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DIVIZE A – podzim 2006 

náš dnešní soupeř 

 

SK Strakonice 1908 
sobota 16.září 2006 – 16:30 – 7.kolo 

 

 

 

TABULKA DIVIZE A 

 

1. Klatovy 6 4 2 0 14: 5 14 ( 2) 
2. Malše Roudné 6 4 0 2 13: 7 12 ( 3) 
3. Horažďovice 6 2 4 0 8: 5 10 ( 1) 
4. Vyšehrad 6 3 1 2 8: 5 10 ( 1) 
5. Trstěnice 6 3 0 3 14: 12 9 ( 3) 
6. Strakonice 1908 6 3 0 3 7: 9 9 ( 0) 

7. Jankov 6 2 2 2 7: 9 8 ( 2) 
8. Králův Dvůr 6 2 2 2 8: 11 8 ( -1) 
9. Bzová 6 2 2 2 7: 10 8 ( -4) 
10. Votice 6 2 2 2 7: 11 8 ( -1) 

11. Sezimovo Ústí 6 2 1 3 9: 7 7 ( -2) 
12. Viktoria Žižkov B 6 2 1 3 7: 7 7 ( -2) 
13. Dobříš 6 1 3 2 6: 7 6 ( -3) 
14. Doubravka 6 2 0 4 9: 14 6 ( -3) 
15. Třeboň 6 1 2 3 7: 8 5 ( -7) 
16. Vejprnice 6 1 2 3 8: 12 5 ( -1) 

 

 Dnešní utkání by měla řídit trojice rozhodčích z Prahy: 

Theimer Lukáš  - Dobrý Jan a Stumpf Jaroslav                                   
DS – Helebrant Luboš (Rakovník)  
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Vážení sportovní přátelé, 

vítáme na našem hřišti hráče, funkcionáře a příznivce našeho dnešního soupeře – SK 
STRAKONICE  1908. 

 

Krátce z historie SK Strakonice 1908 

Fotbalový klub SK STRAKONICE 1908 byl založen v roce 1908. Hrálo se 
na různých místech: na Zadním Podskalí, u blatenského mostu, 
městském tržišti, u teplárny – až vzniklo u nádraží 1. oficiální hřiště. První 
zápas byl sehrán8.9.1908. Pak na členské schůzi v Bílé růži 30.7.1916 byl 
název Sportovní klub Strakonice změněn na nynější SK Strakonice 1908. 
V roce 1919 byl klub přeřazen do Jihočeské fotbalové župy a hned nato 
se stal neoficielním mistrem Jižních Čech. Pak získává plochu pro hřiště 
„Na medové kaši“, kde 17.10.1920 sehrálo první utkání. Od roku 1939 
hraje v divizi českého venkova, kterou v roce 1941 vyhrálo a postoupilo do kvalifikace do 1. 
fotbalové ligy. Bohužel, skončilo na posledním 4.místě a zůstalo v divizi českého venkova. V této 
době si zde občas zatrénoval i Josef Bican. V roce 1948 je SK převeden pod Sokol  a zároveň se 
jedná i o sloučení s ČZ Strakonice, ale neúspěšně a tak ve Strakonicích zůstávají tři oddíly: RH 
Strakonice, ČZ Strakonice /TJ Spartak Strakonice ČZ, Spartak Strakonice ČZM a znovu ČZ 
Strakonice/ a Sokol Strakonice. Na schůzi 12.5.1949 vstupuje členstvo Sokola i s majetkem do 
nové TJ Jiskra  Strakonice s patronem n.p. Fezko. Od 13.7.1950 pak pod názvem TJ Jiskra Fezko 
Strakonice a od roku 1969 jako Fezko Strakonice. V roce 1948 se dostává z divize do KP, kde je r. 
1958 kdy postupuje zpět do divize. Dál se hrálo:  1959 – zpět do KP, 1960 – do I.A třídy, 1961- 
do KP, 1962 – do I.A třídy, 1967 – do KP, 1980 – do divize, 1983 – do KP, 1985 – do divize, 1990 
– do KP, 1993 – do  divize, 1994 do ČFL již jako SK, 1995 – do divize, 2004 – do ČFL, 2006 – do 
divize. 

Klubové barvy jsou modrá a bílá.  

V roce 1968 končí sezóna na starém hřišti na Křemelce a staví se nové současné a na místě 
starého vzniká plavecký areál. Hraje se provizorně na škvárovém hřišti. Dne 21.června 1993 
dochází na valné hromadě ke spojení ČZ a Fezko a vzniká ve Strakonicích opět jeden fotbalový 
klub – SK Strakonice 1908.     

     

Kádr SK Strakonice 1908: 

Brankáři : Charvát Radek (75), Křišťál Michal (87), Švehla Tomáš, Reiser Vít (79) 

Obránci :Halgaš Vladimír (72), Hovorka Vladimír (82), Svoboda Zdeněk (83), Cibulka Karel 
 (87), Martínek Ondřej (87), Káník Michal (72), 

Záložníci : Hodánek Tomáš (81)-K, Káník Patrik (75), Vojta Jan (87), Dolejš Petr (86), Koubek Jan 
 (89), Šrámek Martin (87)     

Útočníci : Našinec Milan (88), Kroupa Martin (85), Koblic Martin. 

Trenér : Voříšek Jaroslav,  

Ved. mužstva: Hovorka Vladimír 

Masér: Šobor Martin 

(Vzhledem ke špatné čitelnosti zpravodaje mohou být údaje a některá jména neodpovídající ) 
 

Zdroj: Zpravodaj SK Strakonice 1908 – 27.8.2006 
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SK MARILA Votice - MFK Dobříš 1:0 (0:0) 

V úvodu utkání byli aktivnější domácí, ale střely Nepivody a Janů kryl brankář Holan. Postupem 
času převzali iniciativu hosté a měli až do poločasu více ze hry. Vyloženou šanci si však 
nevypracovali a Solnaře v brance střely Suchana, Havelky a hlavička Paciny nemohly překvapit. 
Největší příležitost měl v 15.minutě Šváb po centru Suchana, ale šanci z otočky z malého vápna 
mu srazil Janů na roh. Domácí hráli zakřiknutě, hrozili jen z rohových kopů, Budilovu jedovku 
vyrazil Holan na roh a hlavička Hollera skončila nad. 

Po přestávce přidali Votičtí na aktivitě. V 52.minutě běžel Jíša sám na Holana, ten však jeho pokus 
vyrazil. Situace pokračovala centrem Jíši na Nepivodu, který hlavou přiťukl míč Budilovi, ale ten z 
deseti metrů netrefil branku. V 60.minutě přišla rozhodující akce zápasu. Bareš kličkoval ve vápně 
Dobříše a byl zbytečně podražen. S penaltou naložil Janů pro domácí velmi dobře - 1:0. Votičtí se 
po brance zatáhli a hosté převzali iniciativu, ale domácí obrana hrála spolehlivě a nepustila je do 
vyložené šance. V 73.minutě fauloval po trestném kopu Dobříše Puchmajer zbytečně Budila a po 
druhé žluté kartě se musel jít předčasně sprchovat. I v deseti se hosté tlačili vpřed, ale obrana 
Votic hrála na jedničku. Domácí podnikali do otevřené obrany brejky, v 81.minutě nevyužil Jíša 
přihrávku Bareše a v šestiminutovém nastavení skončil lob Baťhy z třiceti metrů na vrchní síti 
branky bezmocného Holana.  
Branky: 60. Janů. Rozhodčí: Pilný Marek (Trutnov) - Průcha Petr (Nový Bydžov), Vítek Petr 
(N.Město n.Metují). DS Peteřík Pavel (Plzeň). ŽK: 5/4. ČK: 0/1 (Puchmajer). Diváků  
Votice: Solnař - Lantora, Svoboda, Holler, Janů - Bareš, Rezek, Budil M., Hájek (46.Baťha) - 
Nepivoda (69.Kolář), Jíša (86.Novák).  

 Trenér Kohoutek:" Vítězství je spravedlivé. Mužstvo, které si koupilo divizi z pátého místa, mělo 
v první půli optickou převahu, ale brankovou příležitost si nevytvořilo žádnou. Ve druhé půli jsme 
se tradičně zlepšili, soupeře jsme přehráli a vytvořili si dost šancí. I přesto, že se nám nevyhnula 
marodka několika hráčů, musím celý kolektiv pochválit za bojovnost a vůli po vítězství. Získali jsme 
důležité divizní body. Chci také pochválit diváky, kterých přišlo pět stovek, za povzbuzování, jenž 
nám pomohlo k vítězství." 

Slavoj Vyšehrad - SK MARILA Votice 3:0 (2:0) 

Dopolední utkání na umělce se Marile nevydařilo. V prvních dvaceti minutách si hosté vypracovali 
příležitosti ke skórování, ale Budilův trestný kop vyražený brankářem napálil Jíša do boční sítě, 
Budilova dělovka, hlavička Šimáčka a Barešova jedovka skončily mimo vyšehradské tyče. Ve 
21.minutě poprvé zahrozili domácí a po centru ze strany protlačil míč do sítě Kučera - 1:0. Branka 
Votické velmi poznamenala, přestali kombinovat a začali ztrácet lehké míče, což bylo vodou na 
domácí mlýn. Kučera dvakrát minul z dobrých pozic branku, střely Matusznyho a Marce zlikvidoval 
Solnař. Ve 34.minutě již nestačil na hlavičku Müllera po trestném kopu - 2:0. V závěru poločasu 
ještě chytil Solnař sólo Kučery. 

 Po změně stran se hosté snažili zkorigovat, ale do vyložené šance se nedostali a dvě hlavička 
Hollera a střela Bareše skončily mimo tyče domácí branky.  Naopak domácí byli nebezpečnější. Ve 
49.minutě fauloval Lantora ve vápně, ale solnař penaltu Müllerovi nadvakrát lapil. V 68.minutě 
nastřelil Bošanský břevno. V 80.minutě se po centru objevil Chaluoa sám předSolnařem a v 
pohodě zvýšil na 3:0. V samotném závěru ještě fauloval Solnař ve vápně, ale druhou penalzu, 
tentokrát Bošanskému, opět zneškodnil. 
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Miloslav Kohoutek, trenér:"Vyšehradské mužstvo bylo lepší a po zásluze zvítězilo. My jsme si 
vytvořili několik slibných šancí v úvodu utkání, které jsme bohužel neproměnili. Naopak domácí 
nám první dvě branky vsítili bez větší námahy a zcela ovládli první půli. Ve druhém poločase jsme 
se herně zlepšili v poli, ale jsme zcela bez koncovky, a proto nemůžeme zvítězit. V závěru utkání 
jsme ještě měli štěstí, když domácí neproměnili dvě penalty." 
 Branky: Kučera,Müller a Chalupa. Rozhodčí: Klier-Blažej,Ochotnický. DS Urban. ŽK: 2/1. 
Diváků: 300. 
Votice: Solnař - Lantora, Svoboda, Holler(79.Kolář), Janů - Bareš, Rezek, Budil, Hájek - Šimáček 
(62.Baťha), Jíša (43.Nepivoda). Trenér Miloslav Kohoutek. 

Přihlížíme (Vyšehrad-Votice) 

Zbývající zápasy 7.kola: 

Horažďovice – Viktorka  NE 10:15     Šifalda-Šístek,Kapoun  DS Prokopec       
Králův Dvůr – Třeboň NE 16:30     Cupl-Mareška,Hajšman  DS Jeřábek                 
Sezimovo Ústí – Bzová SO 16:30     Stančík-Aubrecht,Benedikt DSBohuněk                 
Doubravka – Klatovy SO 16:30     Henych-Kučka,Grimm  DS Havlíček                     
Jankov – Vyšehrad  NE 16:30     Grimm-Košan,Šafránek  DS Nitsche                  
Vejprnice – Dobříš  SO 16:30     Průcha M.-Krčín,Janíček  DS Chára                   
Trstěnice – Malše Roudné SO 10:15     Malák-Žilka,Král  DS Peteřík 

 ©VORAS2006-neprochází tiskovou ani jazykovou úpravou   
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MUŽI B  

Sokol Ostředek - SK MARILA Votice  5:1 (2:1) 

Po trapném výkonu rezerva vysoko prohrála. Domácí šli rychle do dvoubrankového vedení. Ve 
38.minutě snížil Pohan, hosté měli i další šance. Jenže začátek druhého poločasu opět nezachytili 
nástup domácích a dál bylo utkání jen otázkou skóre. Z takového výkonu by se měl každý hráč   
votické rezervy nad sebou zamyslet. 
Branka Votic: Pohan. Rozhodčí: Bačinský        
Votice B: Řehák - Skála, Stárek,Ledvinka, Kuneš - Šlejmar, Sedláček, Pohan, Jonszta (Šach), 
Budil L., Budil V. 

SK MARILA Votice - FK Bílkovice 2:1 (1:1) 

Aktivnější domácí se ujali ve 12.minutě vedení brankou 
Pohana. Vedení ale netrvalo dlouho, po další čtvrthodině 
soupeř využil k vyrovnání chyby stopera Ledvinky. Domácí 
měli nadále více ze hry, přicházely i šance, ale rozhodnutí 
přišlo až v 62.minutě, kdy hrubku v obraně potrestal 
lobem zkušeně Šedivý. V 75.minutě musel předčasně do 
sprch Budil, který napravoval na polovině hřiště chybnou 
rozehrávku. Zbytek zápasu se domácí už jen obávali o 
výsledek.                                                           
Branky: Pohan a Šedivý. Rozhodčí: Vacík. DS: Smolík.  
Votice: Soukup - Skála, Budli L.,Ledvinka, Novák - 
Šlejmar, Pohan, Kolář, Pešata - Šedivý (Bína), Budil V. 
(Jonszta). 

 

DOROST 

SK MARILA Votice - KDC Beroun  2:0 (1:0) starší 

Silně oslabení domácí nastoupili do utkání s mladšími dorostenci a přesto byli  po celou dobu 
lepším mužstvem a od výraznějšího vítězství je dělila jen lepší koncovka a štěstí.               
Branky: Špaček, Daniel. Rozhodčí: Kovář Otto - Kolman Michal, Bartoš Josef. ŽK: 1/2. Diváků: 
80.                        
Votice: Kopecký - Kašpar, Šach, Jantač, Heráň - Neuberg, Daniel, Jonszta, Žák - Slabý, Špaček. 
Střídali: Smažík,Zíka,Dvořák,Voráček. Trenér Pavel Bradáč. 

SK MARILA Votice - KDC Beroun 4:3 (3:1) mladší 

Do začátku utkání vstoupili lépe hosté a už v desáté minutě vedli. Po tak rychlé sprše se zdálo, že 
přijdou horké chvíle pro domácí, ale opak byl pravdou. Po chvilkách ostychu se začala Marila díky 
dobré kombinační hře dostávat čím dál tím častěji před branku soupeře, opakovaně šel sám na 
branku Voráček, ale brankář hostů ho vychytal a po další jeho akci nastřelil Žák jenom tyč. Průlom 
přišel ve 23.minutě, kdy po přesném centru Dvořáka už Žák proměnil a srovnal na 1:1. Za deset 
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minut pečetil úsilí domácích Račanský a konec poločasu uzavřel pokutovým kopem ve 39. minutě 
Šimák. K nástupu do druhého poločasu stačili vystřídat hosté tři hráče a průběh utkání dostal jiný 
rozměr a měřili hosté. V 50.minutě po nešťastném 
"vlastenci" Koreše a pak po dalších deseti minutách bylo 
srovnáno na 3:3. Na okamžik se zdálo, že to domácím 
zlomilo vaz a budou pokračovat v sérii remíz. Hodina 
dvanáctá odbila a v 80. minutě potvrdil tři body pro 
domácí Smažík po nezištné přihrávce Dvořáka a 
rozvlněním sítě hostí ukončil zápas ve prospěch domácích. 
Branky: Žák, Račanský, Šimák (P) a Smažík. Rozhodčí: 
Kolman,Kovář, Bartoš. ŽK: 0/1. Diváků: 30.   
Votice: Januš -Smíd, Kronus, Nusek, Koreš - Dvořák, 
Šimák, Žák, Smažík - Račanský, Voráček. Střídali: Říha, 
Jantač, Brzoň. Trenér Prokop Šmíd. 

FK Neratovice-Byškovice - SK MARILA Votice 2:2 
(0:1) starší 

Oboustranně bojovný zápas s nasazením. Domácí se snažili hrát v obraně na jistotu, nakopávali 
míče za hostující obranu a snažili se najít skulinu v její defenzivě. Hosté se nechtěli přizpůsobit, 
hráli kombinačně a pomalu začali ovládat hru. První pěkná akce a přihrávka Žáka na Špačka 
brankou neskončila, ale ve 23.minutě už domácí štěstí neměli, když rychlou akci ukončil Neuberg - 
0:1.Hosté ovládli hru, byli lepším mužstvem, ale rozhodující akci zápasu, kdy Špaček překonal i 
brankáře, ale obránce vykopl z prázdné branky..nedotáhli do konce. Z protiútoku si domácí došli 
pro faul a ze standardky vyrovnali hlavou na 1:1. Domácí ožili a jejich další centr do vápna se jim 
podařilo protlačit do sítě. Hosté zbraně nesložili, dřeli a byli po zásluze odměněni - z trestného 
kopu se v 81.minutě trefil Daniel. Větší vůli po vítězství a poslední slibnou akci v 95.minutě, kdy 
běželi čtyři hostující hráči na dva domácí, zastavil rozhodčí závěrečným hvizdem.               
Branky: Neuberg a Daniel. Rozhodčí: Valín. ŽK: 0/1. Diváků:40.        
Votice:Kopecký - Jámečný, Šach, Kašpar, Heráň - Neuberg, Daniel, Jonszta, Žák - Slabý, Špaček. 
Střídali: Zíka, Dvořák a Voráček. Trenér Pavel Bradáč. 

 FK Neratovice-Byškovice - SK MARILA Votice 2:0 (1:0) mladší 

Od samého začátku převzali úlohu favorita domácí a svým 
herním projevem si vytvářeli jednu šanci za druhou. Obrana 
Marily společně s brankářem Janušem odolávala až do 
37.minuty, kdy po zmatku ve velkém vápnu dostalabranku 
do šatny. Jedinou šanci, kterou si hosté vytvořili za první 
poločas, byl přímý kop ve 27.minutě, kdy Dvořák nastřelil 
spojnici břevna. Do druhé půle hosté vystřídali a snažili se 
zmírnit tlak domácích. To se místy i dařilo a po pěkném pasu 
na Voráčka se zdálo, že bude vyrovnáno, ale štěstí stálo na 
straně domácích. Zbytek zápasu zůstal v režii domácích, 
odměnou pak byla branka v 76.minutě, paradoxně po chybě 
brankáře Januše, který po celý zápas držel Marilu ve hře.    
Rozhodčí: Pixa - Valín a Hádek.  Diváků: 40.         
Votice: Januš - Šmíd, Kronus, Nusek, Koreš - Dvořák, 
Šimák, Smažík - Račanský, Voráček. Střídali: Říha, Brzoň, 
Žák a Aisbrych. Trenér Prokop Šmíd. 
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ŽÁCI 

Kavalier Sázava - SK MARILA Votice 0:3 (0:2) starší 

Mužstvo Votic mělo téměř celý zápas ve své režii a zaslouženě zvítězilo. Zvláště v první půli byla 
jejich převaha zřetelná a byla korunována dvěma brankami, jejichž autory byli Hruška a Šedivý. 
Další šance zůstaly nevyužity. Hned po přestávce zvýšili hosté na 0:3, když skóroval hlavou po 
rohovém kopu Sládek, a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Potom již úroveň hry 
oboustranně poklesla a Votice bez problémů uhájily tříbrankové vítězství.                 
Branky: Hruška, šedivý a Sládek. Rozhodčí: Šípek.                   
Votice: J.Dvořák - Bursík, Hrdlovič, Sládek, Vinduška - Říha, Babický, Hruška, Novotný (Kaprál) - 
Šedivý, Otradovec. Trenér ing.Pavel Liška 

 Kavalier Sázava - SK MARILA Votice 7:0 (2:0) 
mladší 

V první půli byla herní převaha na straně domácích, 
kteří dvakrát po zásluze rozvlnili síť votické branky. 
Obdobný průběh měl i druhý poločas a již ve 37. 
minutě dovršil hattrick domácí Keltner. V té době 
Sázavští již zcela ovládli hru a nastříleli ve zbytku 
utkání ještě čtyři gˇoly. Mezi střelce se zapsal ještě 
jednou Keltner a svými čtyřmi zásahy přispěl výrazně k 
vysokému vítězství svého mužstva v poměru 7:0. 
                
Rozhodčí: Šípek.                  
Votice:Zimmermann - Bednář, Váňa, Zimrman. Michal Dvořák - Poskočil, Rezek, Rataj, Boukal 
(Bradáč) - Kapička (Zejmon), Budil (Martin Dvořák). Trenér Tomáš Budil. 

SK MARILA Votice - AFK Pečky 2:0 (1:0) starší 

Mohutný nápor domácích v úvodu utkání přinesl čtyři vyložené brankové příležitosti v první 
čtvrthodině, ale koncovka byla žalostná. Teprve ve 
25.minutě se trefil Říha a dostal Votice do 
zaslouženého vedení. Na začátku druhého poločasu 
proměnil Otradovec s přispěním hostujícího brankáře 
volný přímý kop - 2:0. Ve zbytku utkání Votice s 
přehledem kontrolovaly hru a Pečky i přes zvýšenou 
snahu nanalezly dostatek sil a fotbalového umu ke 
zkorigování výsledku.     Branky: Říha Jan a 
Otradovec. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 0/2. Diváků: 30.                         
Votice: Dvořák J. - Bursík, Hrdlovič, Sládek, Vinduška, 
Novotný (Sedlák), Babický, Javorský (Otradovec, 
Kaprál), Říha, Šedivý. Trenér ing. Pavel Liška.  

SK MARILA Votice - AFK Pečky 3:2 (1:0) mladší 

První poločas patřil jednoznačně domácím, ale z množství šancí proměnili pouze jedinou, a to 
Ratajem ve 12.minutě. Tentýž hráč zvýšil po přestávce ve 38.minutě na 2:0 a o dvě minuty vsítil 
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třetí gól domácích efektně patičkou Slunečko. Hosté se však nevzdali a v 50.minutě snížili na 3:1 a 
v poslední minutě ještě na konečných 3:2.                     
Branky: Jakub Rataj 2, Slunečko 1. Rozhodčí: Kolman. Diváků. 20.             
Votice:Zimmermann - Bednář, Váňa, Toman, Poskočil, M.Dvořák (Fortelný), Rezek (Bradáč), 
Boukal, Slunečko (M.Rataj), Kapička (Budil), J.Rataj. Trenér Tomáš Budil. 

PŘÍPRAVKA 

SK MARILA Votice - Jiskra Struhařov 8:1 (4:0) 

První mistrovský zápas okresního přeboru přípravek nově složeného mužstva proběhl za výrazné 
převahy domácího celku, který se prosadil i střelecky. Zápas ukázal možnosti mužstva, ale zároveň 
odhalil i nedostatky, které je nutno zlepšit v činnosti jednotlivců i celého mužstva. Celkově lze 
mužstvo za předvedený výkon pochválit, zejména pak nové hráče základního kádru.          
Branky: 2-Slunečko, 2-Lukaševič, 2-Zajíc, 1-Tuček, 1-Rataj M. Rozhodčí: Lukaševič Mladen 
Votice:Krampera - Molčík, Dvořák, Tuček, Zajíc, Slunečko, Lukaševič, Rataj M. Náhradníci: Čáp, 
Zimmermannová, Staněk, Fortelný. Trenér Ladislav Maňák. 

Poříčí nad Sázavou - SK MARILA Votice 2:5 (2:1) 

Na hřišti soupeře v Poříčí jsme sehráli utkání s velmi 
zajímavým průběhem. Až do poslednch minut vyrovnané, 
se šancemi na obou stranách. Hned první střelou na 
branku se domácí ujali vedení. Naši srovnali Ratajem a 
před půlí nešťastně tečova Slunečko do vlastní branky - 
2:1. Tento stav málem vydržel ař do konce, ale 
posledních pět minut zápasu se podařilo hostům vstřelit 
šokovanému soupeři čtyři branky! Všichni si pak zasložili 
pochvalu od trenéra, zejména brankář, který absolvoval 
první mistrovské utkání a mužstvo podržel.    
Votice:Bažant - Staněk, Dvořák, Tuček, Zajíc, Slunečko, 
Lukaševič, Rataj. Náhr.: Novák, Čáp, Opplt a Zamrazil. 
Trenér Ladislav Maňák. 

Bude hrát Horst Siegl ve Voticích? 

 


