL 
Jediným muţem, který nechyběl v ţádném utkání 

uplynulého ročníku 1.A třídy v našem týmu byl 

odchovanec stráţovské kopané Zbyněk Vítovec. 

„ Cíca“ byla přezdívka od prvních ţákovských krůčků 

 tohoto inteligentního fotbalisty a patriota stráţovské 

kopané. Klubová věrnost mu  vynesla pásku kapitána, 

která je na správné ruce, neboť jako správný kapitán svojí 

loď nikdy neopustil a stejně tomu tak, bylo i soutěţním ročníku 2009/2011. 
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MICHALA JAVORSKÉHO PŘESTOUPIL A NEOBHÁJIL  
LOŇSKÉ PRVENSTVÍ 

Velice blízko k obhájení loňského prvenství hráče , který 

nechyběl ani v jediném zápase měl našlápnuto z 

předcházejícího ročníku v 1.B třídě  Michal Javorský.  

Nebývá zase tak často , ţe by se z přestupu hráče mateřský 

klub radoval. Snad jen tehdy, kdy přinese do klubové 

pokladny plný měšec. Přesto jsme z přestupu, který Michal 

Javorský  na jaře udělal měli všichni radost a přestup jsme mu schvalovali. 

Michal totiţ nemířil do jiného klubu, ale do stavu manţelského!! Následná 

svatební cesta pak byla důvodem toho, proč pouze jedinkrát v ročníku  

2009/2010 chyběl mezi tyčemi stráţovské  svatyně .  
 

  SLUŠELO BY, ABY NA TOMTO MÍSTĚ BYLI NÁSLEDNĚ 

UVEDENI VŠICHNI DALŠÍ HRÁČI, KTEŘÍ MEJÍ JAKO 

KOLEKTIV VELKOU ZÁSLUHU NA VÝBORNÝCH VÝSLEDCÍCH 

V 1.A  TŘÍDĚ. VŠE NAPRAVÍME A POSTUPNĚŠ V PRŮBĚHU 

PODZIMU SE KE KAŢDÉMU Z NICH SAMOSTATNĚ VRÁTÍME.  

 
ABYCHNOM ALESPOŃ Z ČÁSTI VŠECHNY HRÁČE PŘEDSTAVILI , 

TAK ZVEŘEJŇUJEME JEJICH SPOLEČNÉ FOTO (je tak trochu 

symbolické , ţe bylo pořízeno na hřišti vítěze 1.A třídy ve Stodu). 
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K dnešnímu duelu:   Strážov – Křimice 

Ve vyrovnané tabulce minulého ročníku měly oba týmy na samém 

závěru  rozlišné starosti. Stráţov si vychutnával třešničku na dortu 

v podobě účasti v  baráţi o postup do KP. Křimice,které měly 

v tabulce o tři body méně neţ Stráţov  hrály naopak baráţ o záchranu  

se Sokolem Hradešice a s velkým štěstím i za značné přízně 

rozhodčích vyšly z tohoto klání s konečným resumé – zachráněni . 

Nutno dodat „za kaţdou cenu“. Ve Stráţově půjde o vzájemné 

střetnutí  dvou tradičních  soupeřů , kteří mají lepší bilanci vzájemných 

zápasů na domácím hřišti. Ostatně stejné to bylo v minulém ročníku 

kdy v Křimicích a na jaře ve Stráţově zvítězili vţdy domácí 2:0.    
 

Poohlédnutí za posledním vzájemným duelem  hraný 25.dubna ve 

Stráţově 

Strážov – Křimice    2 : 0 (1 : 0) 

Domácí po vítězném zápase v minulém kole v Sušici museli 

improvizovat ve vítězné sestavě. Citelně jim chyběl zraněný David 

Gajdůšek, nemocný Jan Michel a otazník visel i nad startem dalšího 

maroda asistenta trenéra Lukáše Helma . Ten do zápasu nakonec 

nastoupil stejně jako hrající kouč Petr Presl s vědomím, ţe věkový 

průměr dalších hráčů k dispozici na lavičce je 38 let . Přesto Stráţovští 

o místní pouti šli do utkání s cílem nezklamat své diváky a vydobýt 

další velmi důleţité body , neboť kaţdý ztracený bod doma(viz minulý 

duel s Zbůchem 0:0) by mohl v konečném účtování chybět.   

Slova po zápase  asistenta trenéra Lukáš Helma vše co se na hřišti 

odehrálo  „ vystihuje  tento duel přesně : „ Soupeř z Křimic podal 

velmi kvalitní výkon, na který jsme ruku na srdce v určitých chvílích 

zápasu prostě neměli.“ 

Lukáš Helm ke své výstiţné větě uvedené v úvodu tohoto komentáře 

k zhodnocení vítězného duelu dodal: „ Musím dnes poděkovat hráčům, 

ţe i v mírně kombinované sestavě a někteří se zdravotními problémy 

přistoupili k zápasu zodpovědně a v rámci moţností i bojovně. Z mého 

úhlu pohledu dnes nevyhrál ten lepší, ale ten šťastnější. Pro nás jsou 

tyto body nesmírně cenné v našem snaţení o zachování účasti v 1.A 

třídě, nicméně chceme-li pomýšlet na nějaký bodový zisk i za týden v 

Manětíně, musíme podat diametrálně lepší výkon neţ ten dnešní“. 
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Branky: 3. Janka, 77. Čeleda; ŢK: 1:3. Rozhodčí: Václav Červený. 

Diváků: 260. 

SK Kovodruţstvo Stráţov: M. Javorský – V. Číţek, L. Helm, M. 

Chaluš (75. B. Mayer), J. Franc – V. Matějka, V. Janda, P. Presl, T. 

Matějka, Z. Vítovec – L. Janka, J. Čeleda. 

STATISTIKA HRÁČŮ  SK KOVODRUŽSTVO STRÁŽOV  - 

1. A TŘÍDA  - soutěžní ročník 2009/2010 
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1 Javorský  M, 29 2610       B 

2 Matějka T. 29 2534 6 2 422 9     

3 Vítovec Z. 30 2548 1  2548 1     

4 Helm Lukáš 29 2578    4 1   

5 Matějka V. 29 2444 1 1 2444 2     

6 Chaluš Michal 28 2277 8 1 285 4     

7 Čížek Vladimír 27 2388 2  1194 2 1   

8 Franc Jiří 24 2100     6 2   

9 Michel Jan 26 2280 1 1 2280 3     

10 Janka Luděk 24 2041 9 3 227 4 1   

11 Gajdůšek D. 20 1533 5  307 5 1   

12 Presl Štěpán 14 829 1 1 829 1     

13 Presl Petr 12 995    1     

14 Antonovics A. 8 314         

15 Cupl Vlastimil 7 276       Podz. 

16 Čeleda  Jiří 12 1127 3 1 376 1     

17 Kalista Karel 6 44         

18 Mayer Broněk 13 335    1     

19 Janda Václav 8 227 1 1 227 1   Jaro  

20 Lorenc Jan 3 91    1     

21 Weber Petr 3 71         

22 Fremut Ludvík 1 1         

23 Koláček Ota 1 2         

24 Presl Milan 1 90         

25 Soukup Karel 1 90         

Celkem 38    46 6   

                                                                                               Zpracoval: Miroslav Sedlmaier 


