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Předsedovo slovo 
na úvod
Na uplynulou sezonu v kraji jsme se zeptali toho nejpověřenějšího, 
předsedy Jč.KFS Milana Haškovce. 

Sezona 2011/12 je minulostí, jaká byla z pohledu jihočeského 
fotbalu?
Solidní a hlavně z hlediska průběhu soutěží až do konce klidná. 
Všechna utkání se podařilo sehrát bez závad. Jen pro vaši představu 
se na jaře 2012 sehrálo 1.87� zápasů. Z tohoto počtu bylo pouze 
11 zápasů mládeže kontumováno (většinou pro malý počet hráčů) 
nebo nedohrání  (rovněž pro malý počet hráčů) zápasu. Proto možno 
sezónu 2011/2012 hodnotit jako naprosto bezproblémovou.

Krajské soutěže se obešly bez nějakých vážnějších incidentů.
Celá sezóna se obešla bez nějakých vážných nebo vážnějších 
incidentů. Příkladem může být fakt, že v celé sezóně 2011-2012 
projednávala DK ve všech soutěžích, ČP a přátelských zápasů a turnajů 
pouze 546 vyloučení nebo disciplinárních přestupků hráčů. Toto bylo 
téměř o 150 přestupků méně než v sezóně 2010/2011 (69� přestupků) 
a téměř o 190 méně než v sezóně 2009/2010 (7�4 přestupků). A to je 
již markantní úbytek – nevím ale, zda toto pozitivum je v důsledku 
zlepšení kvality řízení zápasů nebo zlepšením chování všech aktérů 
okolo fotbalu.   

Co se jihočeskému KFS podařilo a co chce ještě zlepšit, zavést?
Podařilo se zlepšit náhled na fotbal a snad i na práci funkcionářů, 
podařilo se vychovat dost mladých rozhodčích a trenérů, podařilo se 
podchytit zájem oddílů o zlepšování kvality tréninkového procesu, 
snad se podařilo i zlepšit kvalitu soutěží mužů a dorostu. 
Co chceme do budoucna ještě zavést – dle mého názoru brzy 
nastane již doba pro zavedení natáčení videí i v soutěží I. A nebo I. B 
tříd – v KP tímto došlo ke znatelnému zlepšení řízení většiny zápasů 
a ubylo mnoho třecích ploch mezi oddíly a rozhodčími. 
Dále bychom chtěli udržet stav a strukturu stávajících soutěží 
mládeže, které jsou stabilizované a plně vyhovují. Strukturu soutěží 
mládeže a jejich kvalitu nám mohou mnohé kraje závidět. 
Rovněž pokračovat i v metodické činnosti zlepšování kvality 
tréninkových jednotek – poslední dobou se díky práci PTM a FA ČR 
pořádají v oddílech metodické tréninkové ukázky tréninků a to i za 
přítomnosti ligových hráčů a trenérů. Toto je cesta, na kterou bychom 
chtěli co nejvíce zaměřit.
A v neposlední řadě dále podchycovat zájem mladých hráčů o činnost 
rozhodčího. Jako jeden z mála krajů pořádáme již 9 let v zimním 
období  „Školu mladých rozhodčích“, kde mají možnost zájemci 
o funkci (zdůrazňuji zdarma) být důkladně vyškoleni pro činnost 
rozhodčího. Je ale škoda, že více než polovina mladých rozhodčích 
po půl roce aktivní činnosti nám skončí. Proto bych rád apeloval na 
oddíly, aby měly více trpělivosti s těmito začínajícími rozhodčími, 
kteří zpočátku řídí většinou zápasy mladších žáků nebo přípravek.  

Poprvé nereflektoval vítěz krajského přeboru na postup do 
divize. Co jste říkal rozhodnutí Dražic?
Postoupit do vyšší soutěže znamená zajistit pro další sezónu více 
prostředků a i některé kvalitnější hráče. Toto je vždy na odpovědnosti 
a i  kvalitě funkcionářů příslušného oddílu, jak se s tím dokáží 
popasovat. I když mě, jako „Táboráka“, mrzí, že oddíl Dražice na 
postup nereflektoval, musím vyzdvihnout velmi odpovědný přístup 
vedení oddílu při projednávání této záležitosti. Na rozdíl od mnoho 
dalších oddílů funkcionáři Dražic pečlivě zvážili všechny alternativy 
a po zralé úvaze následně na postup nereflektovali.

Radost nám dělaly kluby na celostátní úrovni. Z divize po 
dlouhých devíti letech žádný jihočeský zástupce nesestoupil.
Tady bych takový optimismus nesdílel, protože v sezóně 2011/2012 
sestupovalo, vzhledem k nově utvářené soutěži juniorek,  z divize 
pouze minimum týmů (4 družstva ze tří skupin českých divizí). Přesto 
je ale třeba vyzdvihnou kvalitu i odpovědnost všech jihočeských 
divizních družstev.
 
Podstatnou změnou je i povinnost platby členských příspěvků, 
které platí kluby již na rok 2012. S tím mohou nastat i počáteční 
problémy.
Hráči, funkcionáři, rozhodčí, delegáti, trenéři mají za povinnost 
uhradit členský příspěvek (50 Kč) za rok 2012. Hráč nebo funkcionář 
měl (a stále má) možnost se přihlásit ke členství buď prostřednictvím 
klubu nebo samostatně. Členství klubu nemá žádný vliv na registraci 
hráče, nadále platí jeho příslušnost k oddílu dle platného registračního 
průkazu. Je-li někdo člen v FAČR, platí členství pro všechny jeho 
eventuelní činnosti (hráče, trenéra, rozhodčího, funkcionáře.)
Kdo se nepřihlásil dosud ke členství, má toto možnost kdykoliv 
změnit a vyplnit přihlášku (a uhradit poplatek) buď prostřednictvím 
oddílu nebo jako soukromá osoba. Detailně je vše popsáno na webu 
FAČR v kolonce „členství v FA ČR“.    
Bohužel, nemá-li někdo platné členství, nemůže být v jeho RP 
provedena žádná změna (přestup, hostování, střídavý start) a jeho 
start v mistrovském zápase za příslušný oddíl bude od podzimní 
části soutěží mít za následek kontumaci zápasu. Proto doporučuji 
všem, kteří toto ještě neprovedli, aby ve vlastním zájmu využili letní 
přestávku a do členství v FAČR se přihlásili.
 
Jaká jsou vaše přání do dalšího fotbalového ročníku?
Hodně radosti z fotbalu, mnoho pěkných branek a všem jen samé 
postupy, i když to není možné.

Ročenka jihočeského fotbalu 2011/12 – vyšlo ve spolupráci s internetovým por-
tálem Jihočeskýfotbal.cz. Vydavatel: Jihočeská fotbalová, o.s., Lidická 229, �70 07 
České Budějovice. Texty: Michal Průcha, Milan Šíma, Michal Havelka, Dobromil 
Včelička. Foto: Milan Šíma, Jan Škrle, František Panec, archiv klubů. Foto na titulní 
stránce Jan Škrle. Každý výtisk je ZDARMA. Tisk: Tiskárna Karmášek, Č.Budějovice.

Předseda Milan Haškovec (vlevo) po odvetě finále krajského 
kola poháru předává vítězný pohár bavorovickému kapitánovi 
Jindřichu Šefčíkovi.



Štěkeňský trenér Drahomír Hájek na hlavami svých svěřenců. 
Foto: Jan Škrle

Oslava krajských přeborníků v Dražicích byla veliká. 
Foto: František Panec
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Bez komentáře…Foto: Jan Škrle

Nečekaný, ale zasloužený postup Sedlice si užíval 
i kouč Přemysl Šroub. Foto: Jan Škrle

 
Hráči milevské rezervy po koupání v kašně na náměstí.

 
V Dačicích radostí z postupu skákali na náměstí do obou kašen.

 
Osečtí poprvé v historii vybojovali účast v krajském přeboru. Foto: Jan Škrle
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Ženskému fotbalu dominují v kraji v Blatné. 
Třetiligový triumf oslavil tým Jana Kláska koupelí. 
Foto: Jan Škrle

Vimperský vláček v čele se Sedláčkem 
a kapitánem Sýsem (dole). Foto: Jan Škrle

Třináct let čekali na návrat do A třídy 
v Trhových Svinech.

Velešínští vítali I. A třídu
po sedmnácti letech.

V Jistebnici vyrazili mistři okresního 
přeboru ke kašně traktorem

na připojeném valníku.
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Zimní top posila Dynama Tomáš Řepka přeskočil Čtvrtníčka ze Slovácka. 
Vše jistí Roman Lengyel a Petr Javorek. Foto: Jan Škrle

Hlavičkující Vojtěch Přeučil byl jedním z jarních tahounů Táborska. Foto: 
Jan Škrle

Přes všechny peripetie 
to nebyla špatná sezona
V ligových soutěžích to neměli jihočeští zástupci jednoduché. Sestupový strašák 
pronásledoval jak prvoligové Dynamo ČB, tak ve třetí lize Písek. Oba kluby ale dopluly 
na jaře bez větších potíží ke kýžené záchraně. Zásadní změnu hlásili sezimoústečtí 
Ševci, kteří se v polovině sezony přejmenovaly na FC MAS Táborsko. Jako vždy byla 
ostře sledovaná divize, kde měli Jihočeši pětici mužstev. Strakonice, farma Č. Budějovic, 
dokázaly postoupit do ČFL z druhého místa, nováček Č. Krumlov, který byl po podzimu 
poslední, udržel soutěž i pro příští rok. 

Gambrinus liga
Dynamo: Z chvostu do klidných vod

Po předloňské záchraně neprodloužilo vedení klubu smlouvu kouči Jaroslavu Šilhavému, 
který z jihu přešel na český sever do Liberce, kde slavil nečekaný, ale zasloužený titul 
mistra ligy. To jeho nástupce a čerstvý akcionář Jiří Kotrba, který je zároveň generálním 
manažerem, to měl daleko složitější. Opět se přesvědčil, že doma není nikdo prorokem. 
Na podzim roku 1991 byl odvolán po pěti kolech a ani po rovných dvaceti letech svou 
misi nedokončil. Černobílí neuhráli během pěti zápasů ani bod a druhá trenérská změna 
v Gambrinus lize byla na světě. Na volné místo usedl čtyřiašedesátiletý František Cipro, 
který bydlí na Hluboké a na Střelecký ostrov se vrátil po čtyřech letech. 

V závěru podzimu se Dynamo vrátilo do hry o záchranu domácími vítězstvími nad 
Žižkovem a Duklou. V zimní přestávce vyztužil obranu Spartou odložený stoper Řepka, 
z Jablonce zamířil podruhé pod Černou věž Krajčík a do útoku přišel boleslavský Řezníček. 
Ještě před startem se podařilo získat brankáře Daňka z Plzně. Obrana šlapala jako hodinky, 
vstup do jara Budějovičtí zvládli, na Hané uhráli potřebný bod a neochvějně kráčeli za 
záchranou. Vyrovnali se i s odchodem nejlepšího střelce Ondráška, který v půlce března 
odešel hostovat do norského Tromsö. Body netradičně vozili i zvenku. Po výhře v Příbrami, 
čtyři kola před koncem, se s předstihem udrželi. 

Někdejší reprezentant Tomáš Řepka (�8), který má v Budějovicích svou matku, potvrdil, 
že rozhodně nepatří do starého železa a rapidně oživil zájem o ligový fotbal v jihočeské 
metropoli.  

Druhá liga
Epidemie stála Táborsko lepší umístění 

Říká se, že pro nováčka je daleko těžší druhý rok, ale v případě druhého nejúspěšnějšího 
jihočeského klubu to neplatilo. V letní přestávce prošel velikou kádrovou obměnou, 
přišlo sedm hráčů na hostování. Po podzimní části mu patřilo 10. místo. Do splnění 
loňské normy dva body scházeli, ale musel se vyrovnat se ztrátou dvou klíčových postav. 
Zranil se Kostečka a do Budějovic odešel výměnou Javorek, kterého Jasanský při vší úctě 
nenahradil. „Naším největším problémem bylo hodně zraněných kmenových hráčů - Mašek, 
Rožboud, Kočí, Mach, Kostečka, Kotrba, a to se na naší hře nejvíce projevilo. A k tomu je potřeba 
připočítat odchod Javorka,“ řekl po první polovině lodivod Luboš Zákostelský. 

Do roku 2012 vstoupili Sezimoústečtí již pod novým názvem FC MAS Táborsko. „Už 
teď je nové sídlo klubu v Kvapilově ulici v Táboře. Jsme tedy klub působící na území města 
Tábora,“ prohlásil na začátku ledna Jiří Smrž. Většinový vlastník Spartaku odkoupil minulý 
rok v červenci vlastnická práva sousedního FK Tábor a odvěcí rivalové od té doby jdou 
„společnou cestou“. 

V zimní přípravě zkoušel trenér Zákostelský řadu hráčů, na Soukeník přišli Luboš Pecka 
z Dynama ČB a Vojtěch Přeučil, záložník z Dukly Praha. Táborsko se drželo uprostřed 
druholigového pelotonu, na Bílou sobotu vyšlehalo lídra Ústí nad Labem pěti góly, ale 
v závěru jara postihla celý klub epidemie příušnic, kvůli které chybělo osm, devět hráčů. 
Výsledkem toho byl propad na konečnou 12. příčku. 

Česká fotbalová liga 
Na Písek čekala nejtěžší sezona ve třetí lize

V létě vyhlásili Písečtí výrazného snížení rozpočtu na další třetiligovou sezonu a z kádru, 
který se pravidelně držel v popředí tabulky, nezůstal kámen na kameni. Zákonitě se 
to muselo projevit i na výsledcích. Noví hráči nedosahovali kvalit svých předchůdců, 
mužstvu se nedařilo, především obrana připomínala ementál a po čtyřzápasové sérii 
bez výhry byl na sklonku podzimu odvolán trenér Karel Musil, kterého nahradil Zbyněk 
Busta. Bývalý trenér Bohemians 1905 narychlo přešel do Písku z konkurenčního Kladna, 
kde pobyl jen měsíc. 

Písek přezimoval předposlední a v zimě musel posílit. Z Hořovicka se vrátil stoper Pivoňka, 
který zpevnil zadní řady, posílení se dočkal i realizační tým v podobě trenéra brankářů 
Petra Pižanowského, bývalého ligového gólmana. Tři kola před koncem zdolali Písečtí 
sestupem ohrožené Kladno a zajistili si účast v ČFL i pro příští ročník. Zase tak složité to 
nebylo, sestupoval jen poslední Letohrad. 



čtyřech porážkách za sebou a remíze v derniéře v Benešově, na čemž se podepsala 
i epidemie v celém klubu, skončili na sedmé pozici. „V závěru museli nastupovat i hráči 
z dorostu, ale třeba utkáním v Benešově mi udělali radost. Splnili to, co jsem od nich chtěl. Je 
vidět, že máme kam sáhnout, naše mládež je kvalitní,“ chválil si Klimek. 
Po desetileté odmlce se na divizní trávnících znovu objevila Čížová. Malá vesnička u Písku 
prožila v předchozí sezoně historický úspěch, když poprvé vyhrála krajský přebor. Těžký 
los a nováčkovská daň přikovaly nováčka na konec tabulky. Do 12. kola vyhráli Čížovští 
jen dvakrát (!) a remíza s Bohemians 1905 B zlomila vaz kormidelníkovi Juraji Kobetičovi.  
Nástupce Alexandr Fečo z Prahy se uvedl skvěle. Tři výhry po sobě znamenaly rychlý úprk 
ze sestupových pozici a klid do jara, v němž se Čížová jako první ze tří jihočeských nováčků 
zachránila. „S umístěním musíme být spokojeni. K mužstvu jsem přišel po 12. kole, kdy bylo 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Písecká stálice Jan Zušťák v souboji dvou kapitánů s kunickým Jánem 
Kordiakem. Foto: Jan Škrle

Strakonice a H. Měcholupy se utkaly vždy na začátku podzimu a jara. 
Postup do ČFL braly oba farmářské týmy. Z odvety v Praze hlídá Luboše 
Tusjaka obránce Pavel Novák. Foto: Jan Škrle

V regionálním derby bojují čížovští Jan Moravec (vlevo) s Davidem 
Göghem proti táborskému Janu Chotovinskému. Foto: Jan Škrle

Kormidelník Busta i přes splněný úkol skončil. „Moje představa je, že Písek by měl hrát 
o postup do 2. ligy, vedení klubu zhodnotilo, že by rádo pracovalo s odchovanci na takové 
bázi asi jako dneska, kdy šli na hřiště kluci z dorostu, a chtějí hrát nějaký klidný střed tabulky. 
Přiznám, že na tuto práci ne že bych neměl chuť, ale myslím si, že by to měl být nějaký trenér 
z regionu, který časově není tak omezený jako já,“ komentoval svůj odchod. Klub ještě před 
posledním kolem oznámil jméno nového trenéra, stal se jím Bustův asistent Jaroslav 
Kostka. 

Divize, skupina A
Postup Strakonic a udržení trojice nováčků

Čtyři změny na trenérských postech během sezony a tři nováčci – tím se vyznačovala 
divize ze strany krajských účastníků v nejnižší celostátní soutěži, kam postoupil rekordní 
počet jihočeských mužstev.

Od sezony 2011/12 byl spuštěn projekt farem profesionálních klubů. Strakonice si plácly 
na spolupráci s Dynamem Č. Budějovice a šéf klubu Michal Káník vyhlásil útok na postup. 
S novým trenérem Jindřichem Dejmalem skončily po podzimní části na třetím místě. „Je 
to dobrý základ do jarních odvet,“ poznamenal zkušený kouč, který se v prosinci dohodl na 
ukončení svého angažmá a odešel do Spartaku Příbram. Štafetu po něm převzal Zdeněk 
Procházka, posledně kouč budějovického dorostu. I přes rozpačitý úvod jara nakonec 
mužstvo od Otavy dovedl na druhou příčku, která tentokrát znamenala postup. Hodně 
tomu pomohla šňůra posledních dvanácti zápasů v řadě bez porážky (z toho deset výher).  
Strakonice se po šesti letech vrátily do třetí ligy. Ještě na konci ročníku ohlásil klub další 
změnu trenéra, Zdeňka Procházku vystřídal Martin Vozábal. Spolupráce s Dynamem se 
tím má ještě více prohloubit. Strakonických odchovanců ale hrálo čím dál méně a to 
místní diváky odradilo. Na Křemelku chodila jen hrstka nejvěrnějších. 

Přesně 6. března 1921 byl v hostinci u Zlaté koruny založen Dělnický sportovní klub (DSK) 
Tábor a právě v roce významného jubilea přešel do rukou největšího konkurenta. Přesněji 
řečeno, po uši zadlužený klub odkoupil Jiří Smrž, šéf sezimoústeckého Spartaku. Tábor 
zůstal jako farma v divizi, odkud Ševci odhlásili svůj rezervní tým, který se po roce vrátil 
do krajského přeboru. „Připravíme kemp pro divizní hráče obou klubů. Ti nejlepší budou hrát 
divizi, ti ostatní krajský přebor,“ uvedl Smrž. U mužstva nadále zůstal trenér Jan Klimek 
z Č. Budějovic. Po podzimu skončili Vodníci šestí, na jaře, už pod názvem FK Táborsko, 
dobře zahájili, jenže po čtyřech vítězstvích za sebou přišel hubený duben, v němž ani 
jednou nezískali tříbodový zisk. Pět kol před koncem jim patřila pátá příčka, avšak po 



Pomáhá 
i fotbalovým klubům
Era účet 
pro neziskové organizace
Neplatíte za jeho vedení a běžné transakce (vklady, výběry, příkazy) 
můžete realizovat na každé pobočce České pošty. 
K účtu možnost zdarma zřídit a vést elektronické bankovnictví, 
které umožňuje ovládání Vašeho účtu 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
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Radek Turín

Obchodní manažer PSB

mobil: +420 737 201 515
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ERA JE OBcHODNÍ zNAČKA ČESKOSlOVENSKé OBcHODNÍ BANKy, A.S.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

předposlední. Zadání od vedení klubu bylo jediné, záchrana v soutěži. Prakticky celé jaro jsme 
se pohybovali mimo sestupové vody a mohli být relativně v klidu. Možná jsme mohli skončit 
o jednu dvě příčky lépe, ale myslím, že desáté místo odpovídá tomu, co jsme předváděli,“ 
hodnotil spokojený kouč Fečo.

Třetí místo bylo v Milevsku po předloňské sezoně krajského přeboru velkým zklamáním. 
Vyhrálo podzimní část, ale na jaře už nestačilo s vítěznou Čížovou a Č. Krumlovem držet 
krok. Jenže když Táborsko přesunulo na poslední chvíli svou rezervu z divize zpět do 
přeboru, pro Jihočechy zbylo jedno místo volné. Milevsko dodatečný postup vzalo a pod 
novým trenérem Milanem Peckou dokázalo na rozdíl od posledního účinkování udržet 
divizi i na další rok. V konečné  tabulce divize A mu patřilo 1�. místo. „Na první rok nebylo 
umístění až tak důležité, cílem bylo nesestoupit,“ podotkl kouč Milan Pecka s tím, že při troše 
štěstí mohli skončit o nějaký ten stupínek výše. Do odvet šli Vzduchotechnici bez posil. 
„Kádr se semkl a to bylo podstatné pro další vývoj hry,“ líčil Pecka. „Po výhře ve Štěchovicích se 
začalo blýskat na lepší časy a následovalo Hořovicko, Bohemians B a Koloveč, tato utkání nám 
hodně napověděla, ale definitivní byla výhra nad Českým Krumlovem,“ pravil, kdy jeho tým 

získal divizní jistotu.

V předehrávce �0. ko- 
la dokázal česko- 
krumlovský Slavoj 
vyhrát v regionálním 
derby s Čížovou 
potřetí v řadě 
a definitivně si udržel 
divizní příslušnost. 
Už tak úspěšné jaro 
vyšperkoval v der-
niéře výhrou na 
trávníku prvních H. 
Měcholup. Soutěž 
ale nezahájil nejlépe, 
nejmladší mužstvo 
ze všech šestnácti 
účastníků se sezna-
movalo jak s divizí, 
tak s rozhodčími, 
kteří mu do čtvrtého 
kola ukázali čtyři 
červené karty! Chy- 
běl střelec, distanco-
vaní hráči, obrana 
kupila chybu za 
chybou. Zelenobílí 
nasbírali pouze osm 
 bodíků a krčili se až 
na samém dně. Po 
skončení podzimu 
po více než pěti 

letech skončil trenér Lubomír Pintér, jeho nástupcem se stal Jiří Svoboda, přecházející 
od dorostu. K záchraně se Krumlovští odrazili po vydařené zimní přípravě, kterou završili 
obhajobou prvenství v Hlubocké zimní lize. Výrazně se zlepšila hra obrany, dobrým tahem 
se ukázal návrat Rudolfa Weinharda, který za jaro stihl nastřílet porci osmi gólů a být 
nejlepším střelcem týmu. „Zisk 22 jarních bodů jsem neplánoval ani ve snu. Měli jsme po 
podzimu ztrátu, kluci nastupovali každý zápas pod tlakem nutnosti bodovat, ale zvládli to,“ 
lebedil si úspěšný trenér Svoboda. 

Milevští vzduchotechnici se radují z branky kapitána Jana Suchana 
(uprostřed). Foto: Jan Škrle

Velkou posilou byl pro nováčka Č. Krumlov Rudolfov 
Weinhard (u míče), který se po letech vrátil do Slavoje 
z I. B třídy, kde hrál za Větřní. Foto: Jan Škrle
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Přeboru kraje vládly 
Dražice, sestup 
postihl Kaplici
Sezona 2011/12 se v Chance krajském přeboru neobešla bez 
překvapení. Přesně po patnácti letech se Třeboň ocitla po pádu 
z divize opět v krajské soutěži. Nováčky byly Vodňany a Soběslav, 
z druhého místa v I. A třídě postoupil dodatečně Rudolfov. Těžko 
někdo mohl předvídat, že poprvé v historii zvítězí Dražice a sestup 
postihne Kaplici. Postup do divize bralo po odmítnutí vítěze druhé 
Roudné, které si zkusí celostátní soutěž na třetí pokus. 

Předloni byly Dražice po sedmi kolech poslední, tentokrát po vhodném 
posílení neztratily ani bod. Skvělou jízdu držel celek hrajícího kouče 
Miloše Veselého po celou sezonu a jak se drtivá většina z šestnácti 
trenérů shodla, jeho triumf byl naprosto zasloužený. Prim hrály zadní 
řady. V odvetné části inkasoval gólman Janouch jen pět branek! Po 
zvážení všech pro a proti se TJ Dražice do divize nepřihlásila. 

Silně omlazené Roudné (věkový průměr 20,5 roku), nejofenzivnější 
celek soutěže, drželo až do 26. kola naděje na třetí titul krajských 
přeborníků. Po prohře u lídra Dražic bylo rozhodnuto, ale na závěr 
nachystali Malšané samá překvapení. Nejprve tři kola před koncem 
nečekaně skončil úspěšný lodivod Štefan Lovička, aby kolo před 
koncem podal klub přihlášku do divize! 

V létě přišel k píseckému béčku František Bican a po první polovině 
přezimoval jeho tým jen o bod druhý! I přes slabší jaro skončil na 
bronzovém stupínku. V juniorce vyčnívali záložníci Zahrádka se 
Šťastným, oporou byli i brankáři Kučera a Satrapa.

Rezerva druholigového sezimoústeckého Spartaku se po roce v divizi 
vrátila do přeboru a s řadou mladíků se držela v popředí. Svěřenci 
Michala Šreyera se rozloučili lichotivou čtvrtou příčkou. Od příštího 
ročníku budou hrát v nově vytvořené juniorské soutěži. 

Štikou soutěže se stal FK Lažiště, který vyměnil záchranářské starosti 
za pobyt v horních patrech tabulky.  „Umístění v první pětce je pro nás 
historickým úspěchem. Nebude jednoduché na to navázat,“ prohlásil 
kormidelník Vladan Pokorný, který po 6. kole střídal odcházejícího 
Libora Žáka. 

Po pádu z divize, který Jankov postihl po tříletém účinkování v ročníku 
2007/08, odehrál v Chance krajském přeboru vůbec nejvydařenější 
sezonu. Především v podzimní části patřil k příjemným překvapením 
soutěže. Jako první získal skalp Dražic a ukončil jejich vítězné tažení. 
„Cíl jsme splnili, ale stále je na čem pracovat,“ zdůraznil kouč Ivo Čech. 

Mizerný podzim a výborné jaro sehráli jindřichohradečtí fotbalisté, 
kteří měli po odmítnutí Dražic  zájem o postup do divize. Staronováček 
Vodňany skončil přesně uprostřed přeborového pelotonu. Exdivizní 
Třeboň skončila až na deváté příčce. „S umístěním nejsem spokojen, 
protože jsme chtěli být v tabulce výš. Někdy jsme odevzdali zbytečně 
body. Na druhou stranu jsme každý půlrok tvořili nový tým a tak výsledky 
přicházely až před koncem podzimní a jarní části soutěže,“ uvedl hlavní 
příčinu trenér Marcel Tomášek. Jen o bod méně než Třeboň nasbírala 
soběslavská Rašelina. Nováček v zimě měnil trenéry, na práci Romana 
Kačura navázal Milan Škarda. Prachatický Tatran se záchranářským 
starostem vyhnul velkým obloukem.

Na poplach troubili v podzámčí. Po nepovedeném podzimu skončil 
na lavičce Karel Vácha a jeho nástupcem se stal debutant Milan 

Borový, který k první štaci u mužů přešel z dorostu SKP ČB. S pomocí 
na jaře povolaných exligistů Povišera a Vozábala se Hluboká dostala 
z nejhoršího. 

Lepší dárek si fotbalisté Rudolfova k 80. jubileu od založení klubu 
nemohli ani přát. Nováček si totiž vybojoval účast i pro příští sezonu. 
Byla to ale cesta hodně trnitá, po neúspěšném začátku, kdy po šesti 
kolech nezískal ani bod, vyústila v trenérskou výměnu. Sestupové 
pozice opustil tým nového trenéra Zdeňka Čadka až v závěru. Třešinkou 
na dortu bylo konečné 1�. místo, sedm bodů od sestupující Kaplice.

Druhý rok bývá pro nováčka daleko náročnější. V případě veselské 
Lokomotivy to platilo na sto procent. Po solidním podzimu, po němž 
přezimovala jedenáctá, šla na jaře od porážky k porážce. Jediná jarní 
výhra v Kaplici jí zaručila klidný závěr. Veselští se trápili především 
v koncovce. „Zahazování šancí nás sráželo psychicky hodně dolů,“ 
podotkl lodivod Veselí Roman Lukáč.

Do posledních minut se musela strachovat o udržení Čkyně. Poslední 
čtyři kola neuhrála ani bod a kdyby Kaplice v posledním vystoupení 
zdolala Hlubokou, mohla slavit záchranu. Čkyni čekaly v závěru dvě 
derby, okresní rivalové Lažiště a Prachatice jim nic nedarovali. Po 
prohře s Tatranem, kdy Čkyňští vedli dvanáct minut před koncem 2:1, 
aby nakonec prohráli 2:4, byl loučící se kouč a předseda Jaromír Kainc 
hodně rozezlen. „Loučím se s ostudou, takhle se o záchranu nebojuje,“ 
pravil i přes jistotu účasti v další sezoně. 

Nejvyšší krajská soutěž přišla o jednoho z tradičních účastníků. 
Kaplice se v ní poprvé objevila v roce 1996, coby účastník I. B třídy 
převzala soutěž po zanikající Dukle Tábor. Spartakovci skončili dvakrát 
druzí a do třetice vyhráli a postoupili do divize, kde vydrželi po šest 
sezon (naposledy 2004/05). I poté patřili v kraji mezi špičku a končili 
nejhůře čtvrtí. Už loňské jaro cosi signalizovalo. Po přezimování na 
4. místě a velkém odlivu hráčů patřili v odvetách k nejhorším. V době 
devadesátého výročí postihl Kaplici další sestup. K záchraně nevedla 
ani trenérská výměna po neúspěšném startu jara, kdy Jiřího Orlíčka 
nahradil Jaroslav Křiva. Po dlouhých sedmnácti letech si Spartak 
zahraje v I. A třídě.

Na jaře okořenily Chance krajský přebor starty exligistů Jiřího Povišera 
(vlevo) a Martina Vozábala v dresu Hluboké. Foto: Milan Šíma

CHANCE KRAJSKÝ PŘEBOR
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Miloš Veselý: 
Prvenství je dílem 
celého kolektivu 

Jako nebe a dudy. Lepší přirovnání se nenabízí. Uplynulá sezona v podání 
Dražic se nedá s těmi předchozími vůbec srovnávat. Místo strachování 
o účast v Chance krajském přeboru zaútočily na příčky nejvyšší a dvě kola 
před koncem dosáhly historického úspěchu. Nic na tom nemění ani fakt, 
že malá obec na Táborsku na postup do divize nereflektovala. Z postu 
středního záložníka si hrající kouč a místní odchovanec Miloš Veselý (33), 
nejmladší trenér celé soutěže, dirigoval mužstvo přímo z trávníku. Musíme 
ještě podotknout, že dražická obrana byla na jaře téměř neprůstřelná, 
obdržela pouhých pět branek!  

V létě se váš kádr posílil o čtyři velice kvalitní a ostřílené hráče. Byl to 
podle vás ten hlavní důvod, proč jste vyměnili záchranářské starosti za 
boj o nejvyšší mety.
Přirozeně to byl jeden z důvodů, který nás vedl k přehodnocení našich cílů v soutěži. 
Velmi důležité bylo, že příchozí hráči ihned charakterově zapadli do mužstva a stali 

se jeho výraznými postavami, a to nejenom v mistrovských zápasech, ale zejména, 
což mě těší nejvíce, v tréninkovém procesu. Nebylo moc hráčů, kteří dali při 
tréninku Pavlu Janouchovi více než jednu branku, nebo dokázali Martina Šahajdu 
porazit v nohejbale.

Oproti předchozím sezonám se prý rapidně zvedl i přístup hráčů, zlepšila 
se tréninková morálka. Zřejmě i tyto věci sehrály velkou roli.
Tréninková morálka byla opravdu vynikající a většina divizních mužstev nám 
ji může jen závidět. Samozřejmě je chuť do tréninku trochu jiná, když vyhráváte 
a neustále hrajete o čelo tabulky. Velmi pozitivně se projevila také šíře hráčského 
kádru a s tím související zdravá konkurence a patřičné nasazení při tréninkovém 
procesu. Dovoluji si říci, že jsme byli jedno z nejlépe trénujících mužstev soutěže.

Kdy jste si byl jist, že vás z prvního místa už nikdo nesesadí?
Je pravda, že jsme vedli soutěž prakticky od prvního kola, ale já osobně jsem se 
myšlenkami na celkové vítězství v soutěži nikterak nezabýval. Hráli jsme zápas od 
zápasu a chtěli neustále vyhrávat. Důležité bylo domácí vítězství nad Roudným, 
ale možná ještě důležitější než samotný výsledek byl styl, kterým jsme Roudné 
dokázali přehrát. Všem již pak bylo zcela jasné, že jiné mužstvo krajský přebor 
vyhrát ani nemůže. 

Co rozhodlo o tom, že jste byli v soutěži nejlepší?
Kromě již zmíněného zkvalitnění hráčského kádru, vynikající tréninkové morálky 
a kvalitního tréninkového procesu rozhodla o našem vítězství především vynikající 
dražická parta, která vždy našla ve svém středu hráče, který dokázal utkání 
rozhodnout. Mimochodem jsme měli v mužstvu bezesporu nejlepšího brankáře 
a obránce celého krajského přeboru.

Celkově to pro vás musela být výjimečná sezona, že?
Máte pravdu, byla to opravdu výjimečná sezona nejenom pro nás hráče, ale 
pro celý dražický fotbal. Doufám, že si to všichni dostatečně užili a děkuji všem 

fanouškům za celoroční přízeň. Doufám, že nás budou podporovat i v nadcházející 
sezoně ti fanoušci, které jsme zklamali odmítnutím hrát vyšší soutěž.

Po třech letech v roli hrajícího trenéra Dražic jste dosáhl velikého úspěchu. 
Kam jej ve své kariéře stavíte?
V této specifické roli to není opravdu jednoduché, ale díky skvělé partě lidí se to zvlá- 
dá snadněji. Svůj osobní úspěch vůbec neřeším, je to úspěch opravdu celého mužstva.

Jak jste si osobně vychutnal vítězné oslavy a čtrnáctí dní po nich 
dokopnou? Kdy se hůř vstávalo?
Jelikož mi to hrajeme opravdu jenom za to pivo, což je na této úrovni jen a jen 
dobře, tak jsme si jich dali výjimečně trochu víc... Samozřejmě čím je člověk starší, 
tím se vstává hůř a hůř. Oslavy jsme zakončili při tradičním sjíždění řeky a tam to 
bylo opravdu skoro tak divoké, jako jsou divoké peřeje Vltavy. 

Soutěž jste zaslouženě vyhráli, ale postup do divize jste odmítli. Jaký byl 
na to váš názor?
Po sportovní stránce mě to mrzí, určitě bychom si to zasloužili, ale bohužel zcela 
reálně rozhodla ekonomická stránka věci. Škoda, mohl jsem mít další primáty, 
nejmladší a stále hrající trenér v republikových soutěží. 

Do nadcházející sezony jste si dali laťku hodně vysoko. Obhajoba nebude 
jednoduchá. 
Obhajovat prvenství v dlouhodobé soutěži je v každém sportu velmi těžké, neboť 
každý ze soupeřů má zvýšenou motivaci vás porazit a hraje na vás určitě jinak. 
Nejdůležitější bude nepodlehnout uspokojení, nadále tvrdě trénovat a hlavně mít 
stále chuť vítězit. Pokud toto splníme, tak pevně věřím, že opět budeme patřit ke 
špičce krajského přeboru.

Zůstane úspěšný kádr pohromadě?
Podle mých informací nastoupíme do tohoto ročníku KP v podstatě ve stejném 
složení. Za tu minulou musím ještě jednou všem hráčům a členům realizačního 
mužstva moc a moc poděkovat, jak úspěšně reprezentovali TJ Dražice.

Dvě kola před konce si Dražice zajistily historický titul krajských 
přeborníků. V krajském přeboru hrají nepřetržitě od sezony 2000/01 
a nejlépe skončily na 8. místě! Foto: František Panec

Na vydařený podzim navázali Dražičtí neméně úspěšným podzimem. 
V derby v Soběslavi se radují (zleva) Šahajda, Kromka, Veselý, Sedlák 
(č. 16) a Majer. Foto: Milan Šíma

Hrající trenér Dražic Miloš Veselý nad hlavami svých spoluhráčů 
a svěřenců. Foto: František Panec

VÍTĚZ CHANCE KRAJSKÉHO PŘEBORU
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IDEÁLNÍ JEDENÁCTKA CHANCE KRAJSKÉHO PŘEBORU
Redaktoři serveru Jihočeský fotbal vyhlašovali po každém kole krajského přeboru sestavu kola, nejlepší hráč se mohl těšit na ocenění Muže kola a rozhovor. 
Z ideálních sestav a počtu celkových nominací během sezony vyšla ta nejlepší.

CHANCE KRAJSKÝ PŘEBOR:
26 - Miroslav KUČERA (Roudné), 17 - Jakub ROSŮLEK 
(Táborsko B), 15 - Jan KROMKA (Dražice), Martin ZACH 
(Rudolfov), Stanislav ŠTEIER (Písek B/Vodňany (10+5), 
14 - Jaroslav PRÁŠEK (Táborsko B), 13 - Filip ŠŤASTNÝ 
(Písek B), Jan HRBEK (Lažiště), 12 - Jiří HAVELKA (Roudné), 
Michal SOKOLT (Veselí),  11 - Filip KRÁL (Lažiště), Roman 
ZAHRÁDKA (Písek B), Kamil TOBIÁŠ (Prachatice), Jiří 
TESÁREK (Lažiště), 10 - Oleksandr FEDORKIV (Roudné), Petr 
HOVORKA (Prachatice), Jan SMOLEN (Kaplice).  

I. A TŘÍDA, SK. A:
20 - Martin FISCHER (N. Ves-Brloh), 19 - Milan NAŠINEC 
(Sedlice), 17 - Martin CARDA, Tomáš KOSTKA (oba Osek), 15 
- Jaroslav KETZER (Vacov), Jaromír VOREL (Protivín), 14 - Jan 
TRČKA (Planá), Milan BARTESKA (Želeč), 11 - Marek ŠAFÁRIK 
(Hradiště), Martin BĚLOUŠEK (Sedlice), Ladislav ŠEBEK (Sokol 
S. Ústí), 10 - Pavel VAŘIL (Týn), Ladislav KÁLAL (Katovice). 

I. A TŘÍDA, SKUPINA B:
22 - Martin KOVÁČIK (Bavorovice), 20 - Tadeáš JINDRA, 18 - 
Miroslav MIKŠÍČEK (oba Dačice), 16 - Jiří HAVEL (N. Bystřice), 
Martin TOMAN (Dačice), Zbyněk RYS (Olešník), 15 - Milan 
TOMKA (Hrdějovice), Pavel PACHOLÍK (N. Bystřice), Michal 
GRANOV (Dobrá Voda), 13 - Jiří JIRÁNEK (Čtyři Dvory), 11 
- Radim NOVOTNÝ, Svatopluk VOKURKA, Petr NOVOTNÝ 
(vš. Ševětín), Jaroslav KLIMEŠ (Dříteň), Tomáš KORANDA 
(Bavorovice), Roman DIVIŠ (Loko ČB), 10 - Martin SLÍPKA 
(Bavorovice). 
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Nejlepší kanonýři krajského přeboru a I. A třídy
Portál Jihočeskýfotbal.cz má pravidelně pod drobnohledem také nejlepší střelce dvou nejvyšších krajských soutěží. V přeboru si vystřílel korunu pro krále 
střelců roudenský Miroslav Kučera. V I. A třídě střílel na jaře gól za gólem bavorovický Martin Kováčik, který po zimním příchodu z Rakouska přes Prachatice 
nastřílel úctyhodných 22 branek! Na dvacetigólovou hranici dosáhli novoveský Martin Fischer a Tadeáš Jindra z postupujících Dačic.
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TJ Dražice – vítěz Chance krajského přeboru 
Horní řada (zleva): Lubomír Kolář (asistent trenéra), Martin Kaše, Radek Voneš, Pavel Janouch, Ondřej Majer, Roman 
Valášek, František Ursacher (kustod, trenér brankářů), Ondřej Dvořák, Jaroslava Salabová (zdravotnice), Miroslav Běhoun 
(předseda TJ).
Dole (zleva): Ondřej Kos, Karel Novotný, Marek Ursacher (masér), Miloš Veselý (hrající trenér), Jan Kromka, Dušan Sedlák, 
Marian Horka, Radek Fořt, Petr Peclinovský.
Chybí: Lukáš Fořt a Martin Šahajda.

TJ Osek – vítěz I. A třídy, skupiny A
Horní řada (zleva): Bohumil Mára, trenér Stanislav Blažek, Jiří Čapek, Jiří Chaluš, Marek Kešner, Vojtěch Kacetl, Martin 
Kroupa, asistent trenéra Roman Remeš, Petr Rybák, Jan Hájek, Petr Cibulka, předseda oddílu Stanislav Mrkvička a Jiří 
Benedikt s dcerou Izabelkou.
Dolní řada: vedoucí mužstva Miroslav Vincík, Martin Carda, Karel Kalianko, Jan Schánělec, Josef Mráz, Tomáš Kostka, 
Libor Blažečka, Karel Maroušek a Jan Novák.
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Centropen Dačice - vítěz I. A třídy, skupiny B 
Horní řada (zleva): prezident klubu Josef Novák, Petr Celý, strážkyně pokladnice Lenka Mašátová, kustod Karel Cech, 
Tomáš Lojka, Jiří Nosek, Robin Štolba, Jiří Černý, masér Miroslav Mikšíček st., manažer Pavel Beníček, vedoucí mužstva 
Petr Musil. Prostřední řada: as. trenéra František Distel, Ladislav Popjak, Matěj Mikšíček, Michal Krtek, Daniel Točík,        
Michal Kiessling. Dolní řada: Petr Novák, Tomáš Ferdan, Miroslav Ferdan, Miroslav Mikšíček ml., Hynek Brandl, Jiří 
Vaverka, trenér Tomáš Krejča se synem Tadeášem, Martin Toman.
Vpředu leží: Vojtěch Kněžínek a Tadeáš Jindra.

Sokol Sedlice – 2. místo v I. A třídě a postupující do KP 
Horní řada zleva: Radek Charvát, Martin Běloušek, Jozef Němec, Vladimír Klíma, Jakub Lávička, Karel Brom, Zdeněk 
Mikeš, Milan Našinec, Jan Obleser
Dolní řada zleva: Martin Vlk, Petr Hornát, Jiří Čabrádek, Zdeněk Svoboda, Martin Čapek, Jiří Musil, trenér Přemysl Šroub, 
předseda oddílu Pavel Běloušek.
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KRYOKOMORA
exkluzivně v jižních Čechách

Kryoterapie – léčba extrémním mrazem. 1–3 min. pobyt ve speciální 
kabině pod odborným dohledem při teplotách -110 °C až -160 °C, 
po kterém následuje lehká aerobní aktivita.

„LÉČBA – REHABILITACE – REGENERACE“

Jak působí?

výkonnost

Indikace:

Informace a objednávky:
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM
Sokolská 1339, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel.: +420 387 008 800, +420 725 395 195, e-mail: recepce@rrc-hluboka.com, www.rrc-hluboka.com
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Osek čeká historická 
premiéra v krajském 
přeboru. Chce posílit 
a dobře zahájit
Poprvé ve své dvaapadesátileté historii se TJ Osek probojoval do nejvyšší 
krajské soutěže. Ambiciózní tým v létě posílil, mužstvo převzali trenéři 
Stanislav Blažek s Romanem Remešem a tato sehraná dvojice naplnila 
plány do puntíku. Osek zcela zaslouženě A skupinu I. A třídy vyhrál a může 
se těšit na svou krajskou premiéru. O významném úspěchu oseckých 
fotbalistů jsme hovořili s asistentem trenéra Romanem Remešem.

Jak byste celkově zhodnotil sezonu z pohledu TJ Osek? 
Už před sezonou nás všichni pasovali na favorita a potvrdit to nebylo 
pokaždé jednoduché, ten tlak byl někdy opravdu dost velký, soupeři se na 
nás chtěli vytáhnout, někdy až s přehnanými emocemi. Sezonu nakonec 
hodnotíme díky postupu do krajského přeboru jako velmi úspěšnou. Nějaká 
negativa se samozřejmě objevila, ale převládala pozitiva, která nás nakonec 
posunula na tu nejvyšší příčku.

K mužstvu jste nastoupili společně se Stanislavem Blažkem v létě. 
Plánovali jste před sezonou útok na postup? Bavili jste se o tom?
Se Standou pracujeme společně 
dlouho, jsme společně na třetí štaci 
a dvakrát z toho byl postup do 
krajského přeboru a jednou druhé 
místo v I. B třídě. Útok na postup se 
ale jen tak od boku plánovat nedá. 
Musíte znát všechny věci okolo 
klubu a složení mužstva, museli 
jsme se navzájem poznávat. O Oseku 
jsme toho věděli docela dost, znali 
hráče, ale taky věděli to, že s ne moc 
rozdílným mužstvem na vrchol nikdy 
nedosáhli. O variantě postupu jsme se 
spolu bavili a i dost věřili tomu, že by 
se nám to povést mohlo. Museli jsme 
sice udělat i několik nepopulárních 
kroků, ale myslím si, že i díky nim se 
postup vybojoval. 

Přezimovali jste o tři body první, ale 
jarní odvety jste nezačali nejlépe, 
když vám Želeč připravila jedinou 
domácí porážku. Ale z nečekané 
prohry jste se rychle oklepali. 
Začátek se nám nepodařil jak 
na podzim, tak i na jaře. V obou 
případech se jednalo o zápasy se 
Želčí. Prostě máte mužstvo, na které 
se vám nedaří i když jste lepší. Já 
na tom prvním podzimním utkání 
nebyl, tak mi ještě asi kluci chtěli 
předvést, jak to v Želči asi vypadalo. 
(smích) Teď vážně, prohra byla 
určitě taková nečekaná podpásovka, 
protože zimní příprava byla z mého 
hlediska hodně dobrá a první jarní 
zápas to měl potvrdit a nakopnout 
nás pro další kola. Z porážky jsme 
se oklepali rychle, v dalším kole se 
vyhrálo a právě tam se potvrdila ta 
velká síla mužstva. S odstupem času 
na tu prohru z hlediska vývoje dalších 
zápasů koukám i pozitivně.

Kapitán Tomáš Kostka se stal po letním příchodu klíčovou postavou týmu.
Foto: Jan Škrle

Kdy jste začali věřit, že vám historický postup mezi krajskou smetánku 
neunikne?
Já už na podzim věštil, že postupovat budeme v Sedlici čtyři kola před 
koncem, jako tomu bylo čtyři roky před tím s Katovicemi! Ono to tak 
nakonec mohlo i být, ale historický postup Oseka se konal o týden později, 
což z hlediska prostředí a fanoušků bylo určitě lepší. Na sto procent jsem 
tomu ale věřil až po vstřelení druhé branky v následujícím utkání doma 
s Protivínem, tam už pak bylo rozhodnuto.

Jak jste si užili postupové oslavy?
Oslavy bezprostředně po zápase byly excelentní, vyvrcholení pak byla 
dokopná. Vedení Oseka a lidem, kteří se na tom podíleli, patří velké uznání 
a poděkování, nemělo to sebemenší chybu. 

Kdy zahráli vaši svěřenci během sezony podle vašich představ a kdy vás 
naopak zklamali na celé čáře?
Ve většině utkání to bylo podle našich představ. Prohry ke sportu patří 
a když se nepovede jedno utkání, je aspoň důvod hledat příčiny a mít se 
kde zlepšovat. Co se týče mě, tak se mi líbila utkání doma s Týnem a Sedlicí, 
zklamaný jsem byl na podzim v Sezimáku a na jaře doma ve zmiňovaném 
utkání se Želčí. V obou případech se jednalo spíše o zklamání ze střelecké 
nemohoucnosti.

Kdo si z úspěšného týmu zaslouží pochvalu?
Já mám rád hráče, kteří jsou platnou součástí týmu, ať se daří či ne a třeba 
nedostávají ani tolik příležitostí, makají a bojují dál o triko a nevzdávají to. 
Pochvalu určitě zaslouží Tomáš Kostka, který patří k lídrům mužstva a jeho 
přínos pro mužstvo je hodně velký. Hned po něm bych pochválil Martina 
Cardu, protože ten si triko vybojoval a v závěru soutěže byl pro mužstvo 
nenahraditelný. Z pohledu celé soutěže bych ještě doplnil Karla Kalianka 

a Vojtu Kacetla. 
Pochválit bych chtěl i spolupráci 
s vedením TJ Osek v čele s panem 
Mrkvičkou a Divišem, kteří nám 
vycházejí vstříc se všemi možnými 
požadavky. Zapomenout bych 
nechtěl na našeho vedoucího 
mužstva Míru Vincíka, Jirku Chaluše 
a Jirku Čapka, kteří se točí kolem 
našeho mužstva a hráčům připravují 
vynikající zázemí.

Co zlepšit do další sezony, abyste 
jako nováček neměli záchranářské 
starosti?
Tak víme kde nás tlačila bota a po 
skončení sezony ještě nebylo dne, 
kdy by jsme něco neřešili ohledně 
zlepšení. Do prvního tréninku chceme 
mít většinu věcí připravených, pak se 
naplno věnovat přípravě a tím pádem 
se vyhnout i tématu „záchranářské 
starosti“. Určitě budou důležitá 
úvodní kola, od těch se pak bude 
odvíjet celý průběh soutěže. Zlepšit 
bychom chtěli obrannou činnost, tam 
si myslím, že by jsme oproti I. A třídě 
mohli mít velké starosti.

Plánujete hráčský kádr ještě 
posílit?
Po nemilých zkušenostech posily 
plánujeme, vyšší soutěž je určitě 
kvalitnější. Některé posily už jsou 
dořešené, o některých se stále 
jedná, každopádně by jsme chtěli 
do zahájení přípravy mít kádr 
pohromadě. Předimenzovat kádr 
ale nechceme, především chceme 
stavět na hráčích, kteří si tuto soutěž 
vykopali a postupně k nim zapojit 
mladé hráče. Pokud v týmu není 
konkurence, je to špatné.

VÍTĚZ I. A TŘÍDY, SK. A
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Dačický Centropen 
poprvé otevřel brány 
krajského přeboru
Dačický fotbal má za sebou bohatou minulost. Svou historii 
začal psát 6. června 1934, kdy příznivci fotbalu založili SK 
Dačice. V historii byla v seniorských soutěžích stropem I. A 
třída. Fotbalisté současného Centropenu po vítězném střetnutí 
s Křemží přepisovali klubové dějiny. V kronice bude zlatým 
písmem zapsán datum 9. června 2012, kdy si premiérově 
vykopali právo účasti mezi krajskou elitou. O významném 
úspěchu letošního vítěze I. A třídy (sk. B) jsme hovořili 
s funkcionářem a vedoucím mužstva Petrem Musilem.

Gratulujeme k postupu. Jak jste si vítězné oslavy užili?
Celý týden před utkáním většina z nás nemyslela na nic jiného 
než na tento zápas, kterým jsme mohli přepsat historii dačického 
fotbalu. Proto když zazněl závěrečný hvizd po vítězném utkání, 
bylo těch emocí strašně moc. A tomu odpovídaly i ty oslavy. Byly 
bouřlivé, vlezli jsme do obou kašen, kde byla hodně studená voda, 
vypili jsme vše co nám přišlo pod ruku a někteří ještě teď stále 
nonstop slaví...

S Křemží vám stačila i remíza, ale hned na začátku jste 
dvěma góly rozhodli. Nervozita tedy hráče nesvazovala. 
Nervozita tam byla cítit v podstatě po celý zápas. Přišlo hodně lidí 
a neskutečně fandili. Nejsme na to zvyklí, takovej rachot co udělali, 
za to jim musím ještě jednou moc poděkovat.

S jakým cílem jste vlastně vstupovali do soutěže?
V létě se mužstvo doplnilo o velmi kvalitní hráče a bylo jasné 
že budeme chtít hrát nahoře. Konkrétní cíle byly vysloveny 
s příchodem Tomáše Krejči.

Ze začátku to na postup příliš nevypadalo. Kdy nastala ta 
chvíle, že jste se zapojili do hry o postup?

Tadeáš Jindra (u míče) byl nejčastějším střelcem Dačic. Po skončení 
sezony to zkoušel v druholigovém Znojmě a juniorce Jihlavy.

Právě s příchodem Tomáše Krejči k mužstvu před podzimním 
utkání s Dobrou Vodou. Hrát na postup byl jeho prvořadý cíl. Věděli 
jsme, že v mužstvu třímá velký potenciál. A trenér Krejča ho naplno 
využil, nechal mužstvo hrát svůj ofenzivní fotbal a bylo to. 

Velice příznivá je vaše bilance na venkovních hřištích, kde 
jste nasbírali stejný počet bodů jako doma. Hrálo se vám 
tedy lépe venku než doma?
Venku se nám hraje lépe díky naší hře, našemu systému hry. Mohli 
jsme využít otevřené obrany a rychlosti našich hráčů. Doma je 
to o dobývání soupeřovy obrany. TI většinou u nás zaparkovali 
autobus do šestnáctky a bylo to o tom, kdy a jestli vůbec tu obranu 
překonáme a šance proměníme.

Kdo z protivníků vás nejvíce prohnal?
Všichni soupeři mají kvalitu a každý zápas začíná za stavu 0:0. 
Nicméně bych zmínil zápasy s Dobrou Vodou, Bavorovicemi 
a určitě s Ševětínem. V Ševětíně jsme dokázali odehrát a vyhrát 
prakticky celý zápas v deseti. Doma teď na jaře to byla klíčová 
výhra k postupu a skvělý fotbal.

Nechystá se Tomáš Krejča coby trenér vypomoct i na 
trávníku?
Zatím ne. 

Koho byste mohl z vítězného týmu vyzdvihnout? Kdo patřil 
po celou sezonu k oporám?
Tady odpovím velice rychle - celé mužstvo.

Plánujete tým v letní přestávce ještě posílit?
Něco je rozjednané. Mužstvo má ale sílu i v současném stavu.

Co postup do krajského přeboru pro dačický fotbal 
znamená?
V historii dačického fotbalu je to vůbec poprvé, co se povedlo 
postoupit do KP. Byla tu celá řada skvělých fotbalistů a nepovedlo 
se to. Takže je tu velká radost a očekávání. Věřím, že se na sezónu 
dobře připravíme a budeme hrát v soutěži důstojnou roli.

Jak se k velkému úspěchu staví zastupitelé města? Máte 
jejich podporu?
Město Dačice nás podporuje hodně a za to jim patří velký dík. 
Myslím, že jsme za tu podporu dali městu ten nejlepší dárek 
a ukázali jsme škarohlídům, že tady fotbal neděláme jen pro žízeň. 
Raritou asi také je, že mužstvo je kromě Petra Celého z Vodňan 
složené výhradně z našich odchovanců. O tom, že naše práce 
s mládeží funguje, svědčí i výsledky žákovských družstev a přede- 
vším dorostu, který svou skupinu I. A vyhrál suverénním 
způsobem.

Trenér Tomáš Krejča dovedl Centropen k historickému úspěchu. 
U kormidla mu asistoval  František Distel (vpravo). Foto: Milan Šíma (2x)

VÍTĚZ I. A TŘÍDY, SK. B
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Pro Sedlici je krajský 
přebor velká výzva, 
nechce hrát druhé 
housle
Historický vavřín si připsal Sokol Sedlice pod taktovkou 
kouče Přemysla Šrouba. I když to původně neměl vůbec 
v plánu, poprvé v klubových dějinách nakoukne do nejvyšší 
krajského soutěže. V závěrečném kole zpečetil postup výhrou 
nad Týnem, když z obou skupin I. A třídy nasbíral na druhém 
místě nejvyšší počet bodů. Pěti letech opouští A třídu směrem 
nahoru.  

Trenére, o právě skončené sezoně můžete mluvit jen 
v superlativech, že?
Před sezonou byl můj cíl skončit do 5. místa. Nakonec z toho bylo 
místo druhé a to znamenalo postup do krajského přeboru. I když 
jsme některé zápasy neodehráli přesně podle mých představ, tak 
jsem z celkového umístění nadmíru spokojený.
 
K mužstvu jste nastoupil v létě, když jste předtím působil 
v divizních Strakonicích. Přece jenom Sedlice, při vší úctě, 
je někde jinde. Určitě vám přibyly starosti s účastí hráčů na 
trénincích i při zápasech. S tím jste se asi předtím potýkat 
nemusel. Jak jste se s tím vyrovnával?
Musím přiznat, že na začátku to pro mě byl velký šok. Ve 
Strakonicích se trénovalo až čtyřikrát týdně, hráči byli za fotbal 
placeni, takže jejich účast na trénincích byla téměř stoprocentní. 
V Sedlici mi přicházely omluvenky z tréninku mnohem častěji. To 
je ale bohužel v amatérském fotbale běžné. Je samozřejmostí, že je 
u hráčů na prvním místě škola a jejich zaměstnání.
 
Kdo tvořil osu vašeho týmu? Troufáme si tipovat, že zkušený 
gólman Charvát nebo středopolař Martin Běloušek.
Ano, máte pravdu. Osu mužstva tvořili Radek Charvát, Martin 
Běloušek, Milan Našinec a kapitán Zdeněk Mikeš, ale i ostatní 

hráči, kteří nastupovali, hráli výborně. Proto jsme to jako tým 
dotáhli k historickému postupu. Chtěl bych pochválit celý tým. 
Každý hráč v něm má svoji úlohu, kterou musí plnit. Není to jen 
o individualitách.
 
Kterého vítězství jste si během sezony nejvíce cenil a kdy 
jste naopak prožil největší zklamání?
Spokojený jsem byl v hodně utkáních. Vyzdvihl bych ale asi 
vítězství nad lídrem tabulky Osekem, který jsme doma porazili 3:2 
a oživili tím naše šance na postup. Naopak nejvíce mrzutý jsem 
byl po domácí prohře v prvním jarním kole s Katovicemi, kdy jsme 
inkasovali v závěru zápasu a prohráli 0:1. Náš výkon byl špatný.

Dlouho jste drželi další kandidáty na postup v naději, že do 
kraje nechcete. Nakonec jste jim ale zatrhli tipec. Byl v tom 
úmysl nebo jste se opravdu rozhodli až na poslední chvíli?
Dlouho se nevědělo, kolik týmů bude postupovat a jestli nám 

druhé místo zajistí postup, takže jsme to nějak výrazně neřešili. Po 
utkání v Hradišti, kde jsme vyhráli a získali na své pronásledovatele 
čtyřbodový náskok, se to začalo řešit intenzivněji. O druhém místu 
se rozhodovalo až v posledním kole, takže jsme v nejistotě udržovali 
i sami sebe.
 
Kde vás tlačila bota, kde musíte přidat?
Musíme hlavně zlepšit docházku na tréninky. Postoupili jsme do 
vyšší soutěže a budu mít v tomto směru na hráče mnohem větší 
nároky než tomu bylo doposud.
 
Plánujete přivést nové tváře?
S předsedou oddílu Pavlem Bělouškem jsem v kontaktu 
skoro každý den. Nějaké posily už máme rozjednané. Kostra 
mužstva by měla zůstat stejná, ale minimálně o tři hráče 
musíme kádr doplnit, jestli nechceme hrát druhé housle. 

S jakým cílem půjdete do krajského přeboru?
Samozřejmě nechceme hrát krajský přebor pouze jednu sezónu. 
Chtěl bych se pohybovat v klidném středu tabulky. Bude to ale velmi 
těžké. Krajský přebor je něco úplně jiného než A třída. Působí zde 
řada dobrých zkušených fotbalistů, kteří hráli vyšší soutěže. Budeme 
se o to muset porvat. Je to velká výzva a já svému týmu věřím.

Sedličtí se radují po domácí výhře s Týnem v posledním kole, která 
znamenala historický postup mezi elitu kraje. Foto: Jan Škrle

Martin Běloušek a gólman Radek Charvát patřili mezi stěžejní opory. 
Foto: Jan Škrle

POSTUPUJÍCÍ Z I. A TŘÍDY
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FC Velešín – vítěz I. B třídy, skupiny A 
Zleva stojí: Michal Opekar (v náruči Jaroslav Tybitancl ml.), Martin Kollár, Filip Kukačka, František Zimek, Jiří Šafránek, 
Vlastislav Kostečka (asistent trenéra), Daniel Petr, Robert Šebesta, Tomáš Jirský, Štěpán Chovanec, Filip Rozkošný.
Dole zleva: Roman Rozkošný (trenér), Dušan Kollár (vedoucí mužstva), Milan Frnka (C), Jan Šváb, Jan Tácha, Zdeněk 
Šafránek, Josef Falta, Václav Ottenschlager, Stanislav Pouzar, Miloš Lefan, Jakub Grznárik, Tomáš Semerád.
Vpřed leží: Alena Koubová a Věra Nováková (skalní fanynky).

Šumavan Vimperk, vítěz I. B třídy, skupiny B
Horní řada (zleva stojící na lavičce): Petr Prochaska, Jakub Gaier
Prostřední řada: Martin Willmann - člen VV Šumavanu Vimperk, Jaroslav Uhlík - místopředseda klubu, Ladislav Šavrňák 
- člen VV, Ondřej Málek, Lukáš Sýs, Michal Novotný, Jiří Formánek - hrající trenér, Jiří Košnař - trenér, Michal Kuneš, Milan 
Sedláček
Dolní řada: Jan Blahout, Martin Janda, Jan Děd, Václav Pankratz, Tomáš Janda, Jan Kurz
Chybí: Jiří Formánek st. - vedoucí mužstva, Vladimír Havlan, Patrik Wagner, Matěj Císař
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FC ZVVZ Milevsko B – vítěz I. B třídy, skupiny C
Horní řada (zleva): Radek Mácha, Jan Šimák, Jakub Pinc, David Bozděch, Petr Dvořák, Václav Kosík.
Prostřední řada: Ondřej Týla, Tomáš Poslušný, Martin Zítek, Pavel Koutník, Tomáš Smrčina, Michal Skalický, Jan Suchan, 
Jaroslav Blažek.
Dolní řada: Ondřej Batysta, Jan Cihlář (asistent trenéra),Tomáš Himl, Petr Peták (trenér brankářů), Marijan Miklavčič, Jan 
Kozák (hlavní trenér), Martin Maťha, Jiří Král (vedoucí mužstva), Lukáš Hrych.
Chybí: Jiří a Josef Farové, Jakub Šindelář, Martin Studenovský a Jakub Vodňanský.

Spartak Trhové Sviny – vítěz I. B třídy, skupiny D
Stojí (zleva): Daniel Tomek, Jaroslav Petr, Jan Jindra, Lukáš Lenk, Tomáš Tisoň, Pavel Pařízek, René Janoušek, Ondřej 
Kolář, Martin Písko, Petr Kohout, Pavel Randa ml., Michal Němec.
Dole jsou: Pavel Randa (trenér), Jan Gažák, Aleš Perfoll, David Štojdl, Michal Vrábek, Jan Nový, Zdeněk Bebčák (vedoucí 
mužstva).
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Sokol Bernartice - 2. místo v I. B třídě (sk. C) a postupující do I. A třídy
Nahoře zleva: vedoucí mužstva Jan Šerhant, Jaroslav Paseka, Tomáš Fučík, Jakub Kovář, Petr Homola, Jakub Novák, Vít 
Fučík, Daniel Homola, Karel Syrovátka, trenér Petr Vašíček.
Dolní řada zleva: Stanislav Češka, Jan Psohlavec, Pavel Kloboučník, Václav Ťupa, Miroslav Suchopár, Tomáš Češka, David 
Kukrál.

FC Mariner Bavorovice – vítěz krajského poháru
Zleva stojí: Miroslav Babka (asistent trenéra), Ivan Dolejšek (vedoucí mužstva), Karel Franěk (trenér), Josef Češka (asis-
tent trenéra, trenér B-týmu), Tomáš Kapri, Daniel Granov, Jiří Smejkal, Petr Babka, Martin Kováčik, František Záveský.
V podřepu: Tomáš Věneček, Jindřich Šefčík, Roman Kubíček, Tomáš Koranda, Václav Jakeš, Martin Slípka, Jan Gulaš, 
Jakub Nevosad.
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Malše Roudné – vítěz krajského přeboru staršího dorostu 
Horní řada: Mertl František (trenér), Kössl Miloslav (sportovní manažer), Bubeník Marek, Čajan Karel, Perník František, 
Pech Daniel, Vrátil Zdeněk, Lerch Daniel, Skopec Dušan (vedoucí mužstva).
Dolní řada: Mišák Zdeněk, Vávra Michal, Šebelka Jan, Jánošík Ondřej, Holý Zbyněk, Vogl Jakub.
Chybějí: Konečný Daniel, Trejbal Adam, Vazač Jiří, Pokorný Filip, Hybrant Martin.

Lokomotiva Č. Budějovice – vítěz krajského přeboru mladšího dorostu  
Horní řada (zleva): vedoucí týmu Petr Sova st., Tomáš Huttner, Jan Babůrek, Patrik Houška, Jan Fencl, Michal Novotný, 
Pavel Šustek, Jaroslav Doležal, Lukáš Sudek, trenér Josef Tauber.
Dolní řada (zleva): Daniel Šulc, Vlastimil Havrlant, Jiří Šusta, Daniel Šimek, Lukáš Hoang The Vu, Rudolf Kadlec, vpředu 
Petr Sova ml.
Na snímku chybí: Tomáš Havel, Michal Muzika, Václav Maška.
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Velešín oprášil zašlou 
slávu a po sedmnácti 
letech si zahraje I. A třídu
Dlouho musel FC Velešín čekat na návrat do krajské soutěže. Postup 
se mu přes veškeré úsilí stále vyhýbal. Dočkal se před třemi lety, kdy 
konečně protrhl smůlu. Další významný zápis v klubových dějinách 
udělal v letošním ročníku, kdy A skupinu I. B třídy vyhrál s osmibodovým 
náskokem. 

Historie fotbalu ve Velešíně se začala psát v polovině třicátých let minulého 
století. I zde výrazně zapůsobil úspěch Čechoslováků na mistrovství světa 
v Římě v roce 19�4. O rok později byl založen místní fotbalový klub.

Ve své dlouhé historii zažil úspěchy a také pády. Pod názvem Jihostroj 
Velešín odehrál nejslavnější období ve druhé polovině 80. let, kdy byl 
po pět let účastníkem krajského přeboru. Historický postup slavil právě 
při padesátém výročí od založení klubu, kdy Velešínským přijeli popřát 
k narozeninám veteráni Dukly Praha. V roce 1990 po odchodu sponzora 
Jihostroje Velešín a oslabení hráčského kádru sestoupil. 

Po několikaletém působení v I. A a I. B třídě nastalo méně veselejší období. 
FC Velešín, tento název nese od roku 199�, sestoupil do okresního přeboru 
a dlouhé roky se marně snažil o návrat z českokrumlovského okresu do 
kraje. V posledních sezonách mu postup utekl vždy jen o vlásek. Dočkal až 
se roce 2009, kdy dodatečně postoupil z druhého místa. V I. B třídě skončil 
předloni pátý, vloni devátý. 

Přehnané ambice neměl ani před sezonou 2011/12. „O postupu jsme 
nepřemýšleli, ale o to je náš úspěch cennější,“ říká předseda FC Velešín Pavel 

Havlíček po nadmíru úspěšném vystoupení. „Ano, jsem spokojen, i když vím, 
že to nebude nic jednoduchého,“ naráží na těžkou konkurenci v I. A třídě, 
kterou velešínští diváci uvidí po dlouhých sedmnácti letech. 

Rázný krok za postupem učinil vítěz A skupiny I. B třídy v první polovině 
soutěže. „Podzimem jsme prošli jako nůž máslem, ale na jaře to bylo složitější, 
soupeři se již na nás pečlivěji připravovali, takže zdání suverénního postupu 
klame,“ upozornil první muž velešínského fotbalu, že se postup i přes 
náskok osmi bodů nerodil lehce.  

I když Velešín přezimoval na první příčce, u trenérského kormidla došlo 
k překvapivé výměně. „Bylo to na vlastní žádost předchozího hrajícího 
trenéra Milana Frnky,“ vysvětluje, proč před zimní přípravou převzal 
trenérskou taktovku Roman Rozkošný a Milan Frnka si prodloužil hráčskou 

kariéru v roli kapitána. 

Roman Rozkošný navázal na práci svého 
předchůdce a lídr až na jedinou jarní porážku 
v 17. kole s K. Újezdem neprohrál. Vedoucí 
pozici držel od startu odvet až do konce, 
kdy v posledním střetnutí v přímém souboji 
s H. Planou potvrdil vizitku nejlepšího mužstva jara.  

Prim hráli ve velešínské sestavě starší a zku- 
šenější hráči. „Nerad bych vyzdvihoval jedince, 
protože postup byla práce celého týmu. Za 
to bych velice rád klukům moc poděkoval 
a samozřejmě i realizačnímu týmu,“ má jasno 
šéf klubu, že postup je kolektivním dílem. 
Pravdou však zůstává, že nešly přehlédnout 
výkony Frnky, divizí ostříleného Kollára, 
Jiřího Šafránka, Kukačky a dodavatelů branek 
Petra, Zdeňka Šafránka a Rozkošného. 

Postup nebyl pro klub prioritou, ale ve vyšší 
soutěži bude muset po všech stránkách přidat.  
„Zlepšovat se dá vždy cokoliv, ale chceme, aby 
se kluci fotbalem bavili a dělali čest sami sobě i 
našemu klubu,“ zní hlavní krédo Velešínských, 
kteří se budou snažit udržet úspěšný kádr 
pohromadě. „Zatím nemohu odhadnout, 
jaké změny nastanou, ale radikální nebudou,“ 
říká Pavel Havlíček s přáním vydržet v A třídě 
delší dobu. „Rádi bychom hráli střed tabulky 
a vyhnuli se sestupovým starostem,“ uzavírá 
velešínský předseda. 

Oslavy ve Velešíně byly veliké, vždyť místní klub se vrací do A třídy téměř po dvacetileté přestávce. 

Velešínští stvrdili postup drtivou domácí výhrou nad Větřní (9:2). Útočník 
Petr (ve žlutém) nedopřál obraně soupeře chvilinku klidu. 

VÍTĚZ I. B TŘÍDY, SK. A
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Šumavan Vimperk 
odehrál na 
všech frontách 
vydařenou sezonu
V podhůří Šumavy slavili po vzkříšený seniorského fotbalu, který zmizel 
z fotbalové mapy po odhlášení z krajského přeboru v roce 2000, další 
významný úspěch. 
Šumavan zaslouženě 
vyhrál nejnižší kraj-
skou soutěž a může 
se těšit na start v I. A 
třídě. Ale vimperský 
fotbal nejsou jen muži, 
jak nám prozradil 
zastupující předseda 
klubu Jaroslav Uhlík. 
Úspěšně si vedli také 
mládežnická družstva.

Ve Vimperku neslavili 
úspěch jenom muži, 
dařilo se i mládežnickým 
kategoriím. „Sezona 
2011/2012 byla z našeho 
pohledu po sportovní 
stránce dosti úspěšná, 
naši muži postoupili 
z prvního místa do I. A 
třídy, mladší žáci vyhráli 
I. A, sk. B, kdy po většinu 
soutěže za ně nastupovali 
hráči starší přípravky. 
A dále naše minikopaná 
vyhrála okresní přebor 
Prachaticka,“ hodnotí 
Jaroslav Uhlík. „Po té 
lidské stránce sezona 
nezačala vůbec dobře, v srpnu 2011 nás náhle opustil můj největší kamarád 
a předseda našeho oddílu Petr Benda.“
Zaútočit na postup plánovali Vimperští již před startem I. B třídy. „Postup 
mužů o třídu výše byl od začátku hlavním cílem uplynulé sezony. Sice podzim 
nezačal úplně podle našich představ, ale v polovině soutěže jsme měli náskok 
pěti bodů na Blatnou a sedm bodů na Mirovice. Začátek jara se nám celkem 
povedl, ale opět nás přibrzdilo Vlachovo Březí, které nás dokázalo porazit 
dvakrát v sezóně,“ zmiňuje mužstvo, které jako jediné získalo dvakrát skalp 
postupujícího Šumavanu. „Určitě bych chtěl vyzvednout hru následujících 
týmů, které se snaží hrát útočný fotbal a ne nějakou urputnou defenzívu. Jsou 
to týmy Mirovic, Blatné, Bělčic a Sousedovic,“ chválí ofenzivní styl předních 
celků soutěže. 
Chybělo jen málo a v I. A třídě mohl proběhnout bratrovražedný souboj 
proti Čkyni, kde působí Uhlíkův bratr Michal. „Tak s bráchou se bavíme určitě 
o všem, ale na toto téma jsme spolu nemluvili. Věřil jsem, že se kluci ze Čkyně 
zachrání, ale s naším postupem jsem si tak jistý nebyl. I když na konci to bylo 
pro Čkyňáky docela hustý,“ říká k dramatické záchraně nedaleké Čkyně 
v krajském přeboru. 
S postupovými ambicemi přišlo ve vimperském kádru i výrazné posílení. 
„Mužstvo se nám podařilo vhodně doplnit již na začátku sezony, kdy přišli 
velice zkušení fotbalisté Honza Děd s Milanem Sedláčkem ze Čkyně a Honza 

Kurz ze Zdíkova. V průběhu podzimu jsme se ještě domluvili s Vacovem na 
příchodu Honzy Blahouta. Na jaře se nám podařilo u všech těchto hráčů 
prodloužit hostování do konce sezony a ještě doplnit tým o kanonýra Michala 
Kuneše opět ze Čkyně. Tímto bych chtěl vedení SK Čkyně v čele s Mírou Kaincem 
a mým bráchou poděkovat. Samozřejmě nemohu opomenout na vedení 
Vacova a Zdíkova respektive pány Nováka a Šebánka,“ děkuje za spolupráci 
jmenovaným oddílům. 
Jak bylo zmíněno, postup byl hlavním cílem Vimperských, ale jejich první 
muž nechtěl nic dopředu zakřiknout. „Tak tomu jsem uvěřil až po domácím 
zápase se Sousedovicemi, které jsme ve 24. kole doma porazili 3:1 a zároveň ve 
stejném čase zvítězila doma Blatná nad Mirovicemi 2:0,“ říká k utkání, které 
dvě kola před koncem znamenalo mistrovskou korunovaci. 
Město Vimperk se nestaví k fotbalu zády, ba naopak. „S bývalým starostou 
Vimperka, panem Pavlem Dvořákem, jsme si telefonovali snad po každém 

utkání. Ten, ač bývalý 
hokejista, nám hodně 
pomáhá. Současný staro-
sta Bohumil Petrášek měl 
z postupu také radost. 
Ten našim klukům po 
posledním utkání předal 
medaile. Chtěl bych 
městu Vimperk velice 
moc poděkovat za 
podporu vimperského 
fotbalu, hlavně toho 
mládežnického. Bez jejich 
finanční podpory by 
fotbal nešel ve Vimperku 
dělat,“ cení si přístupu 
zastupitelů města, že 
nezapomínají na mládež.  
 
Po znovuzaložení muž- 
ského fotbalu je to 
další významný úspěch. 
Seniorský fotbal ve 
Vimperku skončil na 
začátku nového tisíciletí, 
kdy se dlouholetý 
účastník krajského pře- 
boru odhlásil ze sou-
těže. „Na téma zrušení 
mužského fotbalu ve Vim- 
perku raději nebudu 

reagovat, protože bych byl asi vulgární. Museli jsem začínat od okresní 
soutěže. Raději se budeme dívat dopředu a pokračovat v naší práci 
s mládeží a následným přechodem do mužů. Máme kvalitní a obětavé trenéry 
mládeže a na tom musíme stavět.“ 
Také ve Vimperku počítají s tím, že postupem do I. A třídy budou muset 
v několika směrech přidat. „Určitě je potřeba zachovat stávající kádr a pokusit 
se doplnit tým o jednoho či dva hráče. Ovšem chceme hlavně pracovat s našimi 
odchovanci a pro celé Vimpersko být takovým „výrobcem“ fotbalistů. Sezona 
2012/2013 bude pro nás určitě něco nového a zároveň nic jednoduchého,“ 
očekává těžkou konkurenci. 
Jaroslav Uhlík nezapomněl ocenit obětovaný čas trenérů a činovníků, 
kteří ve volném čase dávají veškerou svou energii místnímu fotbalu. 
„Musím vyzdvihnout práci našich trenérů mužů Jirků Formánka a Košnaře. 
Fotbalu ve Vimperku dávají opravdu hodně. Dále musím poděkovat Martinu 
Willmannovi a Ladislavu Šavrňákovi, že se mnou táhnou vimperský fotbal 
a paní Jitce Duškové, naší pokladní. Dále našemu správci a zároveň vedoucímu 
týmu A mužstva panu Jiřímu Formánkovi staršímu a všem ostatním, kteří se 
podílejí na chodu vimperského fotbalu. V neposlední řadě musím poděkovat 
mé manželce Zuzaně a mým synům, kteří se mnou tráví veškerý náš volný čas 
na hřišti. Díky!“ uzavřel zastupující předseda Šumavanu Vimperk. 

Hráči Šumavanu Vimperk si postup a vše co k němu patří náležitě vychutnali v závěrečném 
domácím střetnutí sezony s Blatnou. V předchozím domácím střetnutí se Sousedovicemi 
s tím nepočítali a tak museli experimentovat. Správně se drželi rčení: neříkej hop, dokud 
nepřeskočíš.

VÍTĚZ I. B TŘÍDY, SK. B
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Béčko Milevska 
je zase o level výš
Hvězdné období prožívá nově vytvořená rezerva Milevska. 
Z okresního přeboru (ještě jako C-tým) se během dvou sezon 
probojovala až do I. A třídy – co rok, to postup! Svěřenci trenéra 
Jana Kozáka skončili po podzimu až čtvrtí, ale skvělou jarní 
formou a sedmnáctizápasovou šňůrou neporazitelnosti, během 
níž jen jednou remizovali, předstihli všechny své konkurenty. Po 
roce budou mít Vzduchotechnici svou rezervu opět v I. A třídě.

 

Jak hodnotíte skončený ročník v C skupině I. B třídy? 
Uplynulou sezonu musím hodnotit jen kladně. Dokázali jsme jako 
nováček vyhrát krajskou soutěž, čehož si všichni nesmírně ceníme a jsme 
velmi šťastni, že se nám to povedlo! Každý, kdo hraje fotbal nebo dělá 
jiný sport, ví, jak je těžké vyhrát jakoukoliv soutěž.

Vloni jste jako C-mužstvo vyhráli okresní přebor Písecka 
a v B třídě jste po zrušeném béčku převzali jeho úlohu. Postoupit 
d v a k r á t 
po sobě se 
nepovede jen 
tak. Co tomu ří- 
káte a které 
prvenství bylo 
těžší?
Tak určitě bylo 
těžší vyhrát 
I. B třídu. Krajská 
soutěž byla 
pro nás velká 
výzva a všichni 
jsme byli plni 
o č e k á v á n í . 
Za poslední 
tři roky jsme 
okresní přebor 
dvakrát vyhráli 
a jednou byli 
druzí. Na této 
skvělé bilanci 
má zásluhu celý 
realizační tým 
složený z bývalých divizních hráčů i trenérů. Ti mi pomáhali jak se 
skladbou tréninků, tak s přípravou zápasů. 

Měli jste před sezonou postupové choutky? 
Po skončení  soutěže nebyla v klubu ideální pro céčkovská nálada. 
Po zrušení B týmu z kapacitních důvodů jsme se rázem ocitli v pozici 
druhého mužstva Milevska. Navíc v okamžiku přihlašování soutěží 
nikdo nepředpokládal, že A mužstvo postoupí z třetího místa 
krajského přeboru do divize. Takže logicky jsme chtěli hrát soutěž, 
kterou jsme si sami vykopali s tím, že pokud by byla situace příznivá, 
tak se o postup popereme. To bylo ovšem trnem v oku panu Kolínovi. 
Naštěstí výbor nás v tomto rozhodnutí podpořil a my se mu za rok za 
to nejlepším možným způsobem odvděčili.

Jaro jste odehráli ve vynikající formě, až do jistoty postupu jste 
ani jednou neprohráli. Co stálo za vítěznou sérií?
Celou podzimní část jsme formovali nově vzniklý tým po sloučení 
céčka s béčkem a hráči si na sebe museli zvyknout.  Také si kluci 
museli adaptovat na rychlejší hru. Základ k úspěšnému jaru byl 
v zimní přípravě. Letošní silné mrazy jsme přečkali v tělocvičně, kde 
jsme se zaměřili na sílu a výbušnost. Následně jsme odehráli spoustu 
přípravných zápasů se silnými soupeři na umělce, které ukázali, že 
jsme na sezónu dobře připraveni. A právě tady se zformoval parta, 
která pak na jaře předvedla spanilou jízdu s vítězným koncem.

Fotbalisté milevské rezervy bezprostředně po vítězní nad Březnicí, které zpečetilo jejich postup do I. A třídy. 

Na první příčku jste ztráceli hodně bodů, ale manko jste dokázali 
vymazat. Jaký byl na to recept?
Předem musím říct, že naším prvotním cílem nebyl postup, ale 
adaptace ve vyšší soutěži. Avšak s přibývajícími zápasy jsme stále 
více rozehrávali. V polovině soutěže jsme ztráceli ze čtvrté pozice 
na vedoucí Bernartice 10 bodů. V tu chvíli bylo vítězství v soutěži 
spíše přání než reálný cíl. Důležitý byl pro nás vstup do jarní části, 
který jsme zvládli na jedničku a soupeře hrající před námi tím dostali 
pod tlak. Právě v tento okamžik se ukázala vnitřní síla kolektivu, 
který se dostal do neuvěřitelného transu a šel zápas od zápasu za 
výhrou. Jelikož jsme neměli postup ve svých rukou, tak byl pro nás 
každý zápas klíčový. Vrcholem bylo utkání v Bernarticích, které nás 
v přímém souboji poslalo poprvé do čela soutěže. Následně zbývalo 
odehrát jen tři utkání. Že nám I. A třída neunikne jsem začal věřit 
v devadesátiminutovém nervy drásajícím utkání s Březnicí, které 
jsme vyhráli 2:1 a mohli slavit postup.

Na jaře jste často využívali pendly z divizního A-týmu. Bylo by asi 
smutné, kdyby nebyla jejich účast na hřišti znát, že? 
Musím říct, že již na podzim za nás nastupovali hráči z A týmu, kteří 
nedostávali tolik příležitostí nebo se rozehrávali po zranění. Což je 
úděl každého béčka. Samozřejmě hráči jako Kosík, Suchan, Vakoč a 
zejména Šmitmajer s Bozděchem byli znát. Vždyť jsou to stabilní hráči 
v divizi. Mě spíše těšilo to, že pokud jsme potřebovali, šli tito i ostatní 

hráči kádru 
A týmu nám 
rádi pomoc. 
To je i dobrá 
vizitka klubu, že 
to takhle klape! 

S p o l u p r á c e 
s A-mužstvem 
tedy šlapala 
na jedničku?
R o z h o d n ě 
s p o l u p r á c e 
s  t r e n é r e m 
Peckou byla 
na výborné 
úrovni. Pokud 
to jen trochu 
šlo, tak mi 
vycházel vstříc 
s uvolňováním 
hráčů.

Kdo tvořil osu 
úspěšného mužstva, kdo vyčníval? 
Pochvalu si zaslouží všichni ti, kterým nebyl osud toho mužstva 
lhostejný. Ne všichni se dokázali vyrovnat s tím, že hrajeme I.B třídu 
nebo neměli dostatek zodpovědnosti. Největší osobností týmu byl 
zcela jistě kapitán Miklavčič. Hráč, který fotbalově má zkušeností 
na rozdávání, což se projevilo zejména v závěru soutěže, kdy hráči 
na něm doslova viseli. Kostru týmu pak nadále tvořili Smrčina, Týla, 
Koutník, Kotrba, Mácha a Šimák, kteří odehráli skoro všechny zápasy.

Na čem chcete do startu vyšší soutěže zapracovat, abyste se 
vyhnuli možným záchranářským problémům?
Poskočili jsme opět o level výš. Uvidíme, co nás bude čekat a až čas 
nám ukáže, na čem konkrétním zapracovat. Na zlepšení je toho vždy 
dost. Určitě se chceme vyhnout právě zmíněným záchranářským 
starostem.

Nastanou v kádru nějaké změny?
Předpokládám, že kádr se nebude nijak výrazně měnit. Hráči se sami 
vyselektovali již v jarní části a nikdo z nich mi zatím nesdělil potřebu 
změny. Pokud bude chtít někdo odejít, nebudu mu v tom bránit. 
Každý by měl mít sám zájem a chuť v mužstvu pracovat. Natrvalo 
by se měli do týmu zařadit končící dorostenci plus hráči, kteří se 
nevejdou do užšího kádru A mužstva. 

VÍTĚZ I. B TŘÍDY, SK. C
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90 let kopané 
oslavili v Trhových 
Svinech postupem 

Před rovnými deseti lety se Spartak Trhové Sviny radoval z postupu 
z okresního přeboru. Letos, v době dalších kulatých narozenin, si 
nadělil postupový dárek znovu. D skupinu I. B třídy vedl od šestého kola, 
v sedmnáctém se na své pronásledovatele díval s dvanáctibodovým 
odstupem. Ohrozit jej nemohly ani nečekané ztráty, dvě kola před 
koncem mohl po domácí výhře se Slavonicemi vítat I. A třídu. 

„Do soutěže jdeme s pokorou a respektem. Věřím, že si chlapci zahrají 
I. A třídu i příští sezonu,“ říká k plánům před startem nového ročníku 
místopředseda klubu a hráčská ikona Spartaku Jan Gažák. „Těžko 
říct, co zlepšit, postoupili jsme a příští ročník ukáže, jak se hráči dokážou 
vypořádat s kvalitou I. A třídy,“ dodává. 

Trhosvinenskému fotbalu se letos dařilo ve všech kategoriích. 
„Celkově se sezonou panuje v klubu spokojenost. V letošním 
ročníku nastupovala naše mužstva přípravek a žáků premiérově 
v krajském přeboru. Všechna mužstva se umístnila do 5. místa. 
Dorost v I. A třídě obsadil také 5. místo a muži vyhráli I. B třídu,“ 
rekapituluje lichotivé postavení všech družstev. „Pouze rezervní 
mužstvo mužů úspěšnou sezonu pokazilo sestupem do IV. třídy…“ 
 
V Trhových Svinech se I. A třída nehrála třináct let. Svěřenci 
odcházejícího trenéra Pavla Randy si zasloužené vítězství v I. B třídě 
náležitě užili. „Oslava byla spontánní, postup chlapci potvrdili již dvě 
kola před koncem soutěže, takže si mohli užívat ovací domácího publika. 
Samozřejmě vedoucí mužstva měl připravené šampaňské a vítězné 
doutníky. Po posledním zápase doma proběhla oslavná koupel v kašně 
na náměstí a následovaly oslavy na dokopné mužstva na hřišti,“ uvádí 
Jan Gažák k postupovým oslavám. 

Spartak letos válel, dokonce měl nejplodnější útok ze všech jihočeských 
klubů! „Pěkných zápasů bylo hodně, vždyť naše mužstvo se může pyšnit 
nejlepším útokem v kraji. Celkem jsme nastříleli 87 branek, což je průměr 
na zápas bezmála 3,4 branky. V republikové soutěži nám patří 32. místo,“ 
připomíná Gažák sledovanou soutěž deníku Sport. Obdivuhodný 
obrat předvedli na podzim v Borovanech, kde z 1:� dokázali otočit na 
5:�! Jen v pěti případech odcházeli trhosvinenští fotbalisté ze hřiště 
se sklopenou hlavou. „Mě osobně nejvíc mrzela prohra v Bukovsku 
a zvláštní prohra v Ledenicích,“ jmenuje dvě z nich. 

Suverén letošní I. B třídy (sk. D) těžil ze zkušenosti. „Každé mužstvo 
má své šéfy, nicméně je to kolektivní sport a postup vybojoval celý 
tým,“ zdůrazňuje Jan Gažák, že sami jedinci by bez pomoci ostatních 
nic nesvedli.  „Byl to kolektivní výkon, ale samozřejmě mužstvo 
stavělo na výkonech matadorů Reného Janouška s Janem Gažákem 
a Petrem Silmbrodem, výborně pracoval David  Štojdl, Martin Písko, 
střelec Lukáš Lenk. V brance byl oporou Michal Vrábek. A vydařené 
zápasy odehráli i ostatní perspektivní hráči Ondřej Kolář, Jan Bednář, 
Jaroslav Petr…,“ vysype jako z rukávu téměř celou jedenáctku.  
 
Jak už bylo řečeno, nováček A třídy půjde do soutěž pod novým 
trenérem. „Změna byla na přání trenéra Randy, který po úspěšné sezoně 
požádal výbor o uvolnění z funkce. Volné místo zaujme z pozice hrajícího 
trenéra René Janoušek a vedoucího mužstva bude vykonávat Jan Nový,“ 
uvádí k odchodu časově vytíženého Pavla Randy, kterého střídá 
zkušený René Janoušek, který si svého času zahrál 2. ligu v Benešově. 

Nový hrající trenér bude mít v kádru i nové tváře. „Do přípravy se zapojí 
po 18 měsících Otakar Šafránek. Přípravu zahájí i čtyři hráči, kteří končí 

v dorostu. O dalších příchodech a posílení budeme ještě jednat. Změny 
pravděpodobně velké nebudou,“ uzavírá Jan Gažák.
 
Fotbalový vzestup prožíval Spartak na konci století, kdy na třetí pokus 
vyhrál A třídu a na sezonu 1997/98 získal vizitku účastníka krajského 
přeboru, což byl a stále je historický úspěch. V konkurenci Písku, 
Č. Krumlova, J. Hradce, S. Ústí a dalších bašt v kraji se nováčkovi 
nevedlo podle očekávání a zisk pouhých patnácti bodů znamenal, 
že nejvyšší krajská soutěž vydržela v T. Svinech jen rok. Po hodech 
přichází půst a nad obměněným týmem spartakovců se dlouho držely 
černé sestupové mraky. Z krajského přeboru se totiž za tři roky ocitl po 
třech sestupech za sebou až v okresním přeboru! Za dva roky (2002) se 
do B třídy vrátil. Teď míří zase o stupínek výš. 

Po deseti letech se fotbalisté Spartaku Trhové Sviny dočkali další postupu. 
I. A třídu si zahrají po třinácti letech. 

VÍTĚZ I. B TŘÍDY, SK. D
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Druhé postupové 
místo si v I. B 
třídě vybojovaly 
Bernartice
Sokolové slaví v letošním roce významné výročí a své polínko si přiložili 
i ti Bernartičtí. V I. B třídě, skupině C, obsadili druhé místo a postoupili 
společně s prvním béčkem Milevska do I. A třídy. Trvalo to dlouho, než 
si ji zahrají znovu, a právě proto si ji chtějí ponechat na svém hřišti co 
nejdéle. 

Druhé konečné místo může pro někoho znamenat velké zklamání. 
U Bernartic to však letos neplatilo. V jejich případě přineslo postup. 
„Samozřejmě se mi naše druhé místo líbí. Moc se nám sice nepovedlo jaro, 
přesto jsme nakonec vybojovali stříbro. Jinak mužstvo vystupovalo kompaktně. 
I přes zranění hráčů a neúčasti pro pracovní vytížení se všichni snažili o co 
nejlepší výkony. Takže veliká spokojenost nejenom s hrou, ale i s postupem,“ 
uvedl trenér Petr Vašíček, který i přes postup odchází do Tábora. 

Sezonu uzavřely Bernartice vítězstvím se Záhořím, což muselo radost ještě 
umocnit. „Ano, závěr byl hektický. Máme mladé mužstvo a někteří hráči poprvé 
hráli s vědomím, že prostě musí. Bylo to znát a ke konci nervozita stoupala. Ale 
povedlo se a po šestadvaceti letech se zase bude hrát v Bernarticích I. A třída.“

Sokol postoupil z druhého místa, ale mu na paty do poslední chvíle 
táborský Meteor. Ten zase smetl béčko Milevska. To asi bylo také dost 
sledované utkání. „Už jsem řekl, že závěr soutěže byl hektický. Věděli jsme, 
že béčko Milevska pojede do Tábora na propagační zápas, proto jsme měli v 
Záhoří nůž na krku. Meteor rozjel fotbalovou akademii a má dorost v krajském 
přeboru, proto bojoval o postup do konce.“

Trenérům občas šedivějí vlasy, jindy by zase pozvali všechny hráče na 
večeři. Svoje o tom ví i trenér Bernartic Petr Vašíček. „Nejvíc spokojený jsem 
byl po zápase v Bechyni, která hrála na jaře výborně a my jsme je porazili. Do 
stejné kategorie bych řadil zápas na Větrovech, kde jsme předvedli vynikající 
závěr a málem zápas otočili. Nejvíc zklamaný jsem byl po zápasech s béčkem 
Milevska, které jsme nezvládli psychicky a oba prohráli. Mrzelo mě velké 
neproměňování šancí v prvních dvou zápasech jara. V těch jsem asi přišli 
o vítězství ve skupině.“ 

I když fotbal nehraje jenom jeden člověk, přesto jako v každém kolektivu, 
musí tým někdo vést a šéfovat mu. Ať už svými dovednostmi nebo i silou své 

osobnosti. „Fotbal je kolektivní hra, ale některé hráče je potřeba vyzdvihnout. 
Karla Syrovátku, fenomenálního střelce. Škoda, že se zranil a nemohl nám 
v posledních sedmi důležitých utkáních pomoci. Honzu Psohlavce, neúnavného 
bojovníka a správného kapitána. Ale musím říct, že celý mančaft zaslouží 
pochvalu. Mužstvo táhlo za jeden provaz a nakonec se podařil postup, i když 
z druhého místa,“ cenil si Vašíček. 

Vyšší soutěž znamená vyšší nároky. Všichni jsou nadšení, ale zkvalitnění 
kádru bývá obyčejně nutné. „Potřebujeme posílit, protože máme velmi mladé 
mužstvo, které má perspektivu, ale někdy doplácí na nezkušenost. Nedokážu 
odhadnout co a jak, protože u mužstva končím, odcházím pracovat do Tábora 
na sportovní fotbalovou a hokejovou školu a budu trénovat Sokol Sezimovo 
Ústí. Chtěl bych říct, že na partu v Bernarticích nikdy nezapomenu.“

Úspěšný trenér Petr Vašíček u týmu končí. Zanechal za sebou hodně práce 
a nás postavil před nelehký úkol, sehnat adekvátní náhradu. Už má vyti-
pováno několik jmen a vedení pracuje na tom, aby úspěchy pokračovaly. 
„Myslím si, že vedení klubu bude chtít udržet I. A třídu, protože kádr má perspek- 
tivu na minimálně pět let, přeju jim, aby se to povedlo. Výsledky Bernartic samo- 
zřejmě budu pořád sledovat,“ uzavřel nyní už extrenér Bernartic Petr Vašíček.

Na bernartické hřiště se I. A třída 
vrací po dlouhých 26 letech.

O aktuální vedení v tabulce přišly Bernartice (v modročerveném) po ostře sle-
dovaném okresním derby s béčkem Milevska.

POSTUPUJÍCÍ Z I. B TŘÍDY
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SK Sedlec (Českobudějovicko), Sokol Kájov (Českokrumlovsko), 
Lokomotiva České Velenice (Jindřichohradecko), AFK Smetanova Lhota 
(Písecko), Slavoj Husinec (Prachaticko), Otavan Štěkeň (Strakonicko), 
1. FC Jistebnice (Táborsko)

Vůbec prvním nováčkem příští ročníku I. B třídy a vítězem okresního 
přeboru ze sedmi okresů v Jihočeském kraji se stala na Jindřichohradecku 
Lokomotiva České Velenice. 
Postup si zajistila tři kola před 
koncem po domácí výhře se 
Stráží. Do krajské soutěže se 
podívá po dvouleté odmlce.  
Vloni jí vyfoukl postup 
Kunžak, letos vsadila na 
vydařený start, prvních šest 
kol projela jako nůž máslem 
a od začátku až do konce se 
vyhřívala na špici tabulky.  

Sokol Kájov dokázal 
obhájit loňské prvenství 
v okresním přeboru Česko-
krumlovska. Tentokrát s ještě 
větší suverenitou. „Celko- 
vě generace fotbalistů 
v přeboru stárne a my máme 
zkušené hráče, tak toho doká- 
žeme využít,“ uvádí kouč 
Miroslav Grabec hlavní příčiny 
kralování Kájova na okresních 
trávnících. Jako jediný nenašel 
za celou sezony přemožitele, 
neporazitelnost udržel i v zá- 
věrečném střetnutí na 
půdě druhých Loučovic, 
kde prohrával již 0:2 
a dohrával v oslabení. Navíc se 
postaral o rekordní výsledek 
v celém kraji. V Soběnově 
vyhrál neuvěřitelným skóre 
22:� a po této výhře mohl 
slavit. Na postup ale znovu 
nereflektoval. Do B třídy šly 
místo něj druhé Loučovice. 

Dva roky v okresním 
přeboru Písecka strávila také 
Smetanova Lhota, která v létě 
postarala o pořádný mediální 
poprask, když její dres znovu 
oblékl odchovanec klubu 
a historicky nejlepší střelec 
národního týmu Jan Koller. 
U jeho domácího comebacku 

Jan Koller pomohl k postupu Smetanovy Lhoty deseti zásahy. Foto: Jan Škrle

Místopředseda OFS Prachatice a předseda STK Jiří Trněný předává pohár pro
přeborníky okresu kapitánovi Slavoje Husinec Pavlu Červíkovi. 

s Borovany nechyběly ani televizní kamery a houfy fotoreportérů. 
Podzimní část sice vyhrál před „Smetankou“ nováček s hokejovým názvem 
Boston Kluky, ale na jaře mu došel dech. Ve hře zůstaly jen Kollerův celek 
a ambiciózní rival z Mirotic. Ten skončil v konečném účtování o pět bodů 
druhý, ale smutnit nemusel. Díky postupu Bernartic (klub z Písecka) 
z B třídy mu postup neunikl. 

Na Táborsku se po zrušené rezervě FK Tábor radoval z dalšího postupového 
hattricku na okresní úrovni 1. FC Jistebnice. Ten to vzal podobně jako 
„Vodníci“ od IV. třídy až po vítězství v okresním přeboru. Ve třídách 
postupoval vždy z druhého místa, ale v přeboru vedl od začátku až do 
jeho konce. Dlouho mu na záda dýchalo béčko Soběslavi, avšak po šlágru 
na jeho trávníku, kde Jistebnice vyhrála 1:0, se čtyři kola před koncem 
dostala do šestibodového trháku, který se ve finále rozrostl na deset bodů. 

V I. B třídě si letošní okresní 
přeborník zahrál naposledy 
v ročníku 200�/04.

SK Sedlec oproti předcházející 
sezoně českobudějovického 
přeboru otočil tabulku vzhůru 
nohama. Vloni se zachraňoval 
až v posledním kole, letos 
slavil zasloužený a premié- 
rový postup do I. B 
třídy. SK Sedlec si poprvé 
v historii zahraje krajskou sou- 
těž a i poslední utkání 
ukázalo (výhra nad Loko ČB 
B 6:1), že zaslouženě. Řádná 
oslava na pozápasové 
dokopné vše jen potvrdila.

Po drtivém vítězství Husince 
v domácím prostředí nad 
třetím týmem z Volar (8:0) 
si Slavoj zajistil postup do 
krajské soutěže. Celek od 
Blanice si postup zasloužil. 
Po celou soutěž hrál 
zodpovědně a hlavně jeho 
hra se líbila a pokud se tým 
dobře posílí a solidně se přes 
léto připraví, bude v krajské 
soutěži přínosem. Po sestupu 
z B třídy se v prachatickém 
okrese zdržel jen dva roky. 

Na největší hřiště ve 
strakonickém okrese se vrací 
krajská soutěž. Otavan Štěkeň 
ukončil pronásledování druhé 
Volyně na hřišti v Oseku, kde 
s místním béčkem vyhrál �:1 
a díky lepším vzájemné bilanci 
s Volyní vyhrál okresním 
přebor Strakonicka. Kolo 
před koncem získal definitivu. 
Svěřenci Drahomíra Hájka si 
zahrají v I. B třídě po dvouleté 
přestávce.

Okresní přeborníci 
na jihu Čech

OKÉNKO DO OKRESNÍCH PŘEBORŮ
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Krajský pohár opět 
v rukou Marineru 
Bavorovice
Bavorovický Mariner neměl v cestě za obhajobou vítězství krajském kole 
poháru Jč.KFS soupeře. V pěti zápasech zaznamenal neuvěřitelných 47 
branek! V prvním finálovém střetnutí vyhrál v Sezimově Ústí nad 
Sokolem rozdílem pěti gólů, v odvetě pak připravil proti zaskakujícími 
sezimoústeckým dorostencům rekordní výsledek, při němž pořádně 
prohnal světelnou tabuli.

Bavorovice, které v minulém ročníku porazily ve finále Rudolfov, prošly do 
jarního semifinále přes drtivé výhry ve Strunkovicích (7:0) a ve Větřní (7:1). 
Jejich protivník Netolice, jediný zástupce I. B třídy, vyřadil venku Poříčí (5:2) 
a K. Újezd (2:1). 

Druhá semifinálová dvojice z Táborska musela ve 2. kole absolvovat 
úspěšně penaltový rozstřel. Želeč po bezbrankové remíze v Mirovicích (6:5 
na penalty), Sokol Sezimovo Ústí po stejném výsledku v Sepekově (4:�). Ve 
čtvrtfinále rozdrtila Želeč rivala z Plané 7:1 a sezimoústecký Sokol přestřílel 
nováčka krajského přeboru Rudolfov v poměru 4:�.

V semifinále doslova a do písmene přejely Bavorovice jedenácti góly 
Netolice, sezimoústecký Sokol překvapil výhrou 6:2 v Želči, kde těžil 
z rychlých protiútoků.

První finále patřilo bavorovickému Marineru. Odpor domácího Sokola 
S. Ústí zlomil skvělým nástupem do druhé půle. Zápas se rozhodl ve 
prospěch Bavorovických až po přestávce. Do té doby kladli domácí tuhý 
odpor a nic hostům nedarovali. Prim opět hrál snajpr Marineru Kováčik, 
který vsítil první a poslední gól utkání.

Po výhře 5:0 se očekávalo, že si Mariner už nenechá obhajobu 
pohárového triumfu uniknout. Do odvety musel Sokol S. Ústí vyslat za 
A-tým, který sklátila viróza, dorost a ten od prvních minut inkasoval gól 
za gólem. „Tak vysokou porážku jsme nečekali,“ kroutil hlavou teprve 21letý 

sezimoústecký trenér Jiří Smetana, který v Sokolu vede jak dorostence, 
tak béčko mužů.
 
Před utkáním padaly dohady, jakým skóre odveta skončí. Že si hosté 
odvezou sedmnáct branek, netipoval nikdo. „Takový výsledek nepamatuji, 
ve finále poháru už vůbec ne,“ řekl předseda Jč.KFS Milan Haškovec, který 
nechyběl u předávání cen a pohárů. 

„Bylo to poněkud nedůstojné zakončení finále, ale viróza si nevybírá. Možná 
mohl Sokol zvolit jiné řešení, poslat třeba béčko. My jsme do utkání šli naostro, 
kluci si chtěli zahrát, ať nastoupí kdo chce. Do poločasu jsme dali devět gólů, 
nebylo potom co řešit. Oni se snažili, ale pak už to bylo jako kočka a myš,“ řekl 
po obhajobě pohárové trofeje bavorovický kouč Karel Franěk. 

Kompletní výsledky Krajského poháru 2011/12:

1. kolo: 
Větřní – N. Ves/Brloh 2:2, 4:� pen., Kájov – V. Brod 4:�, Poříčí – Vl. Březí 2:1

2. kolo: 
Větřní – Kájov 6:1, Strunkovice – Bavorovice 0:7, Poříčí – Netolice 2:5, 
Chelčice – K. Újezd 4:6, Mirovice – Želeč 0:0, 5:6 pen., Albrechtice – Planá 
n./Luž. 1:4, Sepekov – Sokol S. Ústí 0:0, �:4 pen., Slavia ČB – Rudolfov �:4

Čtvrtfinále:
Větřní – Bavorovice 1:7, Netolice – K. Újezd 2:1, Želeč – Planá n./Luž. 7:1, 
Sokol S. Ústí – Rudolfov 4:�

Semifinále:
FC Mariner Bavorovice – Netolice 11:0 (5:0)
Branky: 25., 29., 41., 56. a 81. Kováčik, 6. a 1�. Záveský, 51. Hadač, 54. 
Koranda, 79. Šefčík, 8�. Slípka. Rozhodčí: Tůma – J. Eibl, Tauber. Bez karet. 
Diváků: 50.

Sokol Želeč – Sokol Sezimovo Ústí 2:6 (1:5)
Branky: Podroužek, Chlpík – Dmejchal, Šebek 2, Funda, vlastní. Rozhodčí: 
Dvořák – Křížovský, Fiala. ŽK: 0:1. Diváků: �0. 

Finále:
Sokol Sezimovo Ústí – FC Mariner Bavorovice 0:5 (0:1)
Branky: �0. a 75. Kováčik, 48. Slípka, 56. Šefčík, 60. Koranda. Rozhodčí: 
Dvořák – Fiala, F. Sebera. ŽK: 1:0. Diváků: 75.
Sokol S. Ústí: Bárta – Miklík, Šuléř, Funda (46. Jareš), Hodoušek – Škarda, Jan 
Šimák, Martínek, Dmejchal – Šebek (66. Chvojka), Kadlec (80. Chramosta). 
Trenér Robert Segmüller.
Bavorovice: Věneček – Babka, Granov (50. Kapri), Novák, Gulaš – R. Kubíček 
(65. Jakeš), Šefčík, Záveský, Slípka – Kováčik, Koranda (75. Nevosad). Trenér 
Karel Franěk.

FC Mariner Bavorovice – Sokol Sezimovo Ústí 17:0 (9:0)
Branky: 15., 20., �6., 69., 75., 82. a 88. Kováčik, 25. a 42. (11) a 65. Nevosad, 4. 
a 90. Babka, 9. a 86. J. Smejkal, 26. Šefčík, �2. Jakeš, 5�. Koranda. Rozhodčí: 
Šimšík – Fr. Šafránek, Novák. Bez karet. Diváků: 60.
Bavorovice: Věneček – Babka, Novák (46. Záveský), Kapri (52. Koranda), 
Gulaš – Jakeš, Šefčík, Nevosad, Slípka – J. Smejkal, Kováčik. Trenér Karel Franěk.
Sokol S. Ústí: Passler – Pekárek, Šindelář (60. Kanov), Metelec, Vomlela 
– Chvojka, Škarda (60. Mašek), Vančata, Kuldan – Nemrava, Bednář (52. 
Novák). Trenér Jiří Smetana.

Mládež v krajském poháru 
Krajský pohár dorostu - semifinále: Meteor Tábor –T. Sviny 0:5, Netolice 
– Slavia ČB 0:6, finále: Slavia ČB – T. Sviny 4:1 a �:6, pen. 5:4

Krajský pohár starších žáků v Lomnici n./Lužnicí - semifinále: Lomnice 
– Slavia ČB 1:2,  Bechyně – Osek 5:0 (2:0), o �. místo: Lomnice – Osek 6:1, 
finále: Slavia ČB – Bechyně 1:0

Forvard Marineru Martin Kováčik (v modrém) nastřílel v odvetě finále 
poháru sedm branek!

KRAJSKÝ POHÁR
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Mládežnické 
kopačky v kraji
Mládežnickým soutěžím v krajských přeborech kralovaly v jednotlivých 
kategoriích celky z nebo od jihočeské metropole. Skvostnou šňůrou 
se mohou pyšnit žákovské celky SKP Č. Budějovice, které ani jednou 
v sezoně neprohrály! Starší žáci dokonce neztratili ani bodík! Jen starším 
přípravkám dominovaly naděje strakonického Junioru.  

Starší dorost Roudného po roce opět slavil
Starší dorostenci Roudného se úspěšném roce v divizi nuceně vrátili zpět 
do krajského přeboru a opět bojovali o příčky nejvyšší. V posledním kole 
své vítězství podtrhli a podruhé během tří let vyhráli krajský přebor. Vloni 
skončili v divizi na výborném 4. místě, ale kvůli reorganizaci mládežnických 
soutěží na celostátní úrovni, kterou mohou hrát jen kluby s sportovními 
centry mládeže, museli chtě nechtě zpět do kraje. 

Trenér František Mertl, který je také šéftrenérem roudenské mládeže, se 
neradoval z triumfu poprvé. „S dorostem jsem strávil čtyři, pět let a postoupili 
jsme z I. A třídy, pak z krajského přeboru do divize a teď jsme znovu krajský 
přebor vyhráli. Vloni v divizi jsme skončili čtvrtí, což byl v těžké konkurenci 
velký úspěch.“

Řada hráčů si už přičichla k A-týmu mužů a projevil se i další faktor. „Určitě 
klukům prospělo, že hráli dorosteneckou divizi, což byla kvalitní soutěž. Jejich 
adaptace do mužů byla o to snazší. Bylo to šest až sedm hráčů, kteří teď 
nastupují pravidelně. Škoda, že divizi dorostu zrušili, byla opravdu hodnotná. 
Pro nás, jako provinční oddíly, byla vynikající. Reorganizace vyhovovala spíš 
velkým klubům,“ uvedl k odsunu menších klubů z celostátní úrovně. 

V těžké konkurenci obstála „Lokotka“ na jedničku
Další významný úspěch v mládežnické kategorii si připsala Lokomotiva 
Č. Budějovice. Její mladší dorost šel v uplynulém ročníku krajského přeboru 
od vítězství k vítězství a zcela zaslouženě se radoval z prvenství. Opět se 
potvrdilo, že v Suchém Vrbném mají nevysychající studnu talentované 
mládeže. 
 

„Ani se mi tomu ještě nechce věřit, že jsou kluci krajskými přeborníky. Celá 
sezóna se opravdu povedla. Tým podával vyrovnané výkony, především na 
jaře jsme se vyvarovali ztrát bodů a tak bylo o našem prvenství rozhodnuto již 
tři kola před koncem po utkání v Sezimově Ústí,“ prohlásil kormidelník Josef 
Tauber. 

A to měl letošní vítěz velmi těžkou konkurenci zrušením dorostenecké 
divizní soutěže. „Tím se stal krajský přebor, z mého pohledu, velmi dobrou 
soutěží. Především týmy, které hrály v loňské sezóně právě divizi: Roudné, 
Strakonice, Prachatice, Český Krumlov, SKP ČB, FC Táborsko, přinesly kvalitu,“ 
mínil Tauber, který s řadou hráčů začínal od přípravky. „Deset let uteklo jako 

voda. Shrnul bych to asi tak, že od zavazování kopaček, přes titul krajských 
přeborníků v mladších žácích, jsme se propracovali k tomuto úspěchu.“

Suverénní žákovské celky SKP ČB
Starší a mladší žáci SKP Č. Budějovice změnili historii. Poprvé v dějinách 
klubu vybojovaly oba dva žákovské týmy vítězství v krajském přeboru. 
Skvělý výsledek navíc podtrhly rezervní týmy obou kategorií hrající 
I. A třídu, které obsadily třetí, resp. druhé místo.

Starší žáci si titul zajistili již pět kol před koncem, kdy zvítězili na hřišti Slavie 
ČB 4:1 a již nemohli být v tabulce předstiženi. Ke svému vítězství v soutěži 
výrazně nakročili v zápase s městským rivalem ze Čtyř Dvorů, z jehož hřiště 
si odvezl tři body po přesvědčivém vítězství 4:1. Tým v soutěži ani jednou 
neprohrál a s bilancí 26 – 0 – 0 získal maximální počet bodů!

,,Letošní sezóna se nám nadmíru vydařila. Nenašli jsme za celou dobu 
přemožitele. Navíc skóre je také impozantní. V průměru jsme vstřelili víc jak 
pět gólů za zápas, což je také neuvěřitelné. O všem svědčí i fakt, že pouze ve 
třech zápasech jsme vyhráli pouze o gól. Prostě výborná parta kluků, která 
táhla ve všem za jeden provaz. Tento tým již vyhrál předloni KP mladších 
žáků, vloni I. A třídu, kde byli prakticky všichni o rok mladší, a letos tenhle 
úspěch. Tohle je pro kluky odměna za všechnu tu dřinu, kterou si pod námi 
museli vydržet! A teď vidí, že se jim to mnohonásobně vrátilo,“ tvrdil trenér 
Vlastimil Mertl. 

Mladší žáci SKP získali jistotu přeborníka kraje tři kola před koncem. Na 
hřišti Českého Krumlova doslova vyválčili potřebné body po penaltovém 
rozstřelu, když ještě sedm minut před koncem vedli o dvě branky, navíc 
v závěru prvního poločasu neproměnili penaltu. Velký krok k titulu udělali 
po vítězném zápase s Lokomotivou České Budějovice, které po vítězství �:1 
odskočili již na osm bodů a k jistotě scházel jen jeden jediný bod. Vizitkou 
týmu je také třetí nejlepší útok a vůbec nejlepší obrana v soutěži.

„Do letošního ročníku krajského přeboru mladších žáků jsme vstupovali 
s několika cíli. Prezentovat se atraktivním způsobem hry, vybudovat správný 
sportovní kolektiv a hlavně něco kluky naučit. Vítězství v nejvyšší krajské 
soutěži je pro kluky krásná odměna za poctivý přístup nejen k zápasům, ale 
dle mého názoru hlavně k tréninkům. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za 
touhu poznávat a učit se něco nového, děkuji celému realizačnímu týmu za 
skvěle odvedenou práci a snahu pro kluky dělat vždy něco navíc a v neposlední 
řadě děkuji našim skvělým rodičům za to, že svým dětem vytvářejí ty správné 
podmínky pro sport, uvedl kouč mladších žáků SKP Petr Kadlec.

Junior Strakonice první ve dvou soutěžích 
Benjamínci Junioru Strakonice vyhráli obě dvě krajské soutěže a stali se 
tak nejúspěšnější starší přípravkou v kraji. Každý z hráčů obdržel dvě zlaté 
medaile a do domácí kabiny přibyly další dva krásné poháry. V soutěži 
pořádané Jč. KFS musel o jejich vítězství rozhodovat až poslední duel 
turnaje, neboť v předchozím střetnutí prohráli s největším rivalem T. Sviny. 
Druhou soutěž odehráli benjamínci trenéra Josefa Marce bez ztráty bodu, 
krajskou ligu vyhráli po finálové výhře nad Loko ČB.

Starší žáci budějovického SKP neměli v soutěži konkurenci. 

Svěřenci kouče Josefa Marce po závěrečném turnaji v Trhových Svinech.

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE
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KONEČNÉ TABULKY 2011/12
Gambrinus liga 2. liga ČFL

1. Slovan Liberec �0 20 6 4 68:29 66
2. Sparta Praha �0 20 4 6 51:25 64
�. Viktoria Plzeň �0 19 6 5 66:�� 6�
4. Mladá Boleslav �0 15 5 10 49:�4 50
5. Teplice �0 12 10 8 �6:�0 46
6. Dukla Praha �0 11 9 10 42:�5 42
7. Slovácko �0 12 5 1� 29:�2 41
8. Jablonec �0 11 7 12 54:4� 40
9. Příbram �0 11 6 1� 44:56 �9

10. Dynamo Č. Budějovice 30 9 8 13 30:51 35
11. Sigma Olomouc �0 11 10 9 42:�8 �4
12. Slavia Praha �0 8 10 12 28:�4 �4
1�. Hradec Králové �0 8 7 15 22:�8 �1
14. Baník Ostrava �0 7 7 16 �1:48 28
15. Bohemians 1905 �0 6 6 18 20:54 24
16. Viktoria Žižkov �0 5 4 21 2�:55 19

1. Ústí nad Labem �0 19 4 7 52:�5 61
2. Jihlava �0 16 7 7 45:29 55
�. Sokolov �0 15 7 8 4�:�1 52
4. Brno �0 1� 10 7 �7:29 49
5. Bohemians Praha �0 14 6 10 4�:�1 48
6. Karviná �0 12 7 11 �6:�5 4�
7. Varnsdorf �0 10 12 8 ��:�4 42
8. Opava �0 11 8 11 46:�6 41
9. Most �0 11 5 14 �1:44 �8

10. Tescoma Zlín �0 9 9 12 28:�6 �6
11. Vlašim �0 9 9 12 �6:�8 �6
12. Táborsko 30 10 4 16 37:51 34
1�. Znojmo �0 8 10 12 28:�5 �4
14. Čáslav �0 8 10 12 27:�9 �4
15. Třinec �0 7 9 14 �1:41 �0
16. Sparta Praha B �0 8 � 19 �7:46 27

1. Chrudim �4 24 5 5 67:�4 77
2. Pardubice �4 21 5 8 81:�2 68
�. Kunice �4 16 12 6 59:�2 60
4. Ml. Boleslav B �4 15 7 12 71:50 52
5. Chomutov �4 16 � 15 55:61 51
6. Domažlice �4 15 5 14 65:50 50
7. Králův Dvůr �4 14 8 12 44:50 50
8. Roudnice n.L. �4 15 5 14 68:6� 50
9. Loko Vltavín �4 14 6 14 50:51 48

10. Ovčáry �4 14 5 15 50:47 47
11. Česká Lípa �4 14 � 17 �9:54 45
12. Karlovy Vary �4 12 8 14 �7:58 44
1�. Viktoria Plzeň B �4 12 6 16 55:6� 42
14. Písek 34 12 6 16 45:56 42
15. Liberec B �4 12 2 20 45:72 �8
16. Hlavice �4 11 4 19 44:67 �7
17. Kladno �4 10 � 21 48:64 ��
18. Letohrad �4 8 9 17 44:6� ��

1. Horní Měcholupy �0 19 8 � 70:28 65
2. Strakonice 1908 30 19 6 5 57:23 63
�. Benešov �0 19 4 7 52:�0 61
4. Votice �0 16 2 12 59:51 50
5. Hořovicko �0 14 7 9 41:�1 49
6. Slavia Praha B �0 1� 10 7 65:40 49
7. FK Táborsko 30 11 9 10 40:42 42
8. Štěchovice �0 11 5 14 42:54 �8
9. Rokycany �0 11 � 16 48:51 �6

10. Čížová 30 9 8 13 29:53 35
11. Tachov �0 9 8 1� 40:51 �5
12. Dukla Praha B �0 10 4 16 55:55 �4
13. Milevsko 30 10 4 16 25:44 34
14. Český Krumlov 30 8 6 16 29:59 30
15. Koloveč �0 8 6 16 4�:48 �0
16. Bohemians 1905 B �0 5 6 19 �2:67 21

Divize A Chance krajský přebor I. A třída, sk. A

1. Dražice 30 21 5 4 60:16 68
2. Roudné 30 19 6 5 74:39 63
�. Písek B �0 18 5 7 67:�6 59
4. Táborsko B �0 15 5 10 64:51 50
5. Lažiště �0 14 6 10 56:48 48
6. Jankov �0 1� 6 11 41:�9 45
7. J.Hradec �0 1� 4 1� 45:50 4�
8. Vodňany �0 11 8 11 48:45 41
9. Třeboň �0 10 9 11 5�:48 �9

10. Soběslav �0 10 8 12 46:55 �8
11. Prachatice �0 10 6 14 �8:47 �6
12. Hluboká �0 7 12 11 46:52 ��
1�. Rudolfov �0 8 7 15 51:61 �1
14. Veselí �0 6 8 16 �4:56 26
15. Čkyně �0 8 1 21 4�:80 25
16. Kaplice 30 6 6 18 38:81 24

1. Osek 26 18 3 5 73:28 57
2. Sedlice 26 16 3 7 48:24 51
�. Želeč 26 15 4 7 51:�7 49
4. Katovice 26 14 6 6 50:29 48
5. Týn 26 12 4 10 �6:�� 40
6. Protivín 26 10 7 9 42:40 �7
7. Hradiště 26 9 6 11 45:58 ��
8. Čimelice 26 10 � 1� 40:�9 ��
9. So.S.Ústí 26 8 7 11 47:48 �1

10. Chýnov 26 9 2 15 �4:54 29
11. Planá 26 9 2 15 �7:58 29
12. Vacov 26 9 2 15 51:54 29
1�. N.Ves-Brloh 26 8 � 15 46:68 27
14. Malšice 26 6 6 14 30:60 24

I. A třída, sk. B I. B třída, sk. A I. B třída, sk. B

1. Dačice 26 17 4 5 75:31 55
2. Ševětín 26 15 5 6 56:�6 50
�. Bavorovice 26 15 5 6 7�:�1 50
4. D.Voda 26 1� 6 7 57:40 45
5. N.Bystřice 26 14 � 9 59:59 45
6. Lišov 26 12 4 10 �9:46 40
7. Olešník 26 12 � 11 41:40 �9
8. Loko ČB 26 11 5 10 55:47 �8
9. Hrdějovice 26 9 6 11 50:50 ��

10. Slavia ČB 26 9 � 14 40:49 �0
11. Čt. Dvory 26 8 5 1� 47:50 29
12. Dříteň 26 7 5 14 �5:56 26
13. Křemže 26 6 4 16 28:52 22
14. Zliv 26 4 2 20 17:85 14

1. Velešín 26 18 6 2 80:30 60
2. K.Újezd 26 16 4 6 67:�9 52
�. Roudné B 26 14 5 7 58:40 47
4. Frymburk 26 14 � 9 47:�� 45
5. Lhenice 26 12 7 7 59:59 4�
6. Č.Krumlov B 26 11 7 8 50:40 40
7. H.Planá 26 9 7 10 �6:41 �4
8. Netolice 26 9 6 11 47:60 ��
9. V.Brod 26 9 6 11 57:48 ��

10. Jankov B 26 8 5 1� �9:58 29
11. Mladé 26 6 8 12 �5:5� 26
12. Větřní 26 7 5 14 47:66 26
1�. Kaplice B 26 5 7 14 46:65 22
14. Chvalšiny 26 1 10 15 31:67 13

1. Vimperk 26 18 3 5 62:26 57
2. Mirovice 26 16 5 5 75:�8 5�
�. Blatná 26 15 2 9 55:�6 47
4. Bělčice 26 14 � 9 55:4� 45
5. Vl.Březí 26 12 5 9 41:�4 41
6. Poříčí 26 12 4 10 5�:55 40
7. Chelčice 26 11 5 10 5�:5� �8
8. Stachy 26 11 4 11 47:51 �7
9. Sousedovice 26 9 10 7 56:48 �7

10. Strunkovice 26 9 8 9 51:48 �5
11. Lažiště B 26 10 5 11 44:49 �5
12. Kestřany 26 7 2 17 �6:66 2�
13. Záblatí 26 5 6 15 34:62 21
14. Zdíkov 26 1 2 23 25:78 5

I. B třída, sk. C I. B třída, sk. D Krajský přebor st. dorostu

1. Milevsko B 26 17 5 4 61:32 56
2. Bernartice 26 16 7 3 74:37 55
�. Met.Tábor 26 16 6 4 60:28 54
4. Větrovy 26 14 4 8 6�:�8 46
5. Božetice 26 11 8 7 54:�8 41
6. Záhoří 26 12 � 11 5�:46 �9
7. Řepeč/Opařany 26 11 � 12 5�:44 �6
8. Sepekov 26 10 6 10 40:5� �6
9. Ml.Vožice 26 11 2 1� 46:48 �5

10. Bechyně 26 7 7 12 46:50 28
11. Březnice 26 7 5 14 52:61 26
12. Chotoviny 26 8 1 17 �4:72 25
1�. Borotín 26 6 6 14 �8:58 24
14. Albrechtice 26 3 3 20 23:92 12

1. T.Sviny 26 18 3 5 87:44 57
2. Borovany 26 16 4 6 75:4� 52
�. Třebětice 26 14 5 7 62:�4 47
4. Lomnice 26 11 9 6 55:�4 42
5. D.Bukovsko 26 12 5 9 47:41 41
6. Suchdol 26 11 7 8 65:48 40
7. Ledenice 26 11 6 9 56:5� �9
8. Chlum 26 10 6 10 4�:5� �6
9. Slavonice 26 10 4 12 60:68 �4

10. N. Včelnice 26 10 � 1� 51:57 ��
11. K.Řečice 26 10 1 15 55:67 �1
12. Klikov 26 9 � 14 42:55 �0
13. Srubec 26 6 3 17 32:74 21
14. Kunžak 26 3 3 20 34:93 12

1. Roudné                   30 24 1 5  87:29 73
 2. Strakonice               �0 22 4 4 108:�0 70
 �. SKP ČB B                 �0 20 5 5 10�:�2 65
 4. Táborsko B           �0 17 � 10  86:57 54
 5. FC ZVVZ                  �0 16 4 10  67:52 52
 6. J.Hradec                 �0 16 � 11  92:67 51
 7. Slavia ČB                �0 16 � 11  56:50 51
 8. Č.Krumlov                �0 14 7 9  6�:55 49
 9. Prachatice               �0 1� 6 11  61:5� 45

10. Rudolfov                 �0 11 5 14  55:7� �8
11. Loko ČB                  �0 10 2 18  60:87 �2
12. Blatná                   �0 8 � 19  57:104 27
1�. Břilice                  �0 7 4 19  61:90 25
14. Čt.Dvory                 �0 6 4 20  28:92 22
15. Vodňany                  30 6 2 22  50:99 20
16. Soběslav                 30 4 4 22  34:98 16

Pozn.: Sigmě Olomouc bylo odebráno 9 bodů
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Krajský přebor ml. dorostu Okresní přebor Č.Budějovice III. třída, sk. A

1. Loko ČB                  30 24 3 3 110:36 75
 2. SKP ČB B                 �0 20 5 5  87: 20 65
 �. FC ZVVZ                  �0 18 7 5  71:28 61
 4. Roudné                   �0 18 � 9 10�:54 57
 5. Č.Krumlov                �0 15 � 12  84:66 48
 6. Táborsko B           �0 15 2 1�  7�:50 47
 7. Slavia ČB                �0 1� 6 11  48:40 45
 8. Prachatice               �0 1� 6 11  62:62 45
 9. Strakonice               �0 1� 5 12  58:47 44

10. Břilice                  �0 10 10 10  57:48 40
11. J.Hradec                 �0 11 � 16  6�:86 �6
12. Čt.Dvory                 �0 10 5 15  50:67 �5
1�. Vodňany                  �0 11 2 17  51:82 �5
14. Rudolfov                 �0 6 6 18  28:102 24
15. Blatná                   �0 � 5 22  �5:1�2 14
16. Soběslav                 �0 1 7 22  24:84 10

1. Sedlec 26 19 1 6 65:33 58
2. Planá 26 15 5 6 57:�� 50
�. Hluboká B 26 1� 7 6 58:27 46
4. Olešnice 26 12 5 9 56:44 41
5. Temelín A 26 11 4 11 54:61 �7
6. Rudolfov B 26 10 4 12 50:51 �4
7. Týn n.Vlt. B 26 10 4 12 48:56 �4
8. Hrdějovice B 26 10 � 1� 48:47 ��
9. Loko ČB B 26 10 2 14 54:72 �2

10. Neplachov 26 9 4 1� �4:5� �1
11. Č.Dvory B 26 9 4 1� 44:58 �1
12. H.Stropnice 26 8 7 11 52:59 �1
13. N.Hrady 26 9 4 13 50:66 31
14. Vltava ČB 26 6 8 12 27:37 26

1. Nemanice 22 18 0 4 83:25 54
2. Bavorovice B 22 14 5 � 61:29 47
�. Mokré 22 14 2 6 75:�8 44
4. Žabovřesky 22 12 � 7 47:�� �9
5. Koloděje n.L. 22 12 � 7 �8:44 �9
6. Borek 22 10 1 11 �9:�4 �1
7. Vrábče 22 7 4 11 �8:57 25
8. Chrášťany 22 5 7 10 �4:48 22
9. Úsilné 22 6 � 1� 2�:55 21

10. Pištín 22 6 2 14 �5:52 20
11. Dubné 22 5 5 12 25:40 20
12. Dívčice 22 2 7 13 18:61 13

III. třída, sk. B IV. třída Okresní přebor Č.Krumlov

1. N.Hodějovice 22 16 1 5 77:38 49
2. AKRA ČB 22 15 � 4 58:25 48
�. Lišov B 22 1� 2 7 66:49 41
4. Boršov 22 12 2 8 55:�7 �8
5. Štěpánovice 22 11 � 8 51:�9 �6
6. N.Ves 22 10 4 8 47:�9 �4
7. Mladé B 22 9 2 11 51:52 29
8. Římov 22 7 5 10 �0:41 26
9. D.Voda B 22 8 1 1� �2:58 25

10. K.Újezd B 22 7 � 12 �0:59 24
11. Včelná 22 5 � 14 �4:59 18
12. T.Sviny B 22 3 3 16 37:72 12

1. Borovany B 22 15 0 7 72:32 45
2. Lipí 22 13 4 5 49:26 43
�. Srubec B 22 1� 4 5 61:40 4�
4. Kamenná 22 1� � 6 65:�8 42
5. Č.Dub 22 11 � 8 47:46 �6
6. Slavče 22 9 � 10 45:51 �0
7. Strýčice 22 7 4 11 44:61 25
8. Zborov 22 6 6 10 49:50 24
9. N.Hodějovice B 22 6 5 11 28:47 2�

10. Ledenice B 22 6 4 12 �1:51 22
11. Ševětín B 22 4 8 10 40:51 20
12. Temelín B 22 4 6 12 �9:77 18

1. Kájov 22 19 3 0 123:30 60
2. FC Vltava 22 15 4 � 71:2� 49
�. Malonty 22 1� 5 4 67:�5 44
4. D.Dvořiště 22 1� � 6 68:41 42
5. Přídolí 22 1� 0 9 62:�2 �9
6. SK Z.Koruna 22 10 4 8 56:�7 �4
7. N.Ves-Brloh B 22 8 4 10 52:56 28
8. Černá 22 7 5 10 61:58 26
9. Frymburk B 22 5 7 10 49:59 22

10. Světlík 22 4 � 15 �0:82 15
11. Soběnov 22 3 3 16 38:128 12
12. Benešov 22 1 1 20 22:118 4

Okresní soutěž Okresní přebor Písek III. třída

1. Holubov 22 13 4 5 41:29 43
2. FC Vltava B 22 1� 4 5 69:�2 4�
�. H.Dvořiště 22 1� � 6 65:41 42
4. ROMO Č.K. 22 12 4 6 67:6� 40
5. H.Planá B 22 1� 1 8 55:45 40
6. Velešín B 22 12 2 8 69:5� �8
7. V.Brod B 22 10 4 8 66:47 �4
8. Rožmberk 22 9 5 8 47:44 �2
9. Křemže B 22 7 � 12 62:70 24

10. D.Dvořiště B 22 5 1 16 44:95 16
11. Větřní B 22 4 � 15 44:75 15
12. Přídolí B 22 2 4 16 �7:72 10

1.  Smetanova Lhota 26 18 5 3 81:34 59
2.  Mirotice 26 17 3 6 77:38 54
�.  Hradiště B 26 16 4 6 6�:�8 52
4.  Boston Kluky 26 14 7 5 76:48 49
5.  Protivín B 26 12 6 8 58:52 42
6.  Skály 26 11 7 8 42:�5 40
7.  Chyšky 26 9 7 10 45:47 �4
8.  Kovářov 26 8 4 14 48:57 28
9.  Podolí II 26 8 4 14 �8:47 28

10.  Oslov 26 7 6 1� 45:56 27
11.  Semice 26 7 6 1� 42:6� 27
12.  Milenovice 26 8 � 15 �6:62 27
1�.  Borovany 26 5 7 14 42:76 22
14.  Kostelec 26 3 9 14 25:65 18

1.  Čížová B 22 17 2 3 74:32 53
2.  Čimelice B 22 15 2 5 80:35 47
�.  Božetice B 22 10 6 6 55:45 �6
4.  Hrazánky 22 10 5 7 70:52 �5
5.  Mirovice B 22 10 4 8 77:77 �4
6.  Bernartice B 22 9 � 10 67:6� �0
7.  Vojníkov 22 8 � 11 47:64 27
8.  Záhoří B 22 7 4 11 52:6� 25
9.  Králova Lhota 22 7 4 11 45:61 25

10.  Kovářov B 22 6 4 12 �7:70 22
11.  Krč 22 5 6 11 56:74 21
12.  Sepekov B 22 5 3 14 40:64 18

IV. třída Okresní přebor Prachatice 5+5 
(o postup)

Okresní přebor 4+4 
(o umístění)

1.  Putim 16 13 1 2 59:26 40
2.  Smet. Lhota B 16 10 1 5 58:32 31
�.  Slabčice 16 8 2 6 40:�8 26
4.  Kestřany B 16 7 � 6 44:2� 24
5.  Albrechtice B 16 7 2 7 �5:40 2�
6.  Hradiště C 16 7 1 8 50:49 22
7.  Vráž 16 5 2 9 �1:48 17
8.  Mirotice B 16 � � 10 29:57 12
9.  Podolí II B 16 � � 10 �0:6� 12

1. Husinec 18 13 4 1 64:24 43
2. Pěčnov 18 11 4 � 60:24 �7
�. Volary 18 9 5 4 46:�8 �2
4. Čkyně B 18 7 5 6 40:26 26
5. Lhenice B/Ktiš 18 7 2 9 �8:52 2�
6. Lenora 18 6 4 8 44:61 22
7. Vacov B 18 6 4 8 41:46 22
8. Šum. Hoštice 18 6 � 9 ��:41 21
9. Nebahovy 18 5 � 10 40:51 18

10. Borová Lada 18 2 2 14 �2:75 8

1. Zbytiny 12 9 2 1 51:2� 29
2. Vl. Březí B 12 8 1 � �1:20 25
�. Vitějovice 12 7 � 2 �6:14 24
4. Stožec 12 6 1 5 45:�4 19
5. Dub 12 4 2 6 26:�8 14

6. H. Vltavice 12 2 1 9 17:49 7
7. Sv. Máří 12 1 0 11 18:46 �

Penzion u Méďů 
Hůrka u Černé v Pošumaví

www.lipno-hochficht.cz
Tel.: +420 380 744 243
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Okresní přebor Strakonice III. třída IV. třída

1. Štěkeň 26 21 3 2 91:28 66
2. Volyně 26 21 0 5 70:�4 6�
�. Bavorov 26 16 4 6 55:29 52
4. Katovice B 26 16 2 8 75:�9 50
5. Cehnice 26 14 6 6 58:45 48
6. Osek B 26 12 � 11 61:47 �9
7. Dražejov 26 10 4 12 62:64 �4
8. Hoštice 26 8 10 8 51:45 �4
9. Malenice 26 9 2 15 54:77 29

10. Blatná B 26 7 7 12 50:62 28
11. Doubravice 26 8 � 15 52:64 27
12. Lom 26 6 5 15 44:55 2�
1�. Sedlice B 26 4 6 16 �2:70 18
14. Pražák 26 2 1 23 24:120 7

1. Civa Trans 20 16 2 2 85:31 50
2. Lnáře 20 16 2 2 81:27 50
�. Čestice 20 1� 0 7 54:�7 �9
4. Hoslovice 20 11 4 5 57:45 �7
5. Štěkeň B 20 7 5 8 5�:71 26
6. Kladruby 20 7 � 10 45:45 24

7. Pracejovice 20 7 2 11 �5:50 2�
8. Sousedovice B 20 7 2 11 ��:55 2�
9. Balvani 20 6 2 12 �2:54 20

10. Libějovice 20 5 0 15 �6:60 15

1. Vodňany B 16 15 0 1 79:9 45
2. Volyně B 16 11 2 � �7:19 �5
�. Předslavice 16 8 4 4 4�:�1 28
4. Mnichov 16 6 � 7 �4:�8 21
5. Lnáře B 16 5 � 8 �7:4� 18
6. Radošovice 16 5 2 9 28:4� 17
7. Číčenice 16 4 � 9 18:41 15
8. Cehnice B 16 � 5 8 2�:40 14
9. Nišovice 16 � 2 11 17:52 11

Okresní přebor J.Hradec Okresní soutěž, sk. A Okresní soutěž, sk. B

1. Č. Velenice 26 19 4 3 80:24 61
2. Jarošov 26 16 4 6 81:54 52
�. J. Hradec B 26 1� 5 8 6�:47 44
4. Břilice 26 12 5 9 7�:6� 41
5. Novosedly 26 10 7 9 52:61 �7
6. Hranice 26 11 � 12 58:65 �6
7. H. Žďár 26 11 � 12 41:5� �6
8. Suchdol B 26 11 2 1� 62:59 �5
9. Strmilov 26 10 5 11 47:45 �5

10. Staňkov 26 9 6 11 42:61 ��
11. Studená 26 9 4 1� 54:57 �1
12. Stráž 26 8 5 1� 51:60 29
13. Číměř 26 8 5 13 61:69 29
14. St. Hobzí 26 4 4 18 32:79 16

1. Stará Hlína 22 19 2 1 102:14 59
2. Lásenice 22 16 2 4 51:28 50
�. Halámky 22 12 � 7 57:�7 �9
4. Řečice B 22 12 � 7 59:42 �9
5. Lodhéřov 22 11 4 7 55:47 �7
6. Rapšach 22 10 2 10 40:46 �2
7. Majdalena 22 10 1 11 ��:62 �1
8. Plavsko 22 8 4 10 46:50 28
9. Č. Velenice B 22 7 5 10 �2:49 26

10. Buk 22 7 2 1� 49:50 2�
11. N. Ves 22 2 � 17 25:64 9
12. Chlum B 22 1 � 18 25:85 6

1. Dešná 22 19 1 2 98:26 58
2. Staré Město 22 14 5 � 70:28 47
�. Popelín 22 14 0 8 75:44 42
4. Deštná 22 12 4 6 61:42 40
5. N. Včelnice B 22 12 4 6 6�:52 40
6. Cizkrajov 22 11 � 8 50:52 �6
7. N. Bystřice B 22 9 � 10 54:5� �0
8. Č. Rudolec 22 7 6 9 �4:�9 27
9. Peč 22 5 1 16 27:80 16

10. Třebětice B 22 4 � 15 �7:62 15
11. Horní Pěna 22 4 2 16 24:71 14
12. Kunžak B 22 4 2 16 27:71 14

Okresní přebor Tábor III. třída IV. třída

1. Jistebnice 22 17 4 1 67:29 55
2. Soběslav B 22 14 � 5 49:27 45
�. Vlastiboř 22 11 5 6 58:41 �8
4. Tučapy 22 12 2 8 69:45 �8
5. Ratibořské Hory 22 11 5 6 51:44 �8
6. Košice 22 9 4 9 51:�9 �1
7. Chýnov B 22 10 1 11 54:44 �1
8. Řepeč/Opařany B 22 8 � 11 �8:50 27
9. Lom 22 7 5 10 55:71 26

10. Meteor Tábor B 22 6 6 10 �4:49 24
11. Měšice 22 � 4 15 24:5� 1�
12. Sokol S. Ústí B 22 1 4 17 25:83 7

1. Veselí n./Luž. B 22 19 2 1 79:22 59
2. Dražice B 22 14 � 5 65:�1 45
�. Božejovice 22 14 2 6 57:�1 44
4. Větrovy B 22 1� � 6 67:41 42
5. Choustník 22 11 2 9 52:62 �5
6. Olymp Tábor 22 10 2 10 61:49 �2
7. Pojbuky 22 9 � 10 56:42 �0
8. Makov Hůrka 22 9 2 11 57:54 29
9. Mladá Vožice B 22 7 4 11 55:60 25

10. Březnice B 22 5 4 1� 46:75 19
11. JANEV Tábor 22 4 1 17 �9:94 1�
12. Borotín B 22 3 0 19 19:92 9

1. Vlkov 26 19 4 3 99:33 61
2. Roudná 26 19 2 5 115:�7 59
�. Košice B 26 17 6 � 89:�8 57
4. Vlastiboř  B 26 16 5 5 68:�5 5�
5. Radětice 26 1� 4 9 81:57 4�
6. Želeč C 26 1� � 10 70:59 42
7. Petrastav Radenín 26 11 � 12 65:6� �6
8. Červený kůň Tábor 26 11 � 12 54:57 �6
9. Sviny 26 10 2 14 58:70 �2
10. Mažice 26 7 5 14 �9:82 26
11. Oldřichov 26 6 5 15 51:90 2�
12. Želeč B 26 7 1 18 47:98 22
1�. Míč 26 5 � 18 42:99 18
14. Stádlec 26 5 0 21 �1:91 15

III. Česká liga žen, sk. D Krajský přebor žen

1. Blatná 20 17 1 2 94:13 52
2. Kaplice 20 16 1 3 78:19 49
�. Pavlíkov 20 14 � � 65:25 45
4. Holoubkov 20 9 � 8 6�:�8 �0
5. Bráník 20 8 4 8 �9:�8 28
6. Dukla JM 20 8 � 9 ��:42 27
7. Ďáblice 20 6 6 8 �1:5� 24
8. Příkosice 20 6 5 9 �9:�7 2�
9. H.Bříza 20 4 2 14 25:85 14
10. Mořina 20 4 1 15 19:9� 1�
11. Vonoklasy 20 2 � 15  7:50 9

1. Lažiště 18 15 2 1 61:20 47
2. Sokol JH 18 11 2 5 58:�1 �5
�. Borovany 18 9 1 8 48:29 28
4. So.S.Ústí 18 8 � 7 46:�5 27
5. Mokré 18 7 2 9 40:�5 2�
6. Platan Protivín 18 7 0 11 �6:41 21
7. Hradiště 18 1 0 17   9:107 �
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