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DIVIZE A – jaro 2007 

náš dnešní soupeř 

 

Malše Roudné 
sobota 24. března 2007 – 16:00 – 19.kolo 

 

TABULKA DIVIZE - A 
 

 

1. Klatovy 18 13 2 3 44: 20 41 ( 14) 
2. Vyšehrad 18 10 5 3 27: 17 35 ( 8) 
3. Sezimovo Ústí 18 10 3 5 27: 14 33 ( 6) 
4. Králův Dvůr 18 10 3 5 30: 22 33 ( 6) 
5. Třeboň 18 9 4 5 35: 20 31 ( 4) 
6. Horažďovice 18 7 6 5 23: 20 27 ( 0) 
7. Strakonice 1908 18 7 3 8 26: 31 24 ( -3) 
8. Viktoria Žižkov B 18 6 4 8 18: 20 22 ( -5) 
9. Bzová 18 5 7 6 32: 36 22 ( -5) 
10. Jankov 18 5 6 7 19: 22 21 ( -6) 
11. Vejprnice 18 6 3 9 26: 30 21 ( -6) 
12. Votice 17 5 5 7 19: 29 20 ( -7) 

13. Malše Roudné 18 5 4 9 23: 33 19 ( -8) 

14. Doubravka 18 5 2 11 23: 36 17 (-10) 
15. Dobříš 18 3 6 9 16: 25 15 (-12) 
16. Trstěnice 17 3 5 9 27: 40 14 (-10) 

 

 Dnešní utkání bude řídit trojice rozhodčích: 
 
 HR – Žilka Miloslav z Roudnice nad Labem 
 AR1- Šístek Lukáš z Jirkova 

AR2- Bobro Viktor z Prahy 
 

DS -  pan Bajer Josef z Hradce Králové 
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Vážení sportovní přátelé, 

po krátké  přestávce se opět scházíme na našem hřišti, kde vítáme hráče, funkcionáře a příznivce 
našeho dnešního soupeře – Malše Roudné. 

 

Historie klubu 

Tělovýchovná jednota Malše Roudné byla založena v roce 1961 jako 
fotbalový klub. Přestože v uplynulých letech vedle kopané 
provozovala také volejbal nebo moderní sport freesbee (házení 
talířů), fotbal zůstal jediným odvětvím, které přečkalo pětačtyřicet 
let činnosti.  
Klub, působící v obci s 610 obyvateli, která leží na předměstí 
Českých Budějovic, má dnes 180 členů. Z nich je polovina dospělých 
a polovina dětí. Zvláště v poslední době, zhruba od roku 1999, se 
práce s mládeží stala jednou z priorit. Dnes má Malše Roudné vedle 
dvou mužstev mužů také pět družstev mládeže - mladší a starší 
žáky, hrající krajskou I.A třídu, starší žáky B a mladší a starší přípravku. Tato mužstva působí v 
okresních soutěžích. Celkem se klub stará o stovku dětí.  
Vedle těchto týmů v TJ Malše působí také dvě mužstva mužů, z nichž A tým hraje od sezóny 2006/07 
divizi a B tým v okresní soutěži. V letech 1998 až 2001 měla TJ Malše také mužstvo žen, které hrálo 
2.ligu kopané. Kvůli značným finančním nákladům především na dopravu, které se ročně pohybovaly 
kolem sta tisíc korun, však vedení TJ už tým do dalšího ročníku nepřihlásilo a to ukončilo jeho 
činnost.  
Největším úspěchem klubu je vítězství v jihočeském krajském přeboru v sezóně 2005/06. V této 
soutěži klub působil po postupu z I. A třídy pět sezón a nikdy neskončil hůře než třetí. Třikrát za 
sebou se stal korunním princem soutěže.  
Klub, který je občanským sdružením, řídí sedmičlenný výbor. Složen je z předsedy, tajemníka, 
sekretáře, hospodáře a tří členů.  

 

Příchody: 
Lukáš Novotný - SK Ševětín, Ondřej Csavoj - FC Vltava, Martin Fischer - Sokol K.Újezd, Milan Přibyl 
- z Rakouska, Patrik Raab - SK Čt. Dvory, Filip Šafránek - SK Jankov, Jiří Průša - Dynamo ČB, 
Martin Kováčik - Jiskra Třeboň, Tomáš Sláma – Kamenice n. Lipou, Jaroslav Kučera - z Rakouska, 
Tomáš Koranda - z Rakouska, Michal Vrábek – návrat z host. v Tr. Svinech.  
 
Odchody:  
Bohumír Češka - Tatran Prachatice, Ondřej Hačka – Třeboň, Radek Tejml – Rakousko, Petr Hadač 
(v jednání), ukončená hostování: Jakub Kafka a Aleš Matoušek (oba Rakousko), Martin Slípka 
(Dynamo ČB), Václav Suchý (Rakousko). 
 
Mužstvo také opustil trenér Marcel Tomášek, který přijal trenérský post v ČB u béčka dorostu. 
K mužstvu v zimní přestávce přišel z Českého Krumlova Václav Domin, který se pokouší udržet - 
po počáteční euforii Malše a svého předchůdce, nově vytvořený  tým v divizi. Jak se mu to bude 
dařit, uvidíme už dnes. 
 

Zdroj: internet 

Pokračování na straně 3 …
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19.kolo DIVIZE - A 

 
 Vejprnice 31.03. Roháč Malák Kozel  
 Viktoria Žižkov B SO 16:00  Kubec   
 Jankov 01.04. Vlasjuk Zeman Čadský  
 Trstěnice NE 16:00  Duchoň   
 Doubravka 31.03. Jedlička Šifalda Špak  
 Dobříš SO 16:00  Špoták   
 Sezimovo Ústí 31.03. Janoch Mareška Bohuněk  
 Vyšehrad SO 16:00  Kříž   
 Králův Dvůr 01.04. Šifalda Ipser Voráček  
 Strakonice 1908 NE 16:00  Žáková   
 Horažďovice 01.04. Vnuk Benák Martinec  
 Klatovy NE 10:15  Kozlík   
 Třeboň 01.04. Kříž Paták Petřík  
 Bzová NE 10:30  Turková   

 
Minulé kolo:  

Viktoria Žižkov - Bzová  2:2  Vejprnice  - Jankov  1:1 

Klatovy  - Třeboň  3:0  Strakonice - Horažďovice 3:1 

Dobříš  - Sezimovo Ústí 0:2 Vyšehrad  - Králův Dvůr 2:1 

Malše Roudné - Doubravka 2:1 Trstěnice - Votice       nehráno 

 

Náhradní termín pro utkání v Trstěnicích  -  středa    4. dubna 2007 v 16,30 !!! 

Náhradní termín pro žáky s družstvem z Poděbrad – úterý   1. května v 9,30 a 11,10. 

Náhradní termín pro dorost do Sedlčan –    pondělí 9. dubna v 10,15 a 12,30. 

 

Příští vystoupení našich družstev 

 

A : DOBŘÍŠ – VOTICE SO 7/4 16,30 R - Kubec 

B : Votice - Ostředek SO 7/4 16,30 R – Hocek 

D : Sedlčany - Votice  PO 9/4 10,15+12,30 

Ž : Votice - Sázava  SO 7/4 9,30+11,10 

 
 
 
 
 
 
 
 



SK MARILA Votice - zpravodaj 02 / 07 

Internet::   http://fotbal-votice.ic.cz Email:   fotbal-votice@centrum.cz 4 

 
… pokračování ze strany 2 
 
Malše Roudné – SK MARILA Votice 4:0 (2:0)  podzimní utkání 
Branky: Hačka 2 (jedna z penalty), Tejml (penalta), Hadač (penalta) !!! 
Malše: Kafka – Hadač, Tejml, Cahyna, Novák – Štojdl, Gondek, Češka (52.Slípka), Šolc – Hačka 
(75.Kadlec), Matoušek (67.Pintér). Trenér Marcel Tomášek. 
MARILA: Solnař – Janů, Svoboda, Rezek, Novák (55.Kolář)– Hájek (81.Šedivý), Lantora, Budil 
(46.Šimáček), Bareš – Jíša, Nepivoda. Trenér Miloslav Kohoutek. 
 
Domácí trenér pěl po utkání ódy na své hráče, chválil, jak dobře připravil taktiku… Do smíchu 
nebylo našemu, dnes také bývalému trenérovi, který nemohl tři penalty ze čtyř branek zkousnout. 
 
Po pár týdnech nám na fotbalové stránky napsal jeden náš příznivec krátký příspěvek, který nazval 
„Ošidné cesty fotbalové“ : 
 
Podvedena a okradena. Přesně tak se cítila výprava fotbalistů Malše Roudné po návratu z 
nedělního zápasu v Praze, kde prohráli na Vyšehradě 1:2.  
"Taková prasárna se nám ještě nikdy nestala. Je vidět, že na Vyšehradě je funkcionářem pan 
Zvonič", zuřil trenér Roudné Marcel Tomášek. "Penalta to byla opravdu hodně přísná" uznal i 
domácí trenér Jiří Hruška. "To snad ani není možné", reagovali i skalní fanoušci domácích na 
verdikt sudího. "Jedeme sem až z Budějovic, abychom si tu prožili dokonalou frašku", nemohl se 
smířit se "zážitkem" z metropole Tomášek. "Je mi líto i diváků, kterým nezbylo, než se tomu smát. 
Vyšehrad to snad nemá ani zapotřebí, udělat to navíc takhle okatě", kroutil hlavou kouč Malše. 
Tolik jeden "Jihočeský deník 9.10.2006". 

Když jsem četl tyto stránky, vzpomněl jsem na utkání Votic v Roudném. Na Votice se kopaly 3 
(slovy tři!) penalty a když se trenér Votic Kohoutek zlobil na rozhodčí, domácí se smáli a divili se, 
že náš trenér označil za viníka muže v černém...  

Je mi možná líto trenéra Malše Roudné,  ale opravdu jen trochu. Naši borci se takto vrací z 
každého mistrovského utkání venku - čtyři utkání - osm penalt. Z toho tři v Roudném!    
              Váš fanda                        
Dost historie, minulé kolo domácím v Roudném vyšlo, porazili Doubravku… 
Konečně! Téměř nová jedenáctka Malše 
hodila za hlavu úvodní dva jarní neúspěchy a 
v domácím střetnutí s Doubravkou naplno 
zabrala. Záchranářský duel rozhodly dvě 
branky v první poločase, Západočeši stačili 
jen snížit. Změny v sestavě se osvědčily. Tři 
veledůležité body jsou velkou vzpruhou před 
rozhodujícími boji o záchranu. „Divákům jsme 
ukázali, že fotbal umíme hrát. Vítězství jsme 
si zasloužili,“ vyřkl po devadesáti minutách 
kouč Václav Domin (snímek Malše Roudné - 
vpravo) 
MALŠE - DOUBRAVKA 2:1 (1:0) branky 
Malše   5.Kováčik a 42.Šolc. 
Malše: Novotný – Novák, Přibyl, Cahyna, 
Gondek – Strapáč (68.Fischer), Kováčik, 
Sláma, Šolc (90.Kadlec) – Csavoj (80.Raab), 
Průša. 
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SK MARILA Votice – SK Slavia Vejprnice  2:0 (1:0) 
 
Předzápasová chvíle začala loučením s kanonýrem Pavlem Šimáčkem, který odchází na vlastní 
žádost do nižší soutěže a poté také minutou ticha k uctění památky pana Miroslava Vaněčka, 
dlouholetého funkcionáře a příznivce votické kopané.  

Zápas se hrál v úvodu opatrně. Domácí chtěli na soupeře vlétnout, ten ale dobře bránil a podnikal 
nebezpečné protiútoky. V 19. minutě dokonce docílili hosté branky, která jim ale nebyla uznána 
pro ofsajd. O chvíli později pálil Košťál těsně nad. Nejdůležitější okamžik první půle přišel ve 27. 
minutě. Hostující gólman Hajžman zahrál v souboji se Šimáčkem rukou mimo pokutové území, byl 
vyloučen a z následného trestného kopu dostal Hájek Votice do vedení - 1:0. V závěru poločasu 
mohli hosté vyrovnat, ale osamoceného Dyku Solnař vychytal. Po přestávce Vejprničtí i v deseti 
přitlačili domácí na jejich polovinu. Vyloženou šanci si však nevypracovali, střely Rady a trestný 
kop Löwyho skončily vedle a standardní situace Votice ubránily. V 56. minutě vypálil na druhé 
straně Maron z dálky těsně nad. Za deset minut, ale stejný hráč viděl druhou žlutou, následně 
červenou kartu a šel se předčasně sprchovat. V 74. minutě se radovali domácí podruhé, když 
trestný kop Hájka poslal Janů hlavou do sítě - 2:0. Závěrečný tlak hostů již domácí s vypětím sil 
ubránili a Budilovy střely již také na výhře Votic nic nezměnily.  

Ivan Čabala, trenér Votic: „Nebyl to žádný slavný fotbal, ale body za vydřené vítězství se 
počítají. Kluci podali bojovný výkon hlavně ve druhé půli. První poločas se mi vůbec nelíbil, 
přestože jsme po vyloučení brankáře měli převahu jednoho hráče. Chtěli jsme hrát nátlakovou 
hru, ale hrálo se spíše od vápna k vápnu. Po vyloučení Marona musím před kluky smeknout 
klobouk dolů, jak zápas odbojovali. Soupeř nehrál špatně, nám scházela mezihra a finální fáze, 
přesto jednoznačný cíl v podobě tří bodů jsme získali."  
Branky: Hájek a Janů. Rozhodčí: Vafka-Šob,Andrle. DS Havlíček.ŽK: 1/4. ČK: 1/1. Diváků: 300. 

Votice: Solnař - Novák (87.Dušátko), Janů, Nepivoda (69.Rezek), Lantora - Malina (68. Baťha), 
Budil, Maron, Hájek - Šimáček, Daniel 

 

 

 
trénink 
s Ivanem 
Čabalou 
před  
utkáním 
se 
Slávií 
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    Pokuty za loučení s Pavlem Šimáčkem nebyly – a ani nikdo nebyl vyřazen z kádru !!! 
 

 
Pavle, stačí ta malá 
lahvička? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SK MARILA Votice - zpravodaj 02 / 07 

Internet::   http://fotbal-votice.ic.cz Email:   fotbal-votice@centrum.cz 7 

SK MARILA Votice - Pšovka Mělník 2:0 (2:0)  starší 

  

O jubilejní desátou výhru v sezoně se postarali 
oba útočníci,kteří mezi 32-34 minutou využili 
výborných centrů a hlavou zblízka rozvlnili 
síť.Ve druhé půli se hra rozdrobila do 
nepřesných přihrávek a zbytečně ztracených 
míčů.I přes to si domácí vytvořili ještě tři 
vyložené brankové příležitosti,kterými mohli 
definitivně zlomit odpor mělnických hráčů,ale 
hostujícího brankáře se jim již nepodařilo 
překonat a sami naopak svou nezodpovědnou a 
laxní hrou v obranné fázi nabídli mělnickým dvě 
příležitosti,které zaváněly gólem. 

Branky: Dohnal a Špaček. Rozhodčí: Rybka - 
Bartůšek, Macháček Martin.  

Votice: Kopecký - Kašpar, Kadlec, Jantač, Šach 
- Neuberg, Daniel, Jonszta, Slabý - Dohnal, 
Špaček. Střídali: Kronus, Žák, Heráň, Zíka. 

 

SK MARILA Votice - Pšovka Mělník  2:0 
(2:0)  mladší 

  

Zápas se hrál na domácí půdě a po předešlé 
prohře ve Vlašimi se čekalo vítězství. Začátek 
utkání tomu i napovídal a po pěkném průniku 
Voráčka z pravé strany zůstala orazítkována tyč 
soupeřovy brány.Marila předvedla ještě pár 
slibných akcí,  které ale zůstaly před branou 
Mělníka. Domácí upadli do útlumu, který 
vydržel až do poločasu na rozdíl od hostů, kteří 
se s větrem v zádech  snažili dobýt Janušovu 
svatyni.V druhém poločase došlo ke změně v 
sestavě a bylo znát, že i v kabině bylo dosti 
rušno a to vše asi přispělo k tomu, že na hřišti 
hrálo jiné mužstvo.Mužstvo s hlavou nahoře, 
které vědělo co chce a to urvat tři body doma. 
Akce střídala akci a Marila byla jak při 
vinobraní, ale jenom ochutnávat nestačilo, také 
to chtělo branku a ta nepřicházela. Zbývalo už 
jen deset minut do konce zápasu. V 76 minutě 
se po závaru ve velkém vápně trefil Žák  a 
minutu před koncem vše uzavřel na poslední tři 
minuty střídající benjamínek  Jan Říha, který udělal pěknou tečku za zápasem a udělil lekci starším 
spoluhráčům, jak je ten fotbal jednoduchý. 

Branky: Žák a Říha Jan. Rozhodčí: Bartůšek - Rybka, Macháček Martin.  

Votice: Januš - Šmíd,Kronus,Žák,Homolka - Dvořák,Nusek,Šimák,Smažík - Račanský, Voráček. 
Střídali: bratři Říhové a Koreš. 
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První místo v turnaji 

Dne 17.3.2007 se mladší žáci zúčastnili halového turnaje v Neveklově. Mezi osmi družstvy si 
prvenství vybojovali bez prohry - 6x vítězně, 1x nerozhodně a celkové skóre 14:1 ! 

Richard Boukal byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje a Jan Bednář pak nejlepším hráčem. 

Sestava: Zimmermann - Wegschmeid, Váňa, 
Bednář, Fortelný, Rezek, Písařík, Budil V., 
Boukal. 

 

Poděkování patří rodičům, kteří zajistili 
dopravu vlastními auty - p.Boukal, Bednář a 
Váňa. 

 

 

 

 

Třetí místo v turnaji 

Dne 18.3.2007 se zúčastnila přípravka velmi dobře obsazeného halového turnaje ve Zličíně. Třetí 
místo (3x výhra, 1x nerozhodně, 2x prohra a skóre 13:14) je úspěchem mezi soupeři: SK Union 
Vršovice, Sokol Kunratice, FC Vlašim, Sokol Řepy, FC Písek a FC Zličín. 

Turnaje se zúčastnili: Krampera, Dvořák, Bažant, Tuček, Slunečko, Rataj, Lukaševič, Novák, Opplt, 
Staněk, Čáp a Lukeš. 

Střelci branek: - Slunečko, 2 - Dvořák, Lukaševič, Rataj a Tuček. 

Trenér byl spokojen s výkonem střelce Slunečka a s brankářem Bastienem Bažantem na pravé 
straně obrany. 

David Krampera byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 

Závěr trenéra L.Maňáka:" Účast na takto dobře obsazených turnajích získávají zejména mladší 
hráči cenné zkušenosti, které mohou využít ve svých dalších fotbalových aktivitách."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Marek Slunečko  Sebastian Bažant  David Krampera 

 

 


