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Rozpis zápasů muži – zbývá odehrát 
12. kolo  7. 11. 2015 Libež - Trh. Štěpánov sobota 14.00 hodin 

13. kolo  15. 11. 2015 Bl.Načeradec – Libež neděle 13.30 hodin 

Mladší žáci – FC Graffin Vlašim 
 

V Libži trénují a hrají své domácí zápasy mladší žáci FC Graffin Vlašim, kteří 
startují v okresním přeboru. Trénují je Miloš Filip s Petrem Kotorou a mezi 
jejich svěřence patří mimo jiné „libežák“ Šimon Kameník. Aktuálně figurují na 
3. místě tabulky. 
 

Poslední odehrané zápasy 
 

Vlašim – Nespeky 10 : 2  Jankov – Vlašim  1 : 7 
 

Vlašim – Sedlec-Prčice 4 : 2  Vlašim – Mezno  15 : 2 
 

Teplýšovice – Vlašim 1 : 11  Vlašim – Poříčí  7 : 8 
 

Vlašim – Kondrac 13 : 2  Vlašim – Trh.Štěpánov 11 : 0 
 

Struhařov – Vlašim 1 : 14  Benešov – Vlašim 6 : 4 
 

Dne 5.10.2015 rozhodl výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky, 

že vyhovuje naší žádosti o přejmenování klubu z dosavadního oficiálního 

názvu „TJ Sokol Libež“ na nový oficiální název „FK Libež, z.s.“ 

 

Jménem výboru FK Libež a jménem týmu děkuji 

všem fanouškům za podporu v celé podzimní části 

soutěže a jako tým doufáme, že nám zachováte 

přízeň i v jarní části soutěže. 

Díky !!! 
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dnes může rozhodovat jediný gól. O vzrušení se tak staral zejména hlavní rozhodčí 
svými nepřesnými rozhodnutími, což se nelíbilo ani jedné straně. První a nakonec 
rozhodující branku jsme vstřelili v úvodu druhého poločasu. Lukáš Bucala zatáhl míč 
po křídle až do vápna soupeře, obránce na něj rychlostně nestačil a zatáhl za 
záchranou brzdu-penalta. K míči se postavil exekutor Patrik Rakaš a nemýlil se - 1:0!!! 
Navýšit skóre mohl Lukáš Bucala, když po nepřesné rozehrávce soupeře pelášil sám 
na brankáře, ale se svojí šancí naložil prachbídně, když ani pořádně nevystřelil. V 
nervózním závěru byl vyloučen Pavel Čermák, ale i v 10ti jsme první výhru uhájili. 
 

Statistiky podzim 2015 
 

příjmení a jméno post góly ŽK ČK odehrané zápasy/minuty 

Babka Petr Z         

Bařina Jaroslav O 1     10 / 900 

Bucala Lukáš Ú 6     11 / 990 

Čermák Pavel O   2 1  11 / 880 

Čičatka Martin O   1   6 / 310  

Hromas Václav B         

Janák David O       9 / 440 

Kněžík David O   3   11 / 865 

Kováč Jiří Z 4     11 / 635 

Kukla Lukáš Z   1   9 / 795 

Mišovic Jan Z 1 3   11 / 885 

Moravec Ondřej O   2   9 / 785 

Neruda Michal Z   2   8 / 495 

Polyak Petr Z       8 / 145 

Procházka Martin B       2 / 180 

Rakaš Patrik Ú 9     11 / 895 

Svoboda Josef O       4 / 195 

Šindelář Jakub Z       7 / 215 

Zikmund Libor B       11 / 840 

Žirovnický Martin Z       7 / 400 
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Tabulka III. třída skupina B 
 
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. Trh. Štěpánov 11 9 2 0 33:6 29 

2. Kamberk 11 8 1 2 41:17 25 

3. Nesp. Lhota 11 7 3 1 30:16 24 

4. Tichonice 11 7 2 2 31:12 23 

5. Libež 11 7 1 3 23:13 22 

6. Divišov B 11 5 2 4 33:22 17 

7. Čechtice 11 5 0 6 29:28 15 

8. Miličín 11 4 3 4 22:25 15 

9. Bílkovice 11 5 0 6 12:19 15 

10. Kondrac B 11 3 3 5 17:27 12 

11. Louňovice 11 3 0 8 13:28 9 

12. Ratměřice 11 2 0 9 16:35 6 

13. 
Blaník 

Načeradec 
11 2 0 9 7:26 6 

14. Myslič 11 1 1 9 7:40 4 

 

xxxx 

xxxx 

- postup do vyšší soutěže 

- sestup do nižší soutěže 

 

Odehrané zápasy 
 

Kondrac B – Libež  1 : 3 ( 1 : 1 ) 

rozhodčí:  Karel Berenda 

góly:  vlastní (40´), Patrik Rakaš (63´), Lukáš Bucala (84´) 

ŽK:  Jan Mišovic (59´) 
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sestava:  Martin Procházka - David Kněžík (85´ David Janák), Pavel Čermák, Jaroslav 
Bařina, Josef Svoboda - Jiří Kováč, Jan Mišovic, Ondřej Moravec, Lukáš Kukla (85´ 
Libor Zikmund) - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala 

Úvodní půlhodinka byla z naší strany špatná. Produkovali jsme velké množství 
nepřesných přihrávek a nedokázali včas obsazovat domácí borce. Je tedy logické, 
že kondračtí měli několik šancí a také vstřelili vedoucí branku. Do poločasu 
jsme ovšem dokázali vytěžit z minima maximum, když si centr Jirky Kováče srazil 
domácí obránce do vlastní branky - 1:1!!! Druhý poločas jsme odehráli podstatně lépe. 
Méně jsme kazili a protihráče jsme dostupovali včas. To nám na konečný úspěch 
stačilo. Domácí sice měli územní převahu, ovšem hráli jen po naše velké 
vápno. Zahrozili jen ze standartek, ale s nimi si naše obrana s bezchybným Pavlem 
Čermákem a Martinem Procházkou včele dokázala s přehledem poradit. Naproti tomu 
jsme my podnikali postupem doby čím dál nebezpečnější protiútoky. Bylo znát, že 
domácím borcům ubývaly síly. Na svojí šanci jsme si počkali a bleskově udeřili. Po 
rychlém protiútoku byl ve vápně hrubě podražen Honza Mišovic, který dnes hrál 
velmi dobrou partii. K penaltě se postavil Patrik Rakaš, jeho pokus brankář vyrazil, 
ale Patrik druhou šancí z dorážky nepohrdl - 1:2!!! Zápas definitivně zlomilo naše 
útočné duo v samém závěru. Patrik Rakaš zatáhl míč a přihrál jej Lukáši Bucalovi, 
jenž se z podobných pozic nemýlívá - 1:3!!! 

 
Libež – Myslič  2 : 1 ( 0 : 0 ) 

rozhodčí:  Ladislav Murgač 

góly:  Lukáš Bucala (68´ a 74´) 

ŽK:  Ondřej Moravec (87´) 

sestava:  Martin Procházka - David Kněžík, Ondřej Moravec, Jaroslav Bařina, David 
Janák (60´ Josef Svoboda) - Michal Neruda (65´ Libor Zikmund), Jan Mišovic, Jiří 
Kováč, Petr Polyak (46´ Jakub Šindelář) - Patrik Rakaš (80´ Pavel Čermák), Lukáš 
Bucala 

Celý první poločas připomínal předchozí zápas z Louňovic. Naše hra byla plná 
nepřesností, bez důrazu a hlavně bez pohybu. Chybělo nasazení, drajv. Nevytvořili 
jsme si žádnou gólovou šanci. Úvodní dvacetiminutovka druhého poločasu byla ještě 
horší, hosté nás místy i zatlačili a vytvářeli si šance. Na toto reagoval trenér dvojím 
střídáním v rychlém sledu a náš bezkrevný výkon to oživilo. Prakticky z první vážnější 
šance jsme udeřili. Dnes v poli hrající Libor Zikmund vhodil dlouhý aut, míč propadl 
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za zbytečný zákrok na polovině hřiště po druhé žluté kartě vyloučen hráč Bílkovic a 
vše se zdálo být hotové. Hosté zbraně ale nesložili a nadále s námi hráli otevřenou 
partii. Tvořili jsme si šance, ze kterých se dalo zápas rozhodnout. Ale vlastní 
nemohoucnost, výborný bílkovický brankář a také pověstné štěstí, když jsme 
nastřelili dvakrát břevno, drželo pořád výsledek 1:0. A tak také toto derby skončilo. 

 
Kamberk – Libež  3 : 0 ( 1 : 0 ) 

rozhodčí:  Karel Berenda 

ŽK:  Pavel Čermák (57´), David Kněžík (74´) 

sestava:  Libor Zikmund - David Kněžík, Pavel Čermák, Ondřej Moravec, Martin 
Čičatka - Michal Neruda, Lukáš Kukla, Jan Mišovic (65´ Jakub Šindelář), Martin 
Žirovnický (70´ Petr Polyak) - Jiří Kováč (46´ Patrik Rakaš, Lukáš Bucala 

Po domácím vítězství nad Tichonicemi jsme byli namlsaní na další body. Na tento 
zápas si zaslouženou dovolenou "vybral" trenér Jiří Hák a bohužel to pro nás bylo 
citelné oslabení. Bylo to vidět již na samotném přístupu u většiny hráčů během 
rozcvičení před začátkem zápasu. Vrátilo se nám to v podobě brzké inkasované 
branky ze standartní situace po nedůrazu v obraně -1:0!!! Na "hřišti" jaké je v 
Kamberku nelze praktikovat vůbec žádné fotbalové myšlenky, ale přesto jsme se o to 
dost často nepochopitelně pokoušeli. To domácí hráli typickou kopanou, kdy každý 
míč bez rozpaků nakopávali směrem k naší brance a svým důrazem nám zle zatápěli. 
Přesto jsme si vytvořili více brankových příležitostí my. Za zmínku stojí velké šance 
Ondřeje Moravce a Martina Žirovnického. Fotbal se ale hraje na góly, nikoliv na 
šance, a svojí perfektní produktivitu nám domácí ukázali v samém závěru utkání. V 
rozmezí 3 minut nám vstřelili dvě branky a bylo hotovo. 

 
Libež – Tichonice  1 : 0 ( 0 : 0 ) 

rozhodčí:  Pavel Brabenec 

gól:  Patrik Rakaš (56´ z penalty) 

ŽK:  Pavel Čermák (37´),  ČK:  Pavel Čermák (80´) 

Dobrý vstup do nové sezóny je pro pohodu v týmu vždy velice důležitý, když jste 
nováček, platí to dvojnásobně. Tichonice jsou pro Libež známý soupeř, vzájemné 
zápasy jsou malými derby. Toto léto bylo v libežských fotbalových vodách proti 
loňskému poněkud klidnější, ale určité změny jsou třeba vždy. Zpět k samotnému 
zápasu. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany s minimem chyb, což napovídalo, že 
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Čechtice – Libež  2 : 4 ( 1 : 2 ) 

rozhodčí:  Karel Černý 

góly:  3x Patrik Rakaš (9´ z penalty, 24´ a 68´), Jaroslav Bařina (55´) 

ŽK:  Lukáš Kukla (64´), Ondřej Moravec (76´), Jan Mišovic (86´) 

sestava:  Libor Zikmund - David Kněžík (75´ Martin Žirovnický), Pavel 
Čermák, Jaroslav Bařina, Martin Čičatka (60´ David Janák) - Ondřej Moravec - Jiří 
Kováč (60´ Michal Neruda), Jan Mišovic, Lukáš Kukla - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala 

Čechtice platí vždy za velmi silného soupeře, zvláště v domácím prostředí. Taktika 
stanovená naším trenérem dnes zněla především výborně bránit a vyrážet k rychlým 
protiútokům a tím zasadit soupeři nečekané údery. Tuto taktiku všichni hráči plnili 
do posledního puntíku a tak to přinášelo úspěch. Do dvoubrankového vedení nás poslal 
Patrik Rakaš, který se ten den zřejmě dobře vyspal, neboť se dokonce i nebál 
ostřejšího souboje :-) Komplikace se dostavila před přestávkou, když domácí snížili 
na 1:2. Klid nám opět vrátil Jarda Bařina, který svojí střelou netradičně levou nohou 
z velkého vápna a ještě s roztrženou kopačkou překvapil brankáře a jeho "šmudla" 
zapadla k tyči - 1:3!!! Po zbytečné ztrátě ve středu pole a několika neúspěšných 
pokusech o zastavení akce jsme inkasovali opět na rozdíl jednoho gólu - 2:3!!! Patrik 
Rakaš byl ten den ale neudržitelný a po rychlém protiútoku a pěkné přihrávce Lukáše 
Bucaly zavěsil bravurně k tyči a tím zápas rozhodl - 2:4!!! Poté ještě několik dalších 
infarktů pro našeho trenéra připravil Pavel Čermák, když z pozice stopera při 
kličkování ztratil míč, ale i toto nebezpečí jsme zažehnali a odvezli si nečekané, ale 
naprosto zasloužené vítězství. 

 
Libež – Bílkovice  1 : 0 ( 1 : 0 ) 

rozhodčí:  Roman Irion 

gól:  Jan Mišovic (23´) 

ŽK:  Martin Čičatka (58´), David Kněžík (71´) 

Před solidní diváckou kulisou je tu opět po dlouhé době derby s Bílkovicemi. Náboj 
tohoto duelu ještě více zvyšuje, že mnoho hráčů oblékalo také dres soupeře. První 
poločas byl vyrovnaný, i když více šancí jsme měli my. Brzdily nás ale nepřesnosti ve 
finální fázi a v zakončení. Přesto jsme několikrát nebezpečně zahrozili. Nádhernou 
vedoucí branku vstřelil Honza Mišovic. Ondra Moravec mu přistrčil míč a populární 
"Mašina" napálil míč z dobrých 25m do šibenice - 1:0!!! V úvodu druhého poločasu byl 
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až na penaltu, kde se Lukáš Bucala nemýlil - 1:0!!! Lukáš udeřil o chvíli později i 
podruhé - 2:0!!! Mohl dokonce vsítit hattrick, to by ale musel proměnit pokutový kop, 
ovšem selhal. To pro nás mohlo mít fatální následek. Z protiútoku jsme po 
signalizovaném, ale neodpískaném ofsajdu inkasovali branku, ale zápas jsme si již 
pohlídali a dovedli ho do vítězného konce. 

 
Louňovice – Libež  1 : 0 ( 0 : 0 ) 

rozhodčí:  Miloslav Kněžík - laik 

ŽK:  Michal Neruda (31´) 

sestava:  Libor Zikmund - David Kněžík, Pavel Čermák (70´ David Janák), Jaroslav 
Bařina, Ondřej Moravec - Michal Neruda (75´ Petr Polyak), Jan Mišovic, Jiří 
Kováč, Martin Žirovnický - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala 

Na tento zápas delegovaný rozhodčí Michal Babický nepřijel, muselo se tedy losovat. 
Šťastnější ruku měl hostující kapitán David Kněžík a právo rozhodčího bylo na naší 
straně. Tyto nepříjemnosti nepřidaly žádnému týmu a tak se celý první poločas obě 
mužstva hledaly, hra nebyla vůbec ke koukání. Více šancí měli domácí, kteří z té 
největší nastřelili břevno. Po přestávce se obraz téměř nezměnil, ale přišlo 
více vzrušení na obou stranách. Nejprve byl za vulgární kritiku hlavního rozhodčího 
vyloučen domácí středový hráč a tak se přeci jen otevřelo více prostoru pro 
naší kombinaci. Tlačili jsme se více do zakončení, tvořili si šance a náš gól vysel ve 
vzduchu. Stalo se ale něco neuvěřitelného na straně druhé. Odražený míč nakopl 
domácí obránce z dobrých 20 metrů na naší branku, střela mu však vůbec nesedla a 
míč se sotva dokutálel k brankové čáře. K překvapení všech si s touto "pumelicí" ale 
Libor Zikmund nedokázal poradit a inkasoval potupnou branku - 1:0!!! To s námi 
otřáslo, ale zbraně jsme nesložili. Vytvořili jsme si další velké šance, ale neproměnili 
je a tak po porážce 1:0 tímto směšným gólem, navíc proti 10ti hráčům a s "vlastním" 
rozhodčím v zádech, jsme celému fotbalovému okresu za šašky. 

 
Libež – Mili čín  6 : 0 ( 4 : 0 ) 

rozhodčí:  Pavel Svoboda 

góly:  3x Jiří Kováč (16´, 19´ a 64´), vlastní (29´), Patrik Rakaš (41´), Lukáš Bucala 
(54´) 

ŽK:  Michal Neruda (17´) 
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Průběh tohoto utkání tak jednoznačný jako jeho výsledek nebyl. V úvodu byli 
nebezpečnější hosté, ale své šance neproměnili, zachránil nás brankář Libor Zikmund. 
A tak přišel ke slovu "muž zápasu" Jirka Kováč, který dvěma nádhernými brankami v 
rychlém sledu dal našim barvám klid - 2:0!!! Hosty poslaly do kolen hrubé chyby v 
obraně, což vystihl třetí, dokonce vlastní gól v jejich síti. Narozdíl od zápasu s 
Ratměřicemi, kdy jsme také měli pohodlný náskok ale hráli špatně, jsme dnes bavili 
diváky pohlednou hrou. A přidávali další branky. Na poločasových 4:0 upravil Patrik 
Rakaš, pátou branku vstřelilo jeho bílé dvojče Lukáš Bucala :-) Svůj hattrick dokonal 
Jirka Kováč, který vsítil opět pohlednou branku - 6:0!!! Další šance jsme už 
neproměnili, góly si šetříme na další zápasy :-) 

 
Nesp. Lhota – Libež  2 : 0 ( 0 : 0 ) 

rozhodčí:  Jaroslav Rosenvald 

ŽK:  David Kněžík (33´) 

sestava:  Libor Zikmund - David Kněžík, Pavel Čermák, Jaroslav Bařina, David 
Janák (25´ Josef Svoboda) - Martin Žirovnický (46´ Jakub Šindelář - 80´ Jiří 
Kováč), Ondřej Moravec, Jan Mišovic, Lukáš Kukla - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala 

Zápas o tom, kdo udělá méně chyb, uspěje. S cílem tedy hlavně neudělat chybu 
jsme vstoupili do prvního poločasu, když jsme hráli směrem dolů. Byli to ovšem 
domácí, kdo si vypracoval více šancí, ale Libor Zikmund držel naše akcie nad vodou. 
My jsme zahrozili několika rychlými protiútoky, ale nedotáhli jsme je ke gólové 
radosti. Druhý poločas začal hned zostra velkou příležitostí domácích, ale Libor v 
naší brance kraloval. Když jsme se začali osmělovat a přidávat na plynu, přišla 
bohužel Liborova "minela", když nesebral lehký míč a domácí útočník zavěsil do 
prázdné branky - 1:0!!! Srovnat skóre mohl Lukáš Bucala, ale svůj trestný kop z 
hranice vápna zakroutil jen těsně vedle tyče zkoprnělého brankáře. Neujala se ani 
dalekonosná střela Ondřeje Moravce. Domácí zápas rozhodli po rohovém kopu a 
našem nedůrazu při bránění protihráče. 

 
Libež – Ratměřice  4 : 1 ( 3 : 0 ) 

rozhodčí:  Josef Hocek 

góly:  2x Patrik Rakaš (3´ z penalty a 42´), Jiří Kováč (6´), Lukáš Bucala (87´) 

Zápas s dosud nebodujícími Ratměřicemi jsme rozehráli jako z říše snů. Svojí 
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aktivitou jsme hosty zamkli na jejich půlce hřiště a v 6. minutě na světelné tabuli 
svítilo skóre 2:0!!! První branku vstřelil z penalty Patrik Rakaš a vzápětí zvyšoval 
Jirka Kováč na rozdíl dvou branek. Takto podařený vstup nás ale "uspal" a přestali 
jsme být aktivní. Nebyli jsme schopni přihrát a nezkazit tři míče za sebou a tudíž 
jsme nemohli mít ani další šance ke skórování. Před přestávkou po pěkné akci celé 
útočné formace zvýšil kanonýr Patrik Rakaš na 3:0!!! Druhý poločas byl obdobou 
prvního, ovšem bez "snového" začátku. Námi produkovaný fotbal moc oku lahodící 
nebyl, navíc musel něco ze svého umění předvést i brankář Libor Zikmund. Lapil 
penaltu a vyřešil několik nepříjemností před svojí svatyní. Po rohu a nedůrazu v 
obsazování protihráčů však také inkasoval. Zápasový účet na konečných 4:1 uzavřel 
excelentně zahraným přímým kopem Lukáš Bucala. 

 
Libež – Divišov B  2 : 2 ( 0 : 1 ) 

rozhodčí:  Jiří Malý 

góly:  Patrik Rakaš (83´ z penalty), Lukáš Bucala (90´) 

ŽK:  Jan Mišovic (25´) 

sestava:  Libor Zikmund - David Kněžík (85´ Petr Polyak), Pavel Čermák, Jaroslav 
Bařina, David Janák - Martin Čičatka (46´ Jakub Šindelář) - Jiří Kováč (46´ Michal 
Neruda), Jan Mišovic (65´ Martin Žirovnický), Lukáš Kukla - Patrik Rakaš, Lukáš 
Bucala 

Derby začaly oba týmy velmi opatrně. Hosté měli nejprve několik náznaků šancí, ale 
skutečné gólovky" jsme si vypracovali my, ale trestuhodně jsme je nedokázali 
proměnit. Do vedení šli hosté, když po zaváhání brankáře Libora Zikmunda pohodlně 
dorazili míč do prázdné brány - 0:1!!! Naše snaha o vyrovnání ztroskotala opět na 
nemohoucnosti proměnit šance a tak přišel trest na druhé straně. Po sérii několika 
hrubých chyb v obraně se míč dostal na kopačky hostujícího útočníka a ten 
chladnokrevně zavěsil - 0:2!!! To nás zlomilo a nebyli jsme si schopni ani pořádně 
přihrát. Poté měli divišovští šanci na zvýšení vedení a rozhodnutí zápasu, ale po 
odrazu míč lízl břevno branky. Již to vypadalo na naší prohru, neboť se blížil konec 
zápasu, a přestože jsme nehráli dobře, tak jsme si vyprodukovali další tři brankové 
příležitosti, ale hostující brankář exceloval. Kapituloval až v 83.minutě, když faul na 
Lukáš Bucalu potrestal z penalty Patrik Rakaš - 1:2!!! Vsadili jsme vše na jednu kartu 
a nakonec se v samém závěru dočkali zaslouženého vyrovnání, když centr Michala 
Nerudy uklidil do sítě Lukáš Bucala - 2:2!!! Poslední akce patřila Divišovu, když dlouhý 
nákop špatně odhadl Libor Zikmund a následoval zbytečný souboj, který zaváněl 
penaltou. Píšťala sudího zůstala němá a oba týmy se rozešly zaslouženě smírně 2:2. 
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