
TJ Sokol Losiná  - TJ Merklín 

 

8:2 (3:1) 

Branky: 

12. O. Tic , 20. Z. Svoboda , 25. V. Hajšman , 46. M. Veleman , 
58. O. Tic , 68. L. Šindelář , 76. O. Tic , 87. L. Šindelář - 
54.P. Štádler , 69. M. Balák 

 

Jasná první půle 
Uţ od úvodu utkání byla vidět převaha domácích, ti drţeli balon a u kaţdého 
odraţeného balonu byli první. Netrvalo dlouho a stovka přihlíţejících diváků se mohla 
poprvé radovat. A to kdyţ rozvlnil sít domácí Ondřej Tic. I v dalších minutách byl na 
hřišti jen jeden tým. Nebylo se pak čemu divit, kdyţ ve dvacáté minutě přišel druhý 
trest pro pasivní hosty. Zdeněk Svoboda 2:0.  A za dalších pět minut vedly Losiny uţ 
o tři branky po trefě Václava Hajšmana. Do poločasu se hra alespoň trochu 
vyrovnala a Merklín uţ soupeři skórovat nedovolil. Sám se ovšem radovat také 
nemohl. Poločas tak skončil 3:0. 

Gólové hody 
Druhý poločas pokračoval v podstatě tam kde první skončil. Hned v první minutě 
druhé půle se prosadil Martin Veleman a na tabuli svítilo hrozivých 4:0 pro Losinou. 
Aţ poté se ke slovu konečně dostali i hosté v 54. minutě udeřil po rohu hlavou Pavel 
Štádler. Ale ţádný velký pokus o obrat se nekonal. Uţ za další čtyři minuty totiţ 
domácí vedli znovu o čtyři branky, na 5:1 zvyšoval Ondřej Tic.  Další branky se 
diváci dočkali v 68. minutě a padla opět do hostující sítě, postaral se o ní Libor 
Šindelář. V podstatě hned po rozehrání se hosté dostali k moţnosti rozehrání 
rohového kopu. Z něho udeřil Milan Balák a sníţil na 6:2. V 76. minutě přišla 
chvíle Ondřeje Tice, který zkompletoval hattrick. Na konečných 8:2 upravoval Libor 
Šindelář tři minuty před koncem. Domácí tak začali sezónu vítězně, hosté naopak 
budou mít za týden co odčiňovat.  
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Losiná 

František Karl ( TJ Losiná): "Zápas mě hodně překvapil, hráli jsme s týmem, který s námi 

minulý rok sestupoval. Čekali jsme, že nás potrápí, ale nestalo se tak. Celé mužstvo se 

srovnalo po nevydařené sezóně a hráči podali výborný výkon. Fanoušci byli z našeho 

výkonu nadšení." 

 

TJ Sokol Merklín 
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fanoušek TJ Merklín: "Soupeř byl ve všem o třídu lepší. Výsledek bohužel odpovídá 

našemu slabému výkonu." 

Sestava: 

TJ Sokol Losiná: M. Zbiň [-] - K. Voráček [-] , V. Hajšman [-] , P. Novotný [-] - Z. Svoboda [-] 

,L. Šindelář [-] - T. Hrach [-] , O. Tic [-] , M. Veleman [-] - V. Brejcha [-] (66. F. Mádr [-] ) , D. Matulka [-] 

TJ Sokol Merklín: D. Špirk [1.0] -

 M. Fořt [3.0] , M. Balák [2.5] , D. Marek [2.5] , V. Vopička [1.0](50. T. Bešta [2.5] ) 

, J. Hrádek [3.0] , M. Voráček [5.0] , V. Tichota [2.5] , D. Regner [3.0] , D. Wild[3.0] (46. P. Štádler [4.5]

 ) , D. Tesárek [3.5] 

ŢK: 41. K. Voráček , 72. L. Šindelář , 74. F. Mádr - 49. V. Vopička , 72. M. Voráček . 

Počet diváků: 100. Rozhodčí: Langmajer Lukáš [4.0] - DOMANICKÝ Robert, KLIK Jiří. 
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TJ Sokol Ţinkovy - TJ Sokol Losiná 

 

1:5 (1:3) 

Branky: 
 

32. Z. Beníšek - 2. Z. Svoboda , 21. T. Hrach , 41. V. Hajšman , 
69. M. Pátek , 83. M. Veleman 

 

Vyrovnaná první půle 

Za parného odpoledne si na hřiště v Ţinkovech našlo cestu 125 diváků. Ti se dočkali 

první branky jiţ ve druhé minutě, kdy si na centr z pravé strany naběhl Zdeněk 

Svoboda a poslal ho nechytatelně k levé tyči. V páté minutě mohlo být ještě hůře pro 

domácí. Po levé straně utekl Jan Votípka, svou přihrávkou našel Marka Laštovku. 

Ten však těsně minul pravou tyč brány. Hned v následující minutě vyuţil zaváhání 

hostující obrany Zdeněk Pavlíček, jeho střela ovšem o kousíček minula šibenici. V 8. 

minutě se téměř z půlky hřiště řítit sám na gólmana Martin Veleman. Ovšem v 

koncovce selhal a poslal míč vedle. V minutě 12. prochází hostující Hajšman přes 

několik protihráčů a domácí obrana jen tak tak odvrací na roh. Po jeho rozehrání 

došlo k velkému závaru před bránou. Losiná z toho ovšem nedokázala vytěţit nic. V 

21. minutě přišla chyba domácí obrany a Martin Veleman našel pěknou přihrávkou 

osamoceného Tomaše Hracha a ten uklízí balon k tyči. Losiná vede o dvě branky. V 

29. minutě se domácí dostali k přímáku z nějakých 25ti metrů. Míč však skončil těsně 

vedle pravé tyče. Minutu na to zahrávali znovu standartní situaci, tentokráte z většího 

úhlu. Po centrovaném balonu a hlavičce končí míč na břevně, a i následnou doráţku 

zastavuje břevno. V 31. minutě zahrávají domácí rohový kop. Po zmatcích v losinské 

obraně doklepává míč do sítě Zdeněk Běníšek a sniţuje tak na 1:2. Pět minut před 

poločasem unikl hostům Václav Tříska, ale jeho pokus zastavuje tyč. V poslední 

minutě prvního poločasu si na vlastní polovině bere míč Václav Hajšman a svůj 

průnik po pravé straně korunuje gólem na 3:1.  
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Převaha hostů 

Začátek druhé půle se nesl ve znamení tlaku hostů. Ti se snaţili o kombinační hru a 

přečíslení domácí obrany. Ţádná z akci ale nedospěla aţ k zakončení. Na první gól 

druhé půle se tak čekalo aţ do 68. minuty. Tomáš Hrach proniká po pravé straně a 

krásnou přihrávkou vyzval Michala Pátka ke skórování. Ten nabídkou nepohrdl a 

zkušeně proměnil. Za dalších pět minut zmařil slušnou šanci Svobody dobrým 

zákrokem Trojánek. Deset minut před koncem zápasu se dostali k zakončení také 

domácí. Střela Šneberka z levé strany však letí těsně nad. V 84. minutě se po 

několika soubojích u levého rohového praporku dostává míč k Velemanovi, ten se 

mazaně uvolnil mezi dvěma obránci a řítí se sám na gólmana. Střelou na bliţší tyč 

stanovuje skóre na konečných 5:1 pro Losinou.  
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Ţinkovy 

Jaroslav Kubeš (trenér TJ Ţinkovy): "Tragédie, hráli jsme špatně. Soupeř byl o třídu lepší. 

Na poslední chvíli jsme látali sestavu..Soupeř má kvalitní mančaft a zaslouženě vyhrál." 

 

TJ Sokol Losiná 

František Karl (TJ Losiná): "Hezký zápas s ideálním začátkem. Domácí se nezalekli 

dvoubrankového vedení a přinejmenším v prvním poločase byli Losiné důstojným 

soupeřem." 

  



TJ Sokol Losiná - FK Nepomuk B  

 

3:1 (0:0) 

Branky: 

 

77. O. Tic , 80. O. Tic , 85. T. Hrach - 54. M. Švec 

Sokol Losiná po sestupu potvrzuje roli favorita soutěţe a první dvě kola 
suveréně vyhrála. Nepomuk první dvě kola také vyhrát vyšším rozdílem 
atak se dal čekat vyrovnaný souboj dvou adeptů na čelo tabulky. Po 
vcelku vyrovnaném vývoji však Losiná vyuţila domácího prostředí a 
otočila zápas. 

 

Bezbranková půle 
Začátek zápasu vyšel lépe hostům, ti asi zaskočili soupeře svou kvalitou a jistou 
chvíli je přehrávali. Postupem času ale domácí objevovali chyby v obraně Nepomuku 
a snaţili se je vyuţít. Hosté se snaţili drţet balon, domácí sázeli spíše na brejky díky 
rychlosti svých útočníků. V 28. minutě přišla první zajímavá událost zápasu. Václav 
Hajšman zastavil postupující útočníka jen za cenu faulu a uviděl rovnou červenou 
kartu. Z volného přímého kopu ale hosté nezahrozili. Za osm minut přišla stejná 
situace na druhé straně. Miroslav Kepka také hasil situaci jen za cenu červené karty. 
Ani domácí trestňáku nevyuţili a do šaten se tak šlo za stavu 0:0. 

Pozdní obrat Losiné 
Do druhé půle vstoupily oba týmy podobně jako do první. Losiná se soustředila na 
brejky a Nepomuk se snaţil více drţet míč. V 54. minutě fauloval stoper domácích. K 
volnému přímému kopu se postavil Miroslav Švec a nedal brankáři šanci. Hosté šli 
do vedení. Pak se dvacet minut hrálo spíše uprostřed hřiště. V 77. minutě přišla 
smolná situace pro hosty. Domácí Ondřej Tic postupoval sám na brankáře, stíhal ho 
ale nepomucký stoper na poslední chvíli se mu podařilo vypíchnout balon. Bohuţel 
ale tak nešťastně, ţe si přehodil vlastního golmana. Rozhodčí ale gól napsal Ticovi. 
Za další tři minuty znovu utekl hostující obraně Ondřej Tic a svou šanci proměnil. A 
definitivní tečku za obratem udělal Tomáš Hrach. Domácí tak otočili zápas na 3:1 a 
jsou stále stoprocentní. 
 

Ohlasy k zápasu 

FK Nepomuk B 

Miroslav Švec (hráč FK Nepomuk): "Neřekl bych, že by nás nějak přehrávali, spíše jsmě 

dělali taktické chyby. Ze zápasu jsme mohli vytěžit body." 

 

Sestava: 
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TJ Sokol Losiná: M. Zbiň [-] - V. Hajšman [-] , P. Novotný [-] , Z. Svoboda [-] , V. Brejcha [-] 

(75.K. Voráček [-] ) - J. Votípka [-] , T. Hrach [-] , M. Pátek [-] (85. P. Tančouz [-] ) , L. Šindelář [-] -

F. Mádr [-] (32. J. Šlais [-] ) , O. Tic [-] - 

FK Nepomuk B: P. Wallenfels [-] - J. Vokurka [-] , V. Švec [-] , V. Janoch [-] , M. Lukeš [-] 

,P. Osuský [-] , J. Martínek [-] , M. Švec [-] , M. Kepka [-] , J. Růţička [-] , R. Jiránek [-] 

ŢK: 39. P. Novotný , 58. J. Šlais - 48. J. Vokurka , 53. P. Osuský . ČK: 28. V. Hajšman - 36.M. Kepka . 
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TJ Sokol Losiná - TJ Dobřany  

6:3 (3:1) 

Branky 
 

9. L. Šindelář (p.) , 11. T. Hrach , 20. O. Tic , 50. M. Veleman , 
78. J. Šlais , 83. M. Veleman - 45. T. Kydlíček , 60. J. Mráček , 
86. T. Kydlíček 

Losiná aţ na zaváhání proti Předenicím poráţí své soupeře vyšším 
rozdílem a podává velmi kvalitní vykony. Pozásluze je tak velký favorit na 
celkové vítězství. To Dobřany odstartovaly sezónu stejně nepoveděně 
jako zakončily minulou. Aţ poslední dvě kola byl vidět výkonnostní 
progres a přišly první body. Zápas byl nakonec pro diváky dost 
atraktivní, a i přes špatné počasí padlo děvět branek. Kaz na jinak 
výborném utkání udělala aţ poslední minuta, kdy se někteří z aktérů 
zápasu i diváků nechaly unést emocemi a vyvolaly potyčku. 

 

První dvacetiminutovka rozhodla 
Domác vstoupili do zápasu aktivněji ai na podmáčeném povrchu se jim dařilo 
kombinačně přehrávat soupeře. V 5. minutě zahrával Libor Šindelář volný přímý kop 
kousek za šestnáctkou. Jeho pokus ale brankář hostí vyrazil. V 9. minutě má balon 
ve vápně Ondřej Tic, po souboji s obráncem zůstáva leţet na zemi. Rozhodčí neváhá 
a nařizuje pokutový kop. K němu se staví Libor Šindelář a střelou k pravé tyči otvírá 
skóre zápasu. Okamţitě po rozehrávce hostů získává Losiná opět balon. Pokus 
Martin Velemana dokázal Lang pokrýt, míč se ale odrazil k Tomáši Hrachovi. Jeho 
střelu uţ nedokázal obránce zaskakující na brankové čáře vyrazit a domácí tak utekli 
jiţ o dva góly. V 16. minutě přišla velké šance hostů. Michal Zbiň fauluje útočníka ve 
vápně. A rozhodčí nařizuje pokutový kop i na druhé straně. K jeho exekuci se 
postavil Petr Mareš. Zbiň ale své zaváhání napravil a střelu chytil. V 19. minutě utekl 
po pravé straně rychlonohý Ondřej Tic a před brankářem si zkušeně poradil. 3:0. 
Po prvních dvaceti minutách tak bylo o zápase vcelku jasno. V 23. minutě se před 
odkrytou brankou dobřan objevil David Matulka. Na poslední chvíli ale k němu 
přistoupil obránce a odehrál míč na roh. Po půl hodině hry se po levé straně probíjí 
Tomáš Hrach. Sám před golmanem ale nebyl schopen úplně přesně zamířit a Lang 
vytěsnil jeho pokus na roh. V 34. minutě se Petr Mareš postavil k trestňáku z nadějné 
pozice. Zbiň si ale poradil a balon vyrazil. Za pár minut se situace opakovala. 
Tentokrát ale na druhé straně. Šindelářův pokus Lang také vyráţí do bezpečí. V 
poslední minutě první půle zahrávají Dobřany rohový kop. Po skrumáţi ve vápně se 
balon dostává aţ k Tomáši Kydlíčkovi a ten ranou k pravé tyči sniţuje na 1:3. 
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Výtrţnosti na konci pokazily dojem ze zápasu 
I začátek druhého poločasu vyšel lépe domácím. V 50. minute zahrávají rohový kop z 
levé strany. Balon si našel Martin Veleman a hlavou zvyšuje skóre. Za deset minut 
dochází k nedomluvě mezi Hajšmanem a Zbiňem. První jmenovaný se na poslední 
chvíli snaţí odehrát balon do bezpečí. Nešťastně ale trefuje pouze dobíhající Jakuba 
Mráčka. A od něj se balon odraţí do sítě. 2:4. Po krásné průnikové přihrávce 
postupuje z levé strany Josef Šlais sám na golmana. V zakončení si počíná zkušeně 
a ranou mezi nohy opět navyšuje skóre. V 83. minutě dochází k definitivnímu 
rozhodnutí. Na střelu Velemana je Lang krátký a stav je 6:2. Pár minut před koncem 
zaţil Hajšman opět velmi smolný okamţik. Jeho nepovedený odkop trefuje Tomáše 
Kydlíčka a ten sniţuje na 3:6.  
V poslední minutě zápasu je unikající Ondřej Tic nevybíravě sestřelen Boučkem. Ten 
za svůj zákrok vidí jen ţlutou kartu. Byla ale druhá a tak musí do sprch. A je nařízen 
pokutový kop. Bouček ale při odchodu ze hřiště ukopne rohový praporek a vyvojá tak 
strkanici. Při které ještě Karel Voráček vyfasoval červenou kartu za hrubé 
nesportovní chování. Rozhodčí na nic nečekal a ukončil zápas. Mela ale ještě chvíli 
pokračovala. Tento okamţit bohuţel zkazil dojem z jinak pěkného utkání.  
 

 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Losiná 

František Karl (TJ Losiná): "Zápas hraný za neustálého deště a těžkém povrchu zvládli 

domácí hráči excelentně. Dobřany se mohly chytit pokutovým kopem, ale nestalo se tak. Od 

té doby na hřišti existovalo jen jedno mužstvo. Škoda konce zápasu, který nezvládli jak hráči 

tak i fanoušci." 

 

 
  



TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Losiná  

3:4p. (1:2) 

Zápas plný penalt 
Branky 

35. J. Antoš (p.) , 48. T. Tlustý (p.) , 86. T. Tlustý - 27. M. Filip(vl.) , 31. T. Hrach , 73. L. Šindelář (p.) 

Stod se zatím v úvodu sezóny hledá a podává výkony jako na houpačce. 
Přítrţ tomu chtěli domácí udělat proti lídru tabulky z Losiné. Ta zatím 
ztratila pouze v Předenicích. Dal se očekávat zajímavý zápas dvou týmů, 
které ještě minulý rok působily v krajských soutěţích. V základní hrací 
době se kopaly tři penalty. Hráči si je pak zopakovaly iv rozstřelu. Bod 
navíc si odváţí hosté. 

 

Tři góly v osmi minutách 
V prvním minutách zápasu byli domácí o kousek aktivnější a přineslo to i první šancí. 
V 6. minutě si na centr z pravé strany naběhl Höfler. Nedokázal ale zamířit přesně. 
Pak následovala hluchá čtvrthodinka. Aţ ve 20. minutě se ke střele z vápna odhodlal 
Michal Pátek. Střela mu ale příliš nesedla a skončila vedle pravé tyče. Chvíli na to se 
po pravé straně probíjel Václav Hajšman, jeho střílený centr ale skončil mimo tři tyče. 
V 27. minutě postupuje Ondřej Tic po pravé straně, je faulován, ale pokračuje ve hře. 
Posílá prudký centr do vápna.Tam jde jeden z útočníků do souboje s Martinem 
Filipem. Obránce Stodu si míč nešťastně tečuje do branky. 0:1. 
V 31. minutě se k balonu staví  kapitán Losiné Martin Veleman. Fabián v bráně 
dokáţe jeho prudký pokus vyrazit. Bohuţel ale jen k nohám dobíhajícího Tomaše 
Hracha, ten nemá problém zakončit a posílá hosty do dvoubrankového vedení. Ve 
velké šanci se poté objevil Terber ale na Zbiňe nevyzrál. Na pravé straně hřiště táhne 
útočnou akci Karel Výrut. Na hranici vápna se rozhodne pro střelu. Brankář Losiné 
ale míč vytahuje na roh. Souboj Tomáše Tlustého a Josefa Šlaise ve vápně hostů 
vyhodnocuje sudí jako penaltový. K penaltě se postaví Jakub Antoš a střelou k 
pravé tyči sniţuje na 1:2. V 41. minutě zahrává Losiná rohový kop. centrovaný balon 
si našel Michal Pátek. Nedokázal však přesně zamířit a bránu přestřelil. Nakonci 
poločasu došlo k nepříjemné sráţce. Ta znamenala konec účinkování Martina Filipa 
v zápase. Tím i poločas skončil. 

Další dvě penalty 
Hned v první minutě druhé půle fauloval při závaru před bránou Losiné Libor Šindelář 
a rozhodčí znovu píská pokutový kop. Exekuci si bere na starost Tomáš Tlustý. 
Zvolí také ránu na pravou stranu a vyrovnává stav utkání. Za další minutu se Tlustý 
postavil i k přímému kopu ze 30-ti metrů. Jeho pokus ale bránu přeletěl. V 57. minutě 
byli domácí blízko vedení. Po rychlém protiútoku se k balonu za hranicí vápna 
dostává Pešek. Střelu opřel do břevna, od něj putoval míč do bezpečí. přímý kop 
Michala Pátka tečuje Ondřej Tic. Míč ale končí těsně vedle levé tyče. V 67. minutě 
domácí zahrávají volný přímý kop, k zakončení se dostává Tomáš Tlustý a trefuje 
pouze dobře postaveného Michala Zbiňe.  

http://fotbalunas.cz/klub/3495/
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http://fotbalunas.cz/hrac/15835/


V 70. minutě centruje Ondřej Tic do vápna. Tam si balon nachází Bodanský a trefuje 
tyč. Od té se balon odráţí na malé vápno, kde se domácí doupouští faulu a rozhodčí 
píská pokutový kop i na druhé straně. K balonu se staví Libor Šindelář a ranou po 
zemi k pravé tyči posílá Losinou opět do vedení. V 79. minutě si na rohový kop 
Michala Pátka naskakuje Martin Veleman, míč z jeho hlavičky ale končí mimo. Přímý 
kop z osmnácti metrů a téměř ze středu hřiště zahrává Tomáš Tlustý a nádherně 
trefuje levou šibenici. Vyrovnaný zápas tak dospěl aţ v penaltám. 

Druhý bod pro Losinou 
První pokutový kop zahrávají hosté. 
Aktivní Michal Pátek volí střelu doprostřed brány, Fabián je ale pozorný a pokus 
kryje. 0:0. 
Podruhé se na značku pokutového kopu staví Tomáš Tlustý a ranou doprava nahoru 
skóruje. 1:0. 
I Šindelář jde kopat podruhé. Stejně jako jeho kolega střílí na střed branky. Fabián si 
na míč šáhne ale zastavit ho nedokázal. 1:1.  
Brankář proti brankářovi. Fabián volí razanci a míč uklízí k levé tyči. 2:1. 
Svoboda střílí na levou stranu. 2:2. 
Höfler volil pravou stranu a udělal dobře. 3:2.  
Matulka střílí nechytatelně doprostřed pod břevno. 3:3 
Pešek si věřil na střelu z kroku. Vymstilo se to. Zbiň pohodlně chytá. 3:3. 
Veleman vystřelil na levou stranu, Fabián sice směr vystihl ale na míč nedosáhl. 3:4.  
Snášel také volí levou stranu. Zbiň byl ale na místě v čas a zajistil tak druhý bod pro 
Losinou. 3:4.  
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Slavoj Stod 

Petr Chlíbec (TJ Stod): "První poločas jsme měli více ze hry, ale do šancí jsme se moc 

nedostávali. Inkasovali jsme z první dvou větších šancí. Podařilo se nám ale nejprve snížit a 

v druhé půli vyrovnat. Druhý poločas byl vcelku vyrovnaný. Mohlo to být lepší i horší. Chtěli 

jsme vyhrát. Remízu ale nakonec bereme. Škoda jen toho druhého body z penalt." 

 

TJ Sokol Losiná 

František Karl (TJ Losiná): "Zápas, který jsme dobře rozehráli, bohužel vlastními chybami 

jsme domácí dostali zpět do hry a zbytečně si zkomplikovali další průběh. Dobrý bod navíc 

za zvládnuté penalty." 

  



 

TJ Sokol Losiná - TJ Starý Smolivec  

3:0 (1:0) 

Losiná uhájila první místo 
Branky 

27. Z. Svoboda , 46. T. Hrach , 88. P. Novotný 

Losiná je vedoucí tým soutěţe, poslední dvě kola ale klopýtala a dala 
moţnost ostatním týmům dostat se blíţe. Jedním z nich byl Starý 
Smolivec, který třikrát v řadě vyhrál a poradil si i se silnými Předenicemi. 
Byl to tak přímý souboj o provní místo. Čekal se vyrovnaný fotbal s 
pohlednými akcemi, to se bohuţel plnilo z obou stran jen chvíli. Po 
většinu utkání dominoval jen jeden tým.  

 

Úvodní branka 
V prvních minutách bylo na hostujícím týmu vidět, ţe chtějí sesadit Losinou u trůnu. 
Téměř jim nepůjčovali balon a vytvořili si tlak. Nedokázali z něho ale vytěţit ţádné 
zajímavé zakončení a tak vyšuměl do prázdna. Domácí se osmělili aţ po 11. 
minutách. Nadějný volný přímý kop ale posílá Novotný jen do zdi. Za pět minut unikl 
obraně Smolivce Zdeněk Svoboda a z úhlu se pokouší zakončit. Jeho pokus ale 
končí pouze na břevně. Svoboda je při chuťi i nadále, v 27. minutě se opřel do 
balonu z 20-ti metrů. Jeho pokus zazvonil na levou tyč a od brankáře se odráţí do 
sítě. 1:0. V následujících minutách domácí vysouvají presink na polovinu soupeře a 
Václav Hajšman vybojoval balon, okamţitě ho posunul k Janu Votípkovi a ten jen 
těsně minul branku. Hostům se nedařilo ze hry ohrozit bránu domácích a tak hrozili 
jen z několik standartních situací. Obrana domácích ale fungovala spolehlivě a 
kompaktně, nedošlo tak k ţádné váţnější šanci. První poločas uzavírá akce Votípky, 
ten posouvá bralon k aktivnímu Svobodovi, který jen těsně míjí. Poločas tak končí 
1:0.   

Brzký druhý gól 
Vstup do druhého poločasu uţ si domácí utéct nenechali. Hned v třetí minutě se 
dostal přes dva obránce Tomáš Hrach, naráţí si s Martinem Bodanských a uličkou 
mezi obránci si to štráduje sám na golmana. V zakončení si počíná jako zkušený 
mazák a Losiná vede uţ o dvě branky. V 53. minutě zkouší štěstí z dálky Jan 
Votípka, jeho pokus ale příliš starostí hostům nenadělá. Další pokus za dvě minuty 
uţ ale donutí Draţana k parádnímu zákroku. V 62. minutě zahrává trestňák z levé 
strany Svoboda. Míč posílá parádně přes zeď, Draţan ale ukazuje svou kvalitu a 
vyráţí balon na rohový kop. Centrovaný balon z rohu si nachází opět Svoboda, 
hlavou ale branku minul. Akci po ose Bodanský- Hrach- Mádr zakončuje poslední 
jmenovaný střelou vedle pravé tyče. V 66. minutě zahravá Losiná roh, na něj si 
naskočil Mádr a hlavičkuje balon směrem na bránu. Za jiţ překonaného Draţana 
ovšem zaskakuje jeden z obránců na brankové čáře. Domácí dál pokračují v dobrém 
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výkonu a jasně přehrávají hosty. Z pravé strany velkého vápna pálí Bodanský, 
Draţan je ale opět na místě a střelu kryje. V 75. minutě postupuje Filip Mádr středem 
obrany Smolivce. Posouvá balon na lépe postaveného Hracha a ten netrefuje 
poloodkrytou branku. K prvnímu ohroţení branky domácích dochází aţ v 85. minutě. 
Rudolf Ostříţ napřahuje z hranice vápna, jeho střela ale končí vedle pravé tyče. V 88. 
minutě domácí rozhodují. Po pohledné kombinaci ofenzivních hráčů Losiné se balon 
dostává na středu k Novotnému a ten vypouští dalekonosnou střelu. Draţan 
nedokáţe nepříjemný projektil udrţet a míč končí v síti. Domácí tak zaslouţeně drţí 
první místo. 
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Losiná 

František Karl (TJ Losiná): "Zápas o vedení v tabulce sliboval zajímavý duel. Prvních deset 

minut tomu nasvědčovalo, bohužel s přibývajícím časem se domácí fotbalisté dostávali stále 

více do hry a nakonec Smolivec dokonale vymazali. Kombinace, hezké akce, spousta šancí - 

fotbal, který diváky musel bavit." 

  



TJ Sparta Radkovice - TJ Sokol Losiná  

1:3 (1:0) 

Losiná otočila zápas v Radkovicích 
Branky 8. D. Fiala - 64. Z. Svoboda , 68. J. Votípka , 80. J. Votípka 
 

Radkovicím se letos příliš nedaří a proto se topí u dna tabulky. Nejlepší 
vyhlídky neměly ani tentokrát, protoţe přijel silný výběr Losiné. Domácí 
ale byli více neţ rovnocenným soupeřem a vydatně potrápili favorita. 

 

Vedení domácích 
Úvod zápasu byl poměrně vyrovnaný a šance přicházely velmi brzo. Uţ v 6. minutě 
přišel první vzruch před brankou domácích. Pavel Novotný zahrával volný přímý kop, 
centrovaný balon zavadil o ruku jednoho z bránících hráčů, píšťalka ale zůstala 
němá. Za dvě minuty si trestňák vyzkoušeli i domácí. Na výborný centrovaný balon si 
naběhl Fiala a nikým nehlídaný poslal Radkovice do vedení. V následné akci 
postupoval po pravé straně Hajšman, dostal se aţ ke střele, tu ale obětavým 
zákrokem srazil jeden z obránců. Za chvíli hosté znovu hrozí z pravé strany. Centr 
Bodanského si našel Tomáš Hrach, ale jeho hlavička míří těsně vedel. V 15. minutě 
vytvořil zajímavou pozici pro Votípku Martin Bodanský, první jmenovaný ale netrefil 
balon tak jak chtěl a Levého tak neohrozil. Po pravé straně uniká Michal Pátek, 
zpětnou přihrávkou nacházi Svobodu, jeho pokus ale končí aţ nad sítí za bránou. Do 
dobrého prostoru dostává přihrávku Martin Bodanský, na poslední chvíli ale jeho 
šanci zmaří vracející se obránce.  
Na levé straně velkého vápna se uvolnil Tomáš Hrach, jeho pokus ale Levý vyráţí na 
roh. V 30. minutě přihrál Hrach Martinu Velemanovi, ten uţ postupuje sám na 
stopera. Po levé straně mu nabíhá Pavel Tančouz, Veleman ale volí střelu, ta ovšem 
míří mimo tři tyče. Pět minut před koncem poločaus zahrává Losiná přímák, míč letí 
do pravé šibenice. Na poslední chvíli se tam ale zjeví rukavice Konstantina Levého a 
balon vyráţí. Následná doráţka Šlaise míří vedle levé tyče. V 42. minutě je faulován 
střelec branky Fiala, neudrţí ale své emoce na uzdě a oplácí soupeři. Rozhodčí 
nanic nečeká a uděluje červenou kartu. To byla poslední zajímavá událost prvního 
poločasu.  

Obrat hostů 
Deset minut po poločase se prodírá po pravé straně Tomáš Hrach, dostává se aţ ke 
střele, obrana jí ale sráţí na roh. V 60. minutě hosté hrozí znovu po standartní 
situaci. Na centrovaný balon si naskakuje Martin Veleman, jeho hlavičku ale Levý 
kryje. Za dvě minuty došlo opět k faulu u vápna Radkovic. Balon si bere Novotný, 
jeho střela orazítkovala břevno a odrazila se před branku, tak uţ číhá Svoboda a 
vyrovnává stav utkání. V 66. minutě chybují domácí v rozehrávce a vzniká přečíslení 
čtyři na jednoho. Velemanovu střelu Levý vyráţí, bohuţel ale jen k nohám Votípky a 
ten nemá problém zakončit do odkryté brány. V 80. minutě zatahuje míč po pravé 
straně Michal Pátek, bránícímu hráči nasadí jesle a od čáry posílá balon na 
volného Votípku a ten pečetí tři body pro Losinou. Hosté tak vyuţili početní převahy 
a odváţejí si všechny tři body.  
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Ohlasy k zápasu 
 

TJ Sokol Losiná 

František Karl (TJ Losiná): "Domácí fotbalisté v zápase s Losinou mohli jen překvapit a to 

se jim v prvním poločase dokonale podařilo. První ohrožení branky a hned vedení. To bylo 

pro hosty varováním. Hodinu vše vycházelo jak mělo, ale početní oslabení a neustálý tlak 

hostů asi nešlo za dané situace zvládnout." 

  



TJ Sokol Losiná - TJ Chotěšov B  

3:1 (2:1) 

Chotěšov výrazně potrápil favorita 
Branky 

7. P. Tančouz , 24. Z. Hönig (vl.) , 84. T. Hrach - 38. P. Braun 

Domácí Losiná je vedoucí celek soutěţe s nejvíce vstřelenými brankami, 
který doma ještě nepoznal chuť poráţky. V roli hostujícího týmu se přijel 
b-tým Chotěšova, který se nachází ve středu tabulky. Jasným favoritem 
zápasu tak byli domácí. Hosté ale podali dobrý výkon a byli více neţ 
vyrovnaným soupeřem.  

 

Dva smolné góly 
Úvodní minuty zápasu byli vyrovnané. Skoro to vypadalo, ţe se potkávají dva týmy z 
čela tabulky. Uţ v 7. minutě vyuţil zaváhání hostující obrany Pavel Tančouz a poslal 
Losinou do vedení. Hosty inkasovaná branka motivovala k ještě většímu úsilí. 
Chvílemi dokázali domácí zatlačit k jejich vápnu a přišly i šance na vyrovnaní. Zbiň v 
bráně Losiné byl ale pozorný a drţel vedení. V 24. minutě přišla velice smolná 
situace pro Chotěšov, Zbyněk Hönig se srazil balon do vlastní sítě. Aktivita hostů ale 
neklesala a k vidění byl pohledný fotbal z obou stran. V 38. minutě se hostující celek 
konečně dočkal branky. Po rychlém protiútoku se dostal balon k Pavlu Braunovi a 
ten si v zakončení poradil na výbornou. Do konce poločasu uţ ani jeden z týmů 
nedopravil balon do sítě a šťastnější tak po poločase byli domácí.  

Snaha o vyrovnání 
Hosté cítili, ţe domácí jsou zranitelní a bod by se odsud určitě odvést dal. Zvýšili tak 
své úsilí a na chvíli dokázali zatlačit domácí. Losiná ale následně ukázala, ţe doma 
body ztrácet nechce a hru vyrovnala. Druhý poločas se tak odehrával povětšinou ve 
středu hrací plochy a týmy hrozily především po rychlých brejcích. Dlouho ale ţádná 
branka nepřicházela. Aţ v 84. minutě se k balonu dostal Tomáš Hrach a dostal 
balon za Weissova záda. Domácí si díky tomu pojistili všechny tři body. Hosté i přes 
velice kvalitní výkon odjíţdějí bez bodu.  

 

Ohlasy k zápasu 
 

TJ Chotěšov B 

Miroslav Muţík (trenér TJ Chotěšov): "Podali jsme dobrý výkon, bohužel nás ale zradila 

koncovka. Řek bych, že soupeře jsme po většinu času přehrávali. Kluky bych za výkon 

pochválil." 
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TJ Klášter - TJ Sokol Losiná  

4:5p. (1:2) 

lídr ztratil v Klášteře 
Branky  

17. P. Velíšek , 59. T. Loukota , 64. P. Velíšek (p.) , 
85. P. Arnošt- 20. M. Veleman , 22. J. Votípka , 
74. M. Veleman , 87. P. Novotný (p.) 

Klášter bývá v domácím prostředí nepříjemný soupeř pro kaţdého 
soupeře. Tentokrát ale dorazil lídr soutěţe z Losiné, který zatím prohrál 
pouze jediné utkání. Zápas se odehrál za velké zimy a na těţkém terénu, 
přesto si diváci přišli na své.  

Gólová pětiminutovka 
Úvod zápasu byl opatrnější z obou stran a ţádné šance se diváci v úvodních 
minutích nedočkali. V 15. minutě jako první zaútočil Klášter. Na centr od Karely si 
naskočil Velíšek a hlavou otevřel skóre. Zvedení se ale domácí neradovali dlouho. V 
19. minutě vyuţili hosté zaváhání domácí obrany a Martin Veleman vyrovnal na 1:1. 
Za tři minuty z dálky napřáhl Jan Votípka, Bárta trochu zaspal a balon skončil za 
jeho zády. Vyrovnáno mohlo být v 24. minutě. Po závaru před brankou pálil Arnošt, 
ale jen do připraveného Zbiňe. V třicáté minutě přišel nebezpečný balon do malého 
vápna Losiné, nikdo z útočníků na něj však nedosáhl. Hosté pak také zahrozili z 
několika šancí, stav ale zůstával stále 1:2. V 41. minutě postupoval na brankáře 
Arnošt, ale jeden z obránců na poslední chvíli balon vypíchl. První poločas zakončila 
Loukotova nepřesná střela z 14-ti metrů.  

Dramatická druhá půle 
V druhém poločase se z počátku nic velkého nedělo, přicházely spíše jen náznaky 
šancí. Aţ v 59.minutě byl na konci akce Loukota a uklízel balon do prázdné branky. 
V 63. minutě se opět obracelo skóre. Ve vápně byl faulován Sedláček a k následné 
penaltě si stoupl Velíšek a poslal Klášter do vedení. Uběhlo deset minut a stav byl 
opět nerozhodný. Prosadil se hostující kapitán Martin Veleman. V 85. minutě se 
opět domácí dokázali potřetí v zápase dostat do vedení. Akce po ose Sedláček- 
Hnízdil- Suko zakončil poslední jmenovaný. Ani tentokrát ale domácí neudrţeli 
vedení. V 87. minutě došlo k faulu ve vápně. Rozhodčí nařídil pokutový kop a Pavel 
Novotný vyrovnal na konečných 4:4.  

Bod navíc odjíţdí do Losiné 
Souboj o druhý bod domácí tým nezvládl a prohrál 2:4 na penalty.  
 

Ohlasy k zápasu: Jaroslav Broţ (trenér TJ Klášter): "Před zápasem bych bod bral, 

po průběhu a po tom co jsme chvíli před koncem vedli, je to škoda. Ale bereme 
ho." 
 
  

http://fotbalunas.cz/klub/3562/
http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/hrac/3790/
http://fotbalunas.cz/hrac/3779/
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http://fotbalunas.cz/hrac/8877/
http://fotbalunas.cz/hrac/8888/
http://fotbalunas.cz/hrac/8892/


 

Kondic ní  př í přava: soustř ede ní  Liblí n.  

Čtvrtek:  
odjezd v 9:00 z Losiné, v 10:00 ubytování, v 10:30-11:15 lehký výběh a rekognoskace terénu, oběd, 
relax 
14:00-16:00 umělka s míčem 
18:00 večeře 
19:30 malá kopaná na umělce – turnaj (Nečtiny, Malesice) 
 
Pátek: 
Snídaně 8:00 
9:30 – 11:00 kondiční výběh 
Oběd 
14:00 – 16:00 umělka s míčem 
Večeře 18:00 
19:30 malá kopaná na umělce – turnaj (Nečtiny, Malesice) 
 
Sobota: 
Snídaně 8:00 
9:30 – 10:30 kondiční výběh, jestli by nás pustili na trávu tak trénink střelby a brankáře (bude-li) 
Oběd 
14:00 – 16:00 tréninkový zápas Nečtiny 
Večeře 18:00 
19:30 malá kopaná na umělce – turnaj (Nečtiny, Malesice) 
 
Neděle po snídani odjezd.  
 
 
 

   
 
 

 



Účast : průměrná, někteří dorazili až v pátek 

Jméno Příjmení čt 2.3. pá 3.3. so 4.3. poznámka 

Martin  Veleman 1 1 1   

Čestmír  Kašpar 1 1 1   

Ondřej  Tic N N N   

Tomáš  Hrach 1 1 1   

Filip Mádr N N N   

Zdeněk Houdek 1 1 1   

Pavel Novotný N N N   

Zdeněk Svoboda N N N  Jen na zápas 

Tomáš  Karl N N N   

Vladimír  Brejcha 1 1 N   

Jan Votípka 1 1 1   

Václav Hajšman 1 1 1  Velký vykřičník ! 

Michal Pátek N 1 1   

Martin  Bodanský 1 1 1   

Michal Zbiň 1 1 N   

Vojtěch Topinka N N N   

Josef Šlais N N N   

Pavel Tančouz N 1 1   

Tomáš  Páník N 1 1   

Karel Voráček N 1 1  Zraněn 

Libor Šindelář N N N 
 Zraněn 
 

Josef Hrach 1 1 1   

David  Šlais 1 1 1   

Marek Laštovka 1 1 1  

Vlasta Šlais 1 1 1   

 

   



 

TJ Sokol Merklín - TJ Sokol Losiná 

 

2:1p. (1:0) 

18.03.2017 15:00 

Branky 40. I. Yankov - 64. O. Tic 
 
Jedná se teprve o první jarní kolo, přesto tento zápas snese označení 
zápas jara. Střetává se první z druhým, stejně jako dva nejlépe střílející 
týmy. Merklín si na první tým věřil, spoléhat mohl hlavně na svou 
ofenzivní sílu, kterou táhnou Hrádek s Fořtem. Hosté z Losiné zase na 
podzim působili jako dobře promazaný stroj, který válcoval jednoho 
soupeře za druhým. První zápas těchto ex-přeborových muţstev skončil 
debaklem Merklína 2:8. Bylo tak jasné, ţe nás čeká opravdu zajímavé 
utkání. 
 

Vedení domácích 
Trochu za očekáváním zůstala účast fanoušků, takovýto zápas si zaslouţí vyšší 
návštěvnost. Od úvodních minut byl k vidění vyrovnaný fotbal. Oba týmy se snaţily 
kombinovat a vyšachovat tím obranu soupeře. Postupem času přicházely i šance. 
Více jich bylo na straně domácích, ale cestu do sítě si ţádná nenašla. Pár minut před 
koncem poločasu přišla první gólová situace. Ilija Yankov se ve vápně uvolnil kličkou 
na střed a někde z úrovně penalty vystřelil. Střela orazítkovala tyč a odrazila se za 
záda bezmocného Zbině. Šlágr kola tak po prvním poločase vyzníval pro domácí.  

Převaha hostů 
V druhém poločase zlepšila Losiná pohyb a dokázala přehrávat domácí. Bylo vidět, 
ţe hosté mají více sil a Merklín se jen sporadicky dostával na polovinu soupeře. 
Dokázal však odolávat tlaku a drţel nadějné vedení. V 64. minutě uţ ale přišlo 
zaslouţené vyrovnání. Prosadil se Ondřej Tic. I v dalších minutách byl lepší celek z 
Losiné, ale výborný Špirk drţel akcie svého týmu nad vodu. Domácím se podařilo 
také ještě jednou ohrozit soupeřovu branku, gól to ovšem nepřineslo. Ke konci 
zápasu se oba týmy soustředily hlavně na to neinkasovat a šancí ubývalo. Po 
devadesáti minutách tak bylo jasné, ţe rozhodovat budou penalty.  

Špirk vychytal bod navíc 
V penaltovém rozstřelu se domácím podařilo urvat druhý bod a to především díky 
dvěma bravurním zákrokům Daniela Špirka.  

Ohlasy k zápasu 

Jan Bláha (předseda TJ Merklín): "Vyrovnané utkání dvou prvních týmů. V prvním 

poločase jsme měli více šancí my, v druhém pak naopak hosté. Zatlačili nás a podařilo se jim 

http://fotbalunas.cz/klub/3515/
http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/hrac/56671/
http://fotbalunas.cz/hrac/31208/


vyrovnat. S dvěma body panuje naprostá spokojenost! Pochválil bych ještě výkon sudího, 

který pískal výborně." 

TJ Sokol Losiná - TJ Sokol Ţinkovy 

 

2:0 (0:0) 

Losiná slaví první jarní výhru 
Branky 49. T. Hrach , 82. Z. Svoboda (p.) 

Losiná měla velmi těţký los pro první dvě jarní kola. V prvním zavítala na 
horkou půdu ofenzivně hrajícího Merklína, odkud si odvezla cenný bod. 
Nyní je čeká další tým z čela tabulky, a to Ţinkovy. Hosté v prvním jarním 
kole po nevydařeném prvním poločase zabrali a otočili zápas ze Stodem. 
První utkání těchto týmů skončilo jasnou výhrou Losiné 5:1. I v tomto 
zápase byl domácí celek mírným favoritem.  

 

Vyrovnaná první půle 
Na utkání si našlo cestu 130 diváků, coţ je návštěva odpovídající kvalitě celků. 
Zápas byl od prvních minut vyrovnaný a postupem času přicházely i první váţnější 
šance. Ale ani jeden z týmů zatím neudeřil. Domácí celek se snaţil hrát spíše 
nakopávané balony a nebo rychlé brejky. Hosté naopak spoléhali na kombinační hru 
po zemi. Čas plynul a ţádný gól stále nepřicházel a tak to zůstalo aţ do 
poločasového hvizdu. 

Převaha domácích 
V druhém poločase přestaly Ţinkovy hrát svou hru a domácí celek měl jasně navrch. 
Navíc uţ čtyři minuty po poločase se dokázal prosadit Tomáš Hrach a Losiná šla do 
vedení. Hosté marně hledali způsob jak vyrovnat a i přes velkou snahu byli domácí 
lepším týmem. Následovalo několik šancí Losiné, ale Kripner drţel šance svého 
týmu, a kdyţ uţ byl překonán, míč jen zazvonil na brankovou konstrukci. Ţinkovy se 
do zakončení dostávaly jen sporadicky a Zbiň tak moc práce neměl. V 82. minutě se 
domácím naskytla výborná příleţitost pojistit si tři body. Zahrávali pokutový kop. 
Exekuci si vzal na starost Zdeněk Svoboda. Svůj pokus proměnil a zasadil tak 
hostům zřejmě rozhodující ránu. Do konce zápasu se hrálo spíše ve středu hřiště a 
domácí si tak dokráčeli pro důleţité tři body.  
 

Ohlasy k zápasu TJ Sokol Žinkovy 

Jaroslav Kubeš (trenér TJ Ţinkovy): "Věřil jsem, že zápas ze Stodem nás povzbudí a v 

Losiné odehrajeme dobré utkání. První poločas byl vyrovnaný jak na držení balonu tak i na 

šance. V druhém poločase jsem se přizpůsobili hře domácích. Podali jsme špatný výkon a 

zaslouženě prohráli." 

Sestavy 

http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/klub/3575/
http://fotbalunas.cz/hrac/28618/
http://fotbalunas.cz/hrac/8873/


 

TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - J. Šlais [-] , Z. Svoboda [-] , V. Hajšman [-] , P. Novotný [-] - P. Tančouz [-] (82. F. Mádr [-] 

) , M. Pátek [-] , J. Votípka [-] - M. Veleman [-] , O. Tic [-] , T. Hrach [-] - 

 

TJ Sokol Ţinkovy 

K. Kripner [-] - M. Vokurka [-] , J. Čengery [-] , J. Doričák [-] , R. Liška [-] (57. Z. Pavlíček [-] ) 

,T. Oulík [-] , J. Trojánek [-] , D. Niemkiewicz [-] , M. Šneberk [-] , T. Hora [-] , Š. Merhaut [-] 

(84.J. Vokurka [-] ) 

 

ŢK: 44. Z. Svoboda , 69. J. Šlais , 89. P. Novotný - 29. Š. Merhaut , 88. M. Vokurka , 88. M. Šneberk . 

Počet diváků: 130. Rozhodčí: Langmajer Ladislav - KARL František (N), TYKVART Jan (N). 

 

 

 
FK Nepomuk B - TJ Sokol Losiná 

 

1:3 (1:1) 

02.04.2017 16:30 

Branky  

30. M. Baran - 12. M. Pátek , 48. M. Veleman , 52. O. Tic 
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TJ Sokol Losiná - TJ Předenice 

 

6:1 (2:1) 

08.04.2017 16:30 

Losiná pokračuje v jízdě okresním přeborem 
Branky  7. M. Veleman , 41. O. Tic , 67. T. Hrach , 74. J. Mašek (vl.) , 82. M. Bodanský , 85. O. Tic - 

33. J. Mašek 

Losiná pomalu ale jistě utíká ostatním soupeřům a jde si za svým cílem. 
Návratem do krajských soutěţí. Její soupeř je na tom opačně, na jaře se 
hledá a ztrácí pozice v tabulce. Přesto do Losiné nepřijel odevzdaný. 
Hosté dlouho drţeli krok se silným sokem, nakonec ale řada zranění 
zdecimovala předenické šance na body. 

Vyrovnaná první půle 
První poločas přinesl poměrně vyrovnanou hru a hosté byli dokonce chvílemi lepší 
neţ favorit. Bohuţel chvíle nepozornosti v obraně Předenic je stála nerozhodný stav. 
Jeden z útočníků se protáhl po pravé straně a předloţil balon nejlepšímu střelci 
domácích Martinu Velemanovi a ten uţ neměl problém překonat brankáře. 
Následovali dvě brankové příleţitosti Michala Pátka. Po jedné z nich nařídil sudí 
penaltu. Tomáš Hrach jí ale neproměnil. Hosté pokračovali v dobrém výkonu a 
dočkali se zaslouţeného vyrovnání. V 33. minutě si na centr Tomáše Kadlece 
naskočil Josef Mašek a překonal Zbiňě. Losiná ale uštědřila další lekci z produktivity, 
kdyţ i svou druhou velkou šanci přetavila v gól. Prosadil se Ondřej Tic a do šaten se 
šlo za stavu 2:1.  

Vlna zranění 
I v druhém poločase dokázaly Předenice drţet krok, pak ale přišel zlomový okamţik. 
Zranil se brankář hostí a do brány musel hráč z pole. Zranění naprosto rozhodilo 
celou hru hostujícího celku a toho dokázal vyuţít v 67. minutě Tomáš Hrach. 3:1. 
Následovalo další zranění. Tentokrát musel odstoupit jeden z klíčových obránců 
Václav Frank. Domácí toho dokázali vyuţít okamţitě, kdyţ si balon nešťastně srazil 
do vlastní Jan Mašek. V 82. minutě přišla další branka Losiné. Tentokrát se 
prosadil Bodanský. Aby toho nebylo málo, přišla třetí zranění hostujícího hráče. Na 
hřiště tak musel naskočit trenér. Zápas uţ se pak pouze dohrával. Domácí dokázali 
vstřelit ještě jeden gól zásluhou Ondřeje Tice. Předenice si vytvořily ještě jednu 
šanci, ale střela Jakuba Bernáška postrádala razanci. Losiná tak vysokým rozdílem 
přehrála Předenice, pro které je výsledek aţ moc krutý. Před vlnou zranění mohly 
klidně pomýšlet na body.  
 

 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Losiná 

http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/klub/3580/
http://fotbalunas.cz/hrac/8888/
http://fotbalunas.cz/hrac/31208/
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Oficiální web TJ Sokol Losiná: Do začátku zápasu na nás předeničtí vlétli, po sérii 

rohových kopů jsme měli kliku, kdy M. Bodanský zachraňoval na brankové čáře. Tuto úvodní 

euforii hostů jsme přečkali a začali hrát. Možná to pramenilo i z intenzity naší rozcvičky. Ale 

budiž. První gól připravil Ondra Tic, kdy se uvolnil na pravém křídle a ukázkově předložil 

Martinu Velemanovi na volej na vápno. Následovaly další gólové šance Michala Pátka, po 

které jsme kopali penaltu, bohužel T. Hrach nedal. Mohlo být tedy již někdy ve 30. minutě po 

zápase, bohužel nebylo. Hosté naopak z dobře kopnutého trestňáku srovnali, když míč 

propadl na zadní tyč. Naštěstí chvíli před koncem půle jsme opět ukázkově předvedli křídelní 

hru tentokrát po levé straně a Zdeněk Svoboda předložil balón do malého vápna důraznému 

Ondrovi Ticovi. Druhá půle byla již pod naší kontrolou, zranění brankáře hostů nám situaci 

ulehčilo, hosté sáhli do sestavy a jejich hra se rozpadla. Nicméně za krásné góly náhradní 

brankář jistě nemohl." 

 

TJ Předenice 

Martin Bruml (hráč TJ Předenice): "První poločas jsme byli lepší, hráli jsme fotbal, za to 

domácí jen nakopávali, ale bohužel účelně. Druhý poločas byl bohužel velká smůla. Zranili 

se nám tři hráči a my jsme odpadli." 

  



TJ Dobřany - TJ Sokol Losiná 

 

3:0 (2:0) 

15.04.2017 17:00 

Branky  40. O. Skála , 44. M. Broţík , 49. J. Schovánek 

Dobřany jsou v jarní části sezóny jako svěţí vítr. Neprohrály zatím ţádný 
zápas a teď je čeká největší zkouška, vedoucí celek a zatím vcelku 
suverénní tým z Losiné. Utkání přineslo nečekaně jasný průběh i 
výsledek.  
 
Začátek prvního poločasu byl překvapivě v jasné reţii domácího celku, který 
přehrával Losinou hlavně díky vysokému nasazení a odhodlanosti hráčů. Ţádná 
gólová akce ale v prvních minutách nepřišla. Hostující celek se za půlku dostával 
pouze sporadicky. O to víc bylo důleţité, ţe obrana pracovala bezchybně. Losiná se 
dostala ke konci poločasu do veliké příleţitosti, ale Lang v bráně podrţel svůj tým. V 
40. minuty se do šance dostal Gleissner, kdy postupoval z pravé strany sám na 
Zbině, kterého překonal a poslal Dobřany do vedení. Minutu před koncem poločasu 
centroval od rohového praporku Broţík. Jeho centr byl tak nepovedený, aţ skončil 
za zády překvapeného brankáře hostů, který i přes veškerou snahu nedokázal balon 
vytěsnit. Poločasové skóre bylo 2:0. 

 

Pojišťovací gól 
Hosté šli do druhého poločasu s tím, ţe musejí utkání alespoň vyrovnat, aby se 
vyhnuli senzaci. Začátek jim ale příliš nevyšel. V 48. minutě uviděl Hajšman červenou 
kartu, kdyţ na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu a fauloval útočníka. 
Následný trestňák na hranici vápna si vzal na starost Jaroslav Schovánek a 
nádhernou ranou překonal Zbiňě. Hra se poté vyrovnala. Domácí se nikam nehnali a 
hosté neměli v oslabení dostatek si dlouhodobě zatlačit Dobřany. I přes několik šancí 
na obou stranách se uţ skóre zápasu neměnilo a Dobřany tak pokračují v senzační 
jízdě, kterou nezastavil ani lídr soutěţe. 
 

Petr Tušek (trenér TJ Dobřany): "Chybělo nám několik hráčů, o to víc ale kluci makali. 

Drželi se přesně pokynů které měli a první poločas jsme soupeře jasně přehráli. Druhý 

poločas už byl vyrovnanější. Klukům bych chtěl za výkon poděkovat. Když to praskne, tak to 

praskne. Kluci už budou vědět." 

  

http://fotbalunas.cz/klub/3576/
http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/hrac/30528/
http://fotbalunas.cz/hrac/27256/
http://fotbalunas.cz/hrac/67109/


 

TJ Sokol Losiná - TJ Slavoj Stod 

 

5:1 (1:0) 

23.04.2017 16:00 

Losiná napravila selhání v Dobřanech 
Branky 

45. T. Hrach , 54. J. Votípka , 73. J. Votípka , 84. Z. Svoboda , 89. M. Veleman - 70. T. Tlustý (p.) 

Lídr soutěţe v minulém kole senzačně prohrál v Dobřanech a na domácí 
půdě tak potřeboval vyhrát, aby si udrţel svůj náskok. Stod zase 
potřebuje kaţdý bod, aby se vyhnul hektickému závěru sezóny. Hosté 
dlouho drţeli krok, nakonec ale podlehli favoritovi jasným rozdílem.  
Losiná byla od úvodních minut aktivnější týmem. První velká šance ale patřila Stodu. 
Terber ovšem nemířil přesně. Pak uţ dominovali domácí a vytvořili si čtyři gólové 
šance. Ţádná ale nenašla cestu za záda hostujícího brankáře. Největší vzrušení tak 
přinesla aţ poslední minuta poločasu, kdy měli šanci nejprve hosté a z následného 
brejku se sám na brankáře řítil Tomáš Hrach a poslal Losinou do vedení.  

Navýšení vedení 
Druhý poločas byl stejný jako první. Domácí byli lepší, ale Stod zodpovědně bránil. V 
54. minutě se po pohledné akci dostal k míči Jan Votípka a povedenou ranou poslal 
domácí do dvoubrankového vedení. Losinou tento gól trochu uklidnil a její hráči 
polevili na aktivitě. V 70. minutě toho dokázal vyuţít Antoš, který vtrhl mezi statické 
domácí obránce a sudí zcela správně nařídil penaltu. Exekuci si vzal na 
starost Tomáš Tlustý a získal naději pro Stod. Ta pohasla hned po minutě, kdy 
přidal svůj druhý gól v zápase Votípka. Hosté otevřeli hru ve snaze s výsledkem 
ještě něco udělat, ale zkušení domácí borci toho vyuţili a zasadili ještě další dva 
údery. Nejprve Svoboda a potom Veleman. Stod měl ještě dvě nadějné pozice a 
jeden sporný moment, kdy se mohla pískat penalta. Gól ale nedal a zápas tak skončil 
výhrou Losiné 5:1.  
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Sokol Losiná 

Oficiální web TJ Sokol Losiná: První půle přinesla řadu nevyužitých šancí v poměru tak 

5:2. V druhé půli jsme po pár minutách pojistili na 2:0 a trochu jsme přestali hrát. Soupeř 

snížil, ale rychle jsme odpověděli. Závěr jsme si již pohlídali a přidali další dva úspěchy. 

 

TJ Slavoj Stod 

Petr Chlíbec (TJ Stod): "Losiná byla po celý zápas lepší, ale drželi jsme krok. Nakonec 

zaslouženě vyhrála."  

http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/klub/3495/
http://fotbalunas.cz/hrac/28618/
http://fotbalunas.cz/hrac/8877/
http://fotbalunas.cz/hrac/8877/
http://fotbalunas.cz/hrac/8873/
http://fotbalunas.cz/hrac/8888/
http://fotbalunas.cz/hrac/38664/


 

TJ Zdemyslice - TJ Sokol Losiná  

0:5 (0:3) 

29.04.2017 17:00 

Losiná zničila Zdemyslice 
Branky: Hrach 3x, Tic, Votípka 

Do Zdemyslic v sobotu zavítal lídr tabulky Sokol Losiná. Domácím se 
nedaří a tak se mohli pokusit bojovností lídra zaskočit a potrápit, ale to 
se nestalo a Losiná uštědřila domácím zatím nejtěţší poráţku v soutěţi. 

První půle 
Hosté od začátku diktovali tempo zápasu a jelikoţ domácí obrana měla den 
otevřených dveří, vytvářeli si hostující hráči jednu šanci za druhou. Jiţ v 6 minutě, po 
chybě domácího levého obránce a zaváhání stopera otevřel skóre Tic. 0:1 Vzápětí 
se dostali hosté znovu do 2 velkých šancí, ale Uzel si s oběma poradil a své 
spoluhráče podrţel. Ale ve 35 minutě uţ ani on nestačil na zakončení Tomáše 
Hracha, který si pohrál s celou obranou a bezpečně své sólo zakončil 0:2 A hned za 
tři minuty v 38 minutě dorazil domácí svou brankou na 0:3 Votípka, takţe domácí 
odcházeli do kabin s tříbrankovým mankem a to ještě mohli být rádi. 

Dokončený hattrick 
Bohuţel nástupem do druhého poločasu se nic nezměnilo, domácí tým působil 
chaoticky a hosté toho hned po 3 minutách vyuţili, kdyţ ve 48 minutě skóroval 
podruhé v zápase Tomáš Hrach. 0:4 Ten poté začal svádět souboj o svůj 3 gól v 
zápase s gólmanem domácích Lukášem Uzlem, který ho ve třech velkých šancích 
pokaţdé vychytal a výrazně drţel svůj tým od velkého debaklu. V 83 minutě 
se Tomáš Hrach přece jen dokázal proti Uzlovi prosadit i potřetí v zápase, dokonal 
tím svůj hattrick a uzavřel skóre zápasu na 0:5 pro Losinou. Domácí si za celý zápas 
nevypracovali jedinou větší šanci či střelu a zaslouţeně prohráli.   
 

Ohlasy k zápasu 

TJ Zdemyslice 

Jindřich Kotora (hráč TJ Zdemyslice): "Dnešní zápas se mi velmi těžko hodnotí. Předvedli 

jsme nejhorší výkon v soutěži, od začátku nám chyběla, bojovnost, agresivita, špatně jsme si 

přihrávali, obsazovali a dopředu jsme neměli jedinou kloudnou šanci ani střelu. Hosté měli po 

celý zápas velkou převahu, jejich útočníci výrazně přehrávali naše obránce a nebýt Uzla v 

brance, mohli jsme dostat i 10 branek. Bohužel jsme v krizi, ve dvou zápasech po sobě jsme 

neskórovali, máme ted velmi těžké soupeře a nevypadá to s námi moc dobře. " 

  

http://fotbalunas.cz/klub/3564/
http://fotbalunas.cz/klub/3574/


 

 

TJ Starý Smolivec - TJ Sokol Losiná 

 

0:2 (0:2) 

6.05.2017 17:00 

Branky 15. O.Tic , 30. Z. Svoboda (p.) 
 

Starý Smolivec byl jednou z posledních velkých překáţek pro suverénní 

Losinou v cestě za titulem. V domácím prostředí ještě neprohrál a doufal, 

ţe to tak zůstane i po zápase s lídrem tabulky. Hosté přijeli povzbuzeni 

vysokou výhrou nad Zdemyslicemi a svou pohodu chtěli přenést i do 

tohoto zápasu. Dva góly v prvním poločase rozhodli, ţe Smolivec poprvé 

v sezóně doma ztratí všechny body. 

Do Smolivce jsme vyrazili nezvykle s podporou fanoušků autobusem (asi po pár letech). 

Počasí minulých dnů bylo dost deštivé a rozvodněné brdské potoky naznačovaly, že na 

hřišti bude ještě vody dost. Voda sice stačila stéct, ale terén byl opravdu hluboký, ale 

podmínky byly pro oba týmy stejné. 

Začalo se pěkně zostra. Hned první minuta přinesla šance na obou stranách. 

Nevyzpytatelný líný odskok z rozměklého terénu přinášel další nečekané šance. První 

úspěch ale proměnil v 15.min Ondra Tic, který svým důrazem a rychlostí na obranu 

domácích platil. Pod tlakem v levé strany poslal dlouhý a vysoký míč na vzdálenou tyč a 

postavil brankáře Dražana do role statisty. Řada byla na domácích. Dlouhý míč do levého 

křídla se ztlumil na měkkém terénu a místo aby skončil v autu, objevil se domácí Trhlík 

tváří v tvář Michalovi Zbiňovi, kterého so obhodil, ale další dorážku již mu Michal 

nedovolil, neboť ho stáhnul k zemi a tak se kopala penalta, kterou ale Michal samotnému 

Trhlíkovi bravurně vytáhl. Netrvalo ani pět minut a penalta se kopala i na druhé straně. 

Poté, co si pohyblivý Tomáš Hrach dovolil kličku Dražanovi a rovnal si míč na malém 

vápně na konečnou dorážku do odkryté branky, pověsil se mu smolivecký brankář na 

záda. Exekuci s přehledem uklidil Zdeněk Svoboda k levé tyči a vedli jsme již 2:0. 

Domácí se začali trochu vztekat z nepříznivého vývoje, střelecká nemohoucnost ve 

vyložených šancích by frustrovala asi každého. Škoda nevyužité hezké kombinace Tic- 

Hrach - Karl, která vykombinovala domácí obranu a posledně jmenovaný stál opět tváří v 
tvář Dražanovi, ale netrefil bránu. 

Druhá půle již nebyla pro diváka tak atraktivní, hra se přiostřila a byla často kouskovaná, 

na trávě zůstala na obou stranách řada zraněných. Tři body jsme na těžkém terénu 
prostě již ukopali. 

Oslava důležitého vítězství se potom přesunula do autobusu a následně i do nepomucké 

hospody. Byl to opravdu povedený výlet do Brd. 

http://fotbalunas.cz/klub/3511/
http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/hrac/8873/


 

 

Tabulka 5 kol před koncem (vedeme o 11 bodů) : 

1 TJ Sokol Losiná 21 15 4 2 75:30 52 3 

2 TJ Sokol Merklín  21 11 5 5 68:52 41 3 

3 TJ Starý Smolivec 21 12 3 6 46:32 40 1 

4 TJ Sokol Žinkovy  21 12 2 7 50:33 39 1 

5 TJ Chotěšov B  21 9 4 8 36:43 34 3 

6 TJ Sokol Kasejovice  21 9 3 9 51:55 32 2 

7 TJ Klášter  21 8 6 7 51:49 31 1 

8 TJ Předenice  21 9 2 10 43:44 30 1 

9 SK Hradec 1946 21 8 3 10 33:42 30 3 

10 FK Nepomuk B 21 7 4 10 46:40 26 1 

11 TJ Slavoj Stod 21 6 5 10 42:49 26 3 

12 TJ Sparta Radkovice  21 6 3 12 32:43 22 1 

13 TJ Dobřany 21 5 4 12 32:69 22 3 

14 TJ Zdemyslice  21 3 6 12 36:60 16 1 

 

http://fotbalunas.cz/tym/3761/
http://fotbalunas.cz/tym/3698/
http://fotbalunas.cz/tym/3694/
http://fotbalunas.cz/tym/3762/
http://fotbalunas.cz/tym/3753/
http://fotbalunas.cz/tym/3757/
http://fotbalunas.cz/tym/3749/
http://fotbalunas.cz/tym/3767/
http://fotbalunas.cz/tym/3764/
http://fotbalunas.cz/tym/3755/
http://fotbalunas.cz/tym/3678/
http://fotbalunas.cz/tym/3759/
http://fotbalunas.cz/tym/3763/
http://fotbalunas.cz/tym/3751/


TJ Sokol Losiná - TJ Sparta Radkovice  

1:3 (0:1) 

13.05.2017 17:00 
22.kolo, Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor , 2016-2017 

Branky 

64. M. Bodanský - 14. Z. Bultas , 55. V. Brada , 68. Z. Bultas 

Losiná je posledním týmem Okresního přeboru, který se pyšní tím, ţe 
doma ještě neprohrál. Změnit se to nemělo ani po utkání s týmem ze 
spodu tabulky. Tím byly Radkovice, které v poslední době zaţívají 
druhou mízu a drţí naději na záchranu.  

 

Vedení hostů 
Úvod zápasu byl poměrně vyrovnaný. Oba celky praktikovaly spíše bojovný způsob 
fotbalu. V 14. minutě zahrávaly Radkovice rohový kop. Centr od Bultase si Pavel 
Novotný na první tyči srazil do vlastní branky - 0:1. Domácí pak zatlačili hosty a 
vytvořili si několik nadějných šancí, Martin Bodanský trefil břevno ve vyloţené šanci, 
v poslední minutě Zdeněk Svoboda nepropálil z trestňáku na šestnáctce zeď. 

Zvýšená aktivita 
Hosté, nabuzení poločasovým stavem, vlétli do druhého poločasu s velkou aktivitou a 
odměnou jim byl druhý gól. Dlouhý výkop Levého potáhl jeden z hráčů po pravé 
straně, odkud poslal zpětnou přihrávku na Václava Bradu, míč jsme nedokázali 
několikrát uklidit z vápna a tak Brada na několikrát překonal Zbiňě v bráně. Losiná 
následně více otevřela hru. Vytvořila si několik šancí a po jedné z nich sníţil Martin 
Bodanský hezkou střelou zpoza vápna. Hosté ale dokázali vyuţít pootevřené 
obrany a v 68. minutě zasadili rozhodující zásah. Kutka poslal z pravé strany balon 
mezi stopery a gólmana, ty si opět dávali přednost jeden druhému, a tak míč propadl 
na Bultase a ten zakončil do prázdné brány. Domácí v posledních minutách tlačili, 
ale zodpovědná hostující obrana udrţela útočné výpady Losiné na uzdě. Radkovice 
tak jsou prvním týmem, který v Losiné vyhrál. 
 
Ohlasy k zápasu: TJ Sokola Losiná 
Čestmír Kašpar (trenér): "Hosté byly obětavější, vyhecovaní, my jsme hráli špatně především 
vzadu, krajní beci nedávali míče a Pavel Novotný neměl svůj den. Všechny tři branky jsme soupeři v 
podstatě darovali.“ 
 
Ohlasy k zápasu: TJ Spařta Radkovice 
Stanislav Tisot (Trenér Tj Sparta Radkovice): "Zápas se pro nás vyvíjel dobře, už od 15. minuty 

jsme vedli. Do poločasu měli domácí několik šancí, ale nás podržel Levý. Do druhého poločasu jsme 

šli se zvýšenou aktivitou a nasazením a povedlo se odskočit na dvě branky. Domácí více otevřeli hru 

a snížili, my ale vzápětí šli znovu do dvoubrankového vedení a to už udrželi. Jsem klukům vděčný a 

jsem na ně hrdý, že dokázali odehrát takové utkání s týmem z čela tabulky. vyzdvihl bych Josefa 

Bradu, který nastoupil po dlouhé pauze a odehrál výborných 25 minut." 

 

 

http://fotbalunas.cz/klub/3574/
http://fotbalunas.cz/klub/3572/
http://fotbalunas.cz/kolo/26359/
http://fotbalunas.cz/soutez/349/
http://fotbalunas.cz/hrac/133566/
http://fotbalunas.cz/hrac/8670/
http://fotbalunas.cz/hrac/107086/
http://fotbalunas.cz/hrac/8670/


Sestavy 
TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - P. Novotný [-] , P. Tančouz [-] , M. Veleman [-] , Z. Svoboda [-] , J. Šlais [-] -

 M. Bodanský[-] , V. Brejcha [-] (46. J. Votípka [-] ) - T. Hrach [-] , T. Karl [-] , O. Tic [-] 

TJ Sparta Radkovice 

K. Levý [-] - P. Němec [-] , D. Fiala [-] (53. P. Vlček [-] ) , Z. Bultas [-] , I. Marina [-] , V. Brada [-] 

,T. Kutka [-] , F. Březina [-] (73. J. Brada [-] ) , M. Velich [-] , J. Toman [-] , V. Soyma [-] 

ŢK: 37. T. Hrach , 86. Z. Svoboda - 37. J. Toman , 63. T. Kutka , 83. I. Marina , 86. P. Vlček . 

Počet diváků: 150. Rozhodčí: Škoda Pavel - HOUDEK Zdeněk (N), VEIT Karel (N). 

  

http://fotbalunas.cz/hrac/82983/
http://fotbalunas.cz/hrac/8892/
http://fotbalunas.cz/hrac/15834/
http://fotbalunas.cz/hrac/8888/
http://fotbalunas.cz/hrac/8873/
http://fotbalunas.cz/hrac/8793/
http://fotbalunas.cz/hrac/133566/
http://fotbalunas.cz/hrac/23753/
http://fotbalunas.cz/hrac/8877/
http://fotbalunas.cz/hrac/28618/
http://fotbalunas.cz/hrac/3302/
http://fotbalunas.cz/hrac/31208/
http://fotbalunas.cz/hrac/1541/
http://fotbalunas.cz/hrac/95515/
http://fotbalunas.cz/hrac/128493/
http://fotbalunas.cz/hrac/8654/
http://fotbalunas.cz/hrac/8670/
http://fotbalunas.cz/hrac/138382/
http://fotbalunas.cz/hrac/107086/
http://fotbalunas.cz/hrac/8661/
http://fotbalunas.cz/hrac/1543/
http://fotbalunas.cz/hrac/138383/
http://fotbalunas.cz/hrac/8645/
http://fotbalunas.cz/hrac/26354/
http://fotbalunas.cz/hrac/45870/
http://fotbalunas.cz/hrac/28618/
http://fotbalunas.cz/hrac/8873/
http://fotbalunas.cz/hrac/26354/
http://fotbalunas.cz/hrac/8661/
http://fotbalunas.cz/hrac/138382/
http://fotbalunas.cz/hrac/8654/
http://fotbalunas.cz/rozhodci/2866/


Chotěšov B - Losiná 0:4 (0:1) 

 Branky 

2. O. Tic , 57. O. Tic , 67. O. Tic , 69. J. Votípka 

Sestavy 
TJ Chotěšov B 

J. Weiss [-] - L. Ondruš [-] , Z. Hönig [-] , T. Brabec [-] , P. Milička [-] - A. Kavka [-] (85. T. Veselý [-] ) 

,M. Vítek [-] , S. Durkoš [-] , L. Vebr [-] (68. F. Vítek [-] ) - V. Bednář [-] , P. Braun [-] 

TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - J. Šlais [-] , Z. Svoboda [-] , P. Tančouz [-] - V. Brejcha [-] (46. D. Šlais [-] ) , M. Bodanský[-

] , M. Pátek [-] , J. Votípka [-] - O. Tic [-] , T. Hrach [-] - V. Šlais [-] 

ŢK: 44. Z. Hönig - 44. V. Brejcha . 

Netradičně v neděli ráno jsme vyrazili do Chotěšova. Sehnat 11 schopných hráčů po 

sobotní svatbě Radka Velemana nebylo jednoduché. Pomohli tak kluci Šlaisovi. Na 

vítězství v této sezóně okresního přeboru nám po dalším zaváhání Merklína stačil již jen 

bod z posledních 4 utkání, tak jsem na zápas jeli celkem uvolnění. Chotěšovské béčko si 

drží také pozici v klidných vodách horní poloviny tabulky a tak se dal očekávat klidný 

zápas na krásném trávníku. 

Ještě větší pohodu přinesla hned první minuta zápasu, když Ondra Tic využil nepřesné 

rozehrávky, pohrál si s ještě ospalou obranou a krásnou střelou po zemi k tyči si zapsal 

asi nejrychlejší branku utkání. Zatáhli jsme se a čekali na další chyby soupeře, které nám 

nabídly další šance, ale třeba Tomášovi Hrachovi tentokrát nebylo dáno. Domácí zahrozili 

po centru do vápna, kdy se před Michalem Zbiněm ocitnul domácí hrot, ale nedůrazně 

zakončil. Rozruch přinesla až poslední minuta poločasu a absolutně zbytečná strkanice, 

po které jsme stáhli ze hřiště Vláďu Brejchu, kterého nahradil mladý David Šlais. 

V druhé půli na sebe nechal Ondra Tic 10 minut čekat a pak udeřil opět rychlým 

průnikem z pravé strany a tvrdou střelou po zemi tentokrát k druhé tyči. Za dalších 10 

min (67 min.) dvojice Hrach Tic prošla obranou a Ondra do prázdné brány završil hatrik 

(a to před tím ještě nedal tutovou hlavičku). Honza Votípka krátce na to završil skóre. 

A mohli jsme si tedy po zápase konečně zazpívat: "Tak jsme mistři no a co ..." (no ale co 

DÁL!) 
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TJ Sokol Losiná - 
TJ Sokol 

Kasejovice 

 

2:3 (2:2) 
 

27.05.2017 17:00 

Branky 

37. T. Hrach , 44. O. Tic - 3. K. Flandera , 26. Z. Adamec , 
47. M. Škyrta 

Domácí celek mohl jít do zápasu uvolněný, protoţe bylo jasné, ţe 
mistrovský titul uţ jim nikdo nesebere. Hosté naopak potřebovali vyhrát, 
aby měli jistotu záchrany. Dalo se tak očekávat větší úsilí Kasejovic. 
Parný první poločas skončil vyrovnaným výsledkem 2:2, kdyţ domácí jiţ 
prohrávali po půlhodině 0:2. Chvíli po změně stran rozhodl o vítězství 
hostů jejich nejlepší střelec Martin Škyrta z trestného kopu. 
 

Sestavy 
TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - K. Voráček [-] (11. F. Mádr [-] ) , P. Tančouz [-] , Z. Svoboda [-] , V. Šlais [-] , V. Hajšman[-

] - M. Bodanský [-] , M. Pátek [-] - T. Hrach [-] , O. Tic [-] , M. Veleman [-] 

TJ Sokol Kasejovice 

M. Svoboda [-] - J. Vonášek [-] , M. Chára [-] - J. Mašek [-] , M. Škyrta [-] , M. Fiala [-] , V. Drnek [-] 

,T. Jakubčík [-] , J. Mašek [-] - Z. Adamec [-] (90. V. Jakubčík [-] ) , K. Flandera [-] (89. A. Fous [-] ) - 

ŢK: 59. Z. Svoboda , 61. V. Hajšman . 

Počet diváků: 50. Rozhodčí: Škoda Pavel - KARL František (N), FOUS Pavel (N). 

 

 

 

 

SK Hradec 1946 - TJ Sokol Losiná 

 

1:3 (0:2) 

03.06.2017 17:00 
25.kolo, Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor , 2016-2017 

Branky 
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84. P. Andrle - 17. T. Hrach , 33. M. Bodanský , 86. T. Hrach 

Hradec měl z týmů přímo bojujících o záchranu asi nejhorší los. Čeká je 
Losiná a poslední kolo končí ve Smolivci. Bylo ale otázkou, jak přistoupí 
uţ jistý vítěz soutěţe z Losiné k zápasu. Hosté ale nic nevypustili a v 
poločase uţ bylo v podstatě rozhodnuto. Dva góly Tomáše Hracha tak 
rozhodli o vítězství Losiné. Nic na tom nezměnila ani branka domácího 
Andrleho.  
 

Sestavy 

SK Hradec 1946 

P. Kosť [-] - L. Kadera [-] , R. Straka [-] , M. Liebel [-] , K. Výrut [-] - J. Hrdina ml. [-] , O. Kiss [-] 

,O. Lihm [-] (60. T. Vozabule [-] ) , R. Lukášek [-] - M. Douša [-] (66. J. Hrdina st. [-] ) , J. Ibehej [-] 

(60.P. Andrle [-] ) 

TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - P. Tančouz [-] , Z. Svoboda [-] , J. Šlais [-] - T. Karl [-] , M. Bodanský [-] , M. Pátek [-] 

,F. Mádr [-] - M. Veleman [-] , O. Tic [-] (35. V. Hajšman [-] ) , T. Hrach [-] 

Počet diváků: 84. Rozhodčí: Němec Michal - KAŠE Jiří (N), KARL František (N). 
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TJ Sokol Losiná - TJ Klášter 

 

4:1 (1:1) 

10.06.2017 17:00 
26.kolo, Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor , 2016-2017 

 

Branky 

26. M. Veleman , 59. T. Karl , 75. T. Hrach , 82. T. Karl - 
36. T. Loukota 

 

Sestavy 
TJ Sokol Losiná 

M. Zbiň [-] - P. Tančouz [-] (65. V. Brejcha [-] ) , Z. Svoboda [-] , V. Hajšman [-] - T. Karl [-] , M. Pátek[-] 

, J. Votípka [-] , M. Bodanský [-] - T. Hrach [-] , M. Veleman [-] - P. Novotný [-] 

TJ Klášter 

Z. Větrovec [-] (82. J. Broţ [-] ) - V. Bárta [-] , L. Tobrman [-] , M. Hnízdil [-] , P. Velíšek [-] 

,R. Sedláček [-] , M. Karlík [-] , M. Suko [-] , T. Loukota [-] , M. Ptáček [-] , M. Dolák [-] 

Počet diváků: 80. Rozhodčí: Šálková Helena - HOUDEK Zdeněk (N), BALOUN Josef (N). 

Poslední zápas soutěţe jiţ nerozhodoval o ničem, a tak se hrál chvílemi 

pěší fotbal. Soupeř většinou bránil, my drţeli míč. O rozruch se staral 

Venca Hajšman průniky po pravé lajně, asi po 3. pokusu se mu konečně 

podařilo najít ve vápně Martina Velemana, který nás poslal do klidného 

vedení. Poslední čtvrthodina první půle naopak patřila hostům. Nejprve 

srovnali, kdyţ Michal Zbiň neudrţel střelu z dálky a plesknul si za 

asistence Martina Bodanského nešťastný vlastní gól. To hosty nabudilo 

a vzápětí jeli 2x sami na bránu, ale zbrkle minuli. 

Druhá půle moc fotbalu také nepřinesla, uklidnění do domácích řad 

přinesla po 15 minutách hry akce Hrach – Karl, kdy druhý Tomáš 

pohotově uklidil přízemní střelu k tyči. Další pasáţ byla ve znamení 

snahy o vyrovnání, hosté přidali na důrazu, po střetu museli střídat Pavel 

Tančouz i mladý brankář Kláštera a my přidali v 75. minutě Tomášem 

Hrachem třetí branku a zápas se jiţ jen dohrával. Po samostatném 

nájezdu Hrach doráţel do prázdné opět Tomáš Karl. 
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Závěrečná tabulka: 

2016-2017 

 

Tým Z V R P Skóre B PK 

1 TJ Sokol Losiná  26 18 4 4 89:38 61 3 

2 TJ Sokol Merklín  26 14 5 7 90:72 50 3 

3 TJ Sokol Ţinkovy 26 14 3 9 60:40 47 2 

4 TJ Starý Smolivec  26 13 4 9 53:42 44 1 

5 TJ Sokol Kasejovice  26 12 4 10 62:63 43 3 

6 TJ Chotěšov B  26 10 5 11 41:57 39 4 

7 TJ Klášter 26 10 6 10 64:64 37 1 

8 FK Nepomuk B 26 9 7 10 66:54 36 2 

9 TJ Předenice  26 10 3 13 55:63 34 1 

10 TJ Dobřany 26 9 4 13 45:77 34 3 

11 TJ Slavoj Stod  26 8 6 12 57:61 33 3 

12 TJ Sparta Radkovice  26 9 4 13 45:52 32 1 

13 SK Hradec 1946  26 8 3 15 38:60 30 3 

14 TJ Zdemyslice  26 5 8 13 49:71 26 3 
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Nejlepší střelci soutěže: 

Střelci 
  Hráč Počet 

1 Michal Fořt  30 

2 Tomáš Hrach 18 

3 Martin Škyrta  18 

4 Ondřej Tic 17 

5 Miroslav Švec  14 

6 Tomáš Tlustý 14 

7 František Březina  13 

8 Martin Veleman 13 

9 Lukáš Vebr  13 

10 Štefan Merhaut  12 

 

  

http://fotbalunas.cz/hrac/2388/
http://fotbalunas.cz/hrac/28618/
http://fotbalunas.cz/hrac/37770/
http://fotbalunas.cz/hrac/31208/
http://fotbalunas.cz/hrac/4366/
http://fotbalunas.cz/hrac/38664/
http://fotbalunas.cz/hrac/1543/
http://fotbalunas.cz/hrac/8888/
http://fotbalunas.cz/hrac/35713/
http://fotbalunas.cz/hrac/19448/


  

Stojící zleva: Trenéři Č.Kašpar a Z.Houdek, kapitán M.Veleman, P.Novotný, T.Hrach, M.Pátek, 

Z.Svoboda, M.Bodanský, trenér J.Hrach 

Sedící zleva: V.Hajšman, V.Brejcha, T.Karl, J.Votípka 

Ležící zleva: M.Zbiň, Pa.Tančouz 

 

  



    zápasy góly žluté červené minuty 
 Svoboda Zdeněk 26 8 7 0 2359 

 Zbiň Michal 26 0 1 0 2359 

 Hrach Tomáš 26 18 3 0 2215 

 Hajšman Václav 23 3 7 2 2008 

 Veleman Martin 21 13 2 0 1905 

 Novotný Pavel 20 4 2 0 1815 

 Tic Ondřej 22 17 4 0 1727 

 Pátek Michal 21 3 1 0 1626 

 Votípka Jan 19 7 5 0 1586 

 Bodanský Martin 17 3 1 0 1494 

 Šlais Josef 17 1 4 0 1402 

 Tančouz Pavel 19 2 0 0 1024 

 Šindelář Libor 7 5 2 0 640 

 Mádr Filip 12 0 2 0 469 

 Karl Tomáš 5 2 0 0 400 

 Voráček Karel 5 0 1 1 292 

 Laštovka Marek 4 0 0 0 275 

 Matulka David 6 0 0 0 240 

 Šlais Vlastimil 2 0 0 0 181 

 Brejcha Vladimír 12 0 3 0 141 

 Šlais David 1 0 0 0 44 

 Topinka Vojtěch 1 0 0 0 28 

 Hrach Josef 1 0 0 0 20 

 Fremr Oldřich 1 0 0 0 0 

 

         

Jádro týmu není široké, ale bylo zaplaťpánbů celkem stabilní. Dlouhodobá zranění Šindeláře, Matulky, 

Voráčka nahradily posily z béčka – Marek Laštovka, Vlasta Šlais 

  



 

Datum a čas Kolo Domácí Hosté Výsledek Hřiště/Stadion 

20.8.2016 17:00 1 3240161 - Losiná 3240191 - Merklín 8:2 Losiná 

27.8.2016 17:00 2 3240401 - Žinkovy 3240161 - Losiná 1:5 Ţinkovy 

3.9.2016 17:00 3 3240161 - Losiná 3240211 - Nepomuk "B" 3:1 Losiná 

10.9.2016 17:00 4 3240231 - Předenice 3240161 - Losiná 2:1 Tráva 

17.9.2016 16:30 5 3240161 - Losiná 3240031 - Dobřany 6:3 Losiná 

24.9.2016 16:30 6 3240321 - Stod 3240161 - Losiná 3:3 Stod 

1.10.2016 16:00 7 3240161 - Losiná 3240381 - Zdemyslice 3:3 Losiná 

8.10.2016 16:00 8 3240161 - Losiná 3240281 - Starý Smolivec 3:0 Losiná 

15.10.2016 15:30 9 3240261 - Radkovice 3240161 - Losiná 1:3 Radkovice 

22.10.2016 15:30 10 3240161 - Losiná 3240091 - Chotěšov "B" 3:1 Losiná 

29.10.2016 14:30 11 3240111 - Kasejovice 3240161 - Losiná 1:5 Kasejovice 

5.11.2016 14:00 12 3240161 - Losiná 3240061 - SK Hradec 1946 4:1 Losiná 

12.11.2016 14:00 
 

13 
 

3240121 - Klášter, z.s. 
 

3240161 – Losiná 
 

4:4 
 

Klášter 

18.3.2017 15:00 14 3240191 - Merklín 3240161 - Losiná 1:1 Merklín 

25.3.2017 15:00 15 3240161 - Losiná 3240401 - Žinkovy 2:0 Losiná 

2.4.2017 16:30 16 3240211 - Nepomuk "B" 3240161 - Losiná 1:3 Nepomuk 

8.4.2017 16:30 17 3240161 - Losiná 3240231 - Předenice 6:1 Losiná 

15.4.2017 17:00 18 3240031 - Dobřany 3240161 - Losiná 3:0 VSTIŠ hřiště 

23.4.2017 16:00 19 3240161 - Losiná 3240321 - Stod 5:1 Losiná 

29.4.2017 17:00 20 3240381 - Zdemyslice 3240161 - Losiná 0:5 Zdemyslice 

6.5.2017 17:00 21 3240281 - Starý Smolivec 3240161 - Losiná 0:2 Starý Smolivec 

13.5.2017 17:00 22 3240161 - Losiná 3240261 - Radkovice 1:3 Losiná 

21.5.2017 10:15 23 3240091 - Chotěšov "B" 3240161 - Losiná 0:4 Chotěšov 

27.5.2017 17:00 24 3240161 - Losiná 3240111 - Kasejovice 2:3 Losiná 

3.6.2017 17:00 25 3240061 - SK Hradec 1946 3240161 - Losiná 1:3 Hradec 

10.6.2017 17:00 26 3240161 - Losiná 3240121 - Klášter, z.s. 4:1 Losiná 

 


