LIBEŽSKÝ FOTBALOVÝ
ZPRAVODAJ

LIBEŽ – LOUŇOVICE
sobota 21. května 2016 od 17.00 hodin
rozhodčí: Ladislav Tinák
www.fklibez.cz

PARTNEŘI KLUBU

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. V tabulce jsou na
3. místě. Většina hráčů tohoto týmu reprezentuje OFS Benešov na turnajích a
také tento „okresní výběr“ absolvuje v Libži tréninky.

Odehrané zápasy
Trh.Štěpánov – Vlašim

0:5

Kondrac – Vlašim

0:7

Mezno – Vlašim

2:20

Vlašim – Teplýšovice

8:0

Vlašim - Struhařov

15:0

Vlašim – Benešov

9:1

Poříčí – Vlašim

4:0

Rozpis zápasů žáků
- zbývá odehrát
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19. kolo

8. 5. 2016

Kondrac – Vlašim

neděle 10.15 hodin

20. kolo

15. 5. 2016

Vlašim - Teplýšovice

neděle 10.00 hodin

21. kolo

18. 5. 2016

Vlašim – Benešov

středa 17.30 hodin

22. kolo

22. 5. 2016

Sedlec-Prčice – Vlašim

neděle 10.15 hodin

23. kolo

29. 5. 2016

Vlašim – Jankov

neděle 10.00 hodin

24. kolo

5. 6. 2016

Nespeky – Vlašim

neděle 10.15 hodin

25. kolo

12. 6. 2016

Vlašim – Bystřice

neděle 10.00 hodin

26. kolo

18. 6. 2016

Minerva Votice – Vlašim sobota 10.15 hodin
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Soupiska podzim 2015
Babka Petr

Bařina Jaroslav

Bucala Lukáš

Čermák Pavel

Čičatka Martin

Hromas Václav

Janák David

Kněžík David

Kováč Jiří

Kukla Lukáš

Mišovic Jan

Moravec Ondřej

Neruda Michal

Pýcha David

Procházka Martin

Rakaš Patrik

Svoboda Josef

Zikmund Libor

Žirovnický Martin

Trenéři:

Tabulka III. třída skupina B

Jiří Hák

Pořadí

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Trh. Štěpánov

21

19

2

0

67:10

59

2.

Kamberk

21

15

2

4

74:30

47

3.

Tichonice

21

14

2

5

67:28

44

4.

Nesp. Lhota

21

11

4

6

51:41

37

5.

Divišov B

21

10

5

6

49:37

35

6.

Bílkovice

21

10

0

11

43:37

30

7.

Libež

21

9

3

9

35:39

30

8.

Čechtice

21

9

2

10

52:51

29

9.

Blaník Načeradec

21

9

0

12

36:46

27

10.

Miličín

21

7

4

10

36:56

25

11.

Ratměřice

21

6

2

13

37:60

20

12.

Louňovice

21

5

2

14

27:51

17

13.

Kondrac B

21

4

4

13

23:53

16

14.

Myslič

21

2

2

17

15:73

8

Václav Hromas
David Kněžík

Vedoucí mužstva:

Odehrané zápasy
Miličín – Libež

Arnošt Kočí

2:1

(1:1)

rozhodčí: Zdeněk Mrázek
Hostují jinde:

Bucala Pavel - TJ Nesperská Lhota

gól: Lukáš Bucala (32´)

Kokta Petr – FC Myslič

ŽK: Ondřej Moravec (37´), Libor Zikmund (81´)

Míka Jakub – TJ Sokol Kamberk

sestava: Petr Babka - David Janák, Pavel Čermák, Ondřej Moravec, Libor Zikmund David Pýcha, Jiří Kováč, Michal Neruda, Martin Čičatka - Martin Žirovnický, Lukáš
Bucala

Neruda Jan – Slovan Kladruby
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Do tohoto duelu jsme nastoupili ve velmi improvizované sestavě pouze v 11 hráčích.
Nasazení se ale s předchozím zápasem nedalo srovnat, samozřejmě že nám v určitých
fázích scházela kvalita a docházely síly. První poločas se navíc hrálo ve velkém
lijáku. Hra byla vyrovnaná, o konečném výsledku rozhodovalo množství chyb. V prvním
poločase jsme inkasovali jako první. Vyrovnali jsme když Martin Žirovnický vybojoval
míč, předložil ho Lukáši Bucalovi a ten obstřelil brankáře - 1:1!!! Ve druhém poločase
jsme neuhlídali standartní situaci a tím domácí rozhodli o svém vítězství. My jsme
totiž své šance neproměnili, nastřelili jsme tyčku a na body nám tentokráte scházel
pověstný kousek štěstí.

Libež – Nesp. Lhota

0:3

(0:1)

rozhodčí: Roman Irion
sestava: Martin Procházka - Josef Svoboda (46´ Martin Čičatka), Pavel Čermák,
Jaroslav Bařina, Ondřej Moravec - David Pýcha, Jiří Kováč, Michal Neruda, Martin
Žirovnický (65´ Libor Zikmund) - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala
Vstup do zápasu se nám podařil na výbornou, soupeře jsme přehrávali a z toho
pramenily šance, do kterých jsme se dostávali. Žádnou jsme však nedotáhli
do gólového konce a zhruba od 15té minuty jsme začali ztrácet kontrolu nad
zápasem. Soupeř se osměloval a po našich hrubých chybách měl i šance. Jendu
proměnil před přestávkou. Druhý poločas byl z obou stran bída, zmar, zoufalství, hra
neměla žádné tempo a totálně bez pohybu. Na obou stranách dominovalo velké
množství zkažených přihrávek. V našem dresu vyčníval brankář Martin Procházka,
který lapil min. 3 hotové góly. V samém závěru jsme vsadili vše na útok, ale výsledkem
byly další dva góly v naší síti. Diváky museli ještě dlouho bolet oči...

Ratměřice – Libež

2:2

(0:0)

rozhodčí: Roman Irion
g: 2x Patrik Rakaš (55´ z penalty a 80´)

Statistiky jaro 2016
příjmení a jméno

post

góly ŽK ČK

Babka Petr

Z

Bařina Jaroslav

O

Bucala Lukáš

Ú

Čermák Pavel

O

8 / 720

Čičatka Martin

O

5 / 245

Hromas Václav

B

2 / 180

Janák David

O

3 / 130

Kněžík David

O

2 / 135

Kováč Jiří

Z

8 / 720

Kukla Lukáš

Z

5 / 250

Mišovic Jan

Z

2

4 / 290

Moravec Ondřej

O

3

8 / 720

Neruda Michal

Z

8 / 565

Procházka Martin

B

1 / 90

Pýcha David

Z

Rakaš Patrik

Ú

Svoboda Josef

O

Zikmund Libor

B

6 / 405

4

4

1

3 / 270

1

8 / 720

2

7 / 495

1

7 / 600
6 / 450

1

ŽK: Ondřej Moravec (75´), David Pýcha (85´)
sestava: Libor Zikmund - Petr Babka (46´ Martin Čičatka), Pavel Čermák, Ondřej
Moravec, Josef Svoboda - David Pýcha, Jiří Kováč, Michal Neruda, Martin
Žirovnický - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala
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odehrané zápasy/minuty
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7 / 400

Patrika Rakaše - 1:0!!! Druhý gól přidal Lukáš Bucala, stejný hráč mohl zvýšit na
rozdíl tří branek, ale po křižné přihrávce Patrika Rakaše mířil z dobré pozice vedle.
To nás mohlo mrzet, v samém závěru jsme inkasovali na 2:1, ale vedení jsme si již
pohlídali a zápas dotáhli do vítězného konce.

Tichonice – Libež

3:0

(1:0)

rozhodčí: Zdeněk Pessr
ŽK: Jaroslav Bařina (15´)
sestava: Václav Hromas - David Kněžík, Pavel Čermák, Jaroslav Bařina, Ondřej
Moravec – David Pýcha (35´ Lukáš Kukla), Michal Neruda, Jiří Kováč, Martin
Žirovnický - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala
Kdo zná, ví o čem je řeč - tichonické "hřiště" po zimě nelze snad ani placem na fotbal
nazvat. Rozhodčí ho ale uznal za regulérní a tak se šlo na věc. Pro nás to byla po zimní
přípravě absolvované ve Vlašimi na umělé trávě velmi tvrdá srážka s realitou. Nebyli
jsme si schopni na tomto terénu vyměnit víc jak dvě dobré přihrávky a navíc jsme
byli proti domácím horší v důrazu a agresivitě. Lepší jsme byli jen v úvodu prvních 15
minut, vytvořili si šance, ale Patrik Rakaš prováhal vhodný okamžik na přihrávku a
poté ani nevystřelil a Michal Neruda chvíli po něm ve slibné pozici střílel jen do nohou
dobře vyběhnuvšího brankáře. A tak udeřilo na druhé straně. Přežili jsme sice několik
standartních situací z nebezpečných míst, ale pak jsme inkasovali po nedorozumění
našich obránců - 1:0!!! V té době už byli tichoničtí lepší a přebírali otěže nad utkáním.
Ve druhém poločase nám přidali "z kopce" navíc další dvě branky a tím rozhodli, že 3
body zůstaly zcela zaslouženě doma na tichonickém močále.

Rozpis zápasů muži – zbývá odehrát
23. kolo

29. 5. 2016

Myslič – Libež

neděle 17.00 hodin

24. kolo

4. 6. 2016

Libež – Kondrac B

sobota 17.00 hodin

25. kolo

11. 6. 2016

Trh. Štěpánov – Libež sobota 17.00 hodin

26. kolo

18. 6. 2016

Libež – Bl.Načeradec sobota 17.00 hodin
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Zápas v Ratměřicích byl totožný s předchozím kolem v Divišově, jen jsme měli k
dispozici z nejrůznějších důvodů pouze 12 hráčů, 12 statečných. Začali jsme opatrně,
výsledky ratměřických borců v poslední době a hlavně na domácím hřišti k opatrnosti
přímo vybízeli. První poločas byl na šance i na skóre vyrovnaný, ani jedna strana svoje
příležitosti neproměnila. Na začátku druhého přišel faul domácího gólmana na Davida
Pýchu a následovala penalta, kterou Patrik Rakaš dobře umístil - 0:1!!! Na rozdíl 2 gólů
mohl zvýšit Jirka Kováč, ale jeho umístěnou střelu brankář s velkou
námahou vyškrábl na roh. Poté jsme ale začali propadávat, neudrželi míč v útočné
fázi a na obranu se valil jeden kontr za druhým. Odolávali jsme, ale zhruba
čtvrthodinky před koncem jsme přeci jen inkasovali - 1:1!!! 10 minut před koncem
přišla velká chvíle Patrika Rakaše, který si pravou nohou zpracoval míč, přehodil ho
na levou a z 25metrů trefil krásně šibenici - 1:2!!! O spravedlivé remíze a dělbě bodů
rozhodl v samém závěru náš nedůraz při bránění a domácí útočník také
chladnokrevně zavěsil bombou "pod klacek" - 2:2!!!

Divišov – Libež

1:1

(0:0)

rozhodčí: Zdeněk Pessr
g: Patrik Rakaš (60´ z penalty)
ŽK: Lukáš Bucala (15´)
sestava: Václav Hromas - Petr Babka, Pavel Čermák, Ondřej Moravec, Josef
Svoboda (46´ Jan Mišovic) - David Pýcha (85´ Libor Zikmund), Jiří Kováč, Michal
Neruda, Martin Žirovnický - Lukáš Kukla (25´ Patrik Rakaš), Lukáš Bucala
První dějství bylo oboustranně opatrné, hráli jsme zodpovědně do obrany a podnikali
rychlé výpady. Nenechali jsme Divišov si vypracovat žádnou šanci, za první poločas
měli pouze v závěru závar po naší chybě a ten vyřešil na brankové čáře odkopem
Martin Žirovnický. Naproti tomu na druhé straně bylo živěji. Naše rychlé protiútoky
domácí hasili jen za cenu faulů a po jedném takovém ve vápně Lukáše Bucalu podtrhl
brankář a následovala penalta. Opět se ale potvrdilo, že jejich proměňování je náš
velký celosezónní problém. Jirka Kováč kopl "pětku" prachbídně a divišovský
brankář jí vystihl. Ve druhém poločase jsme se více osmělovali, cítili jsme, že tady se
dá dnes vyhrát. Zvláště když další faul v domácím pokutovém území na Lukáše Bucalu
už Patrik Rakaš potrestal - 0:1!!! Zvýšená útočná aktivita přinášela další šance,
bohužel bez gólového efektu. Patrik Rakaš svůj samostatný nájezd zakončil do
brankáře, Jirka Kováč z vápna přestřelil prázdnou branku, další velký tlak ukončil až
odkop z malého vápna a tak přišel trest na druhé straně. Z ojedinělé šance domácí
zakončili přesně a vyrovnali na konečných 1:1. V samém závěru jsme po nedůrazu
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v obraně mohli ještě prohrát, ale to by byl velmi krutý výsledek. Před zápasem
bychom bod brali všemi deseti, po průběhu a povedeném výkonu jsme ale dva
body ztratili...

Libež - Čechtice

2:4

(1:2)

rozhodčí: Pavel Brabenec
g: 2x Lukáš Bucala (30´ a 70´)
ŽK: Jan Mišovic (65´)
sestava: Petr Babka - David Janák (30´ Martin Čičatka), Pavel Čermák, Ondřej
Moravec, Josef Svoboda - David Pýcha (60´ Martin Žirovnický), Jiří Kováč, Jan
Mišovic (65´ Michal Neruda), Lukáš Kukla (80´ Libor Zikmund) - Patrik Rakaš, Lukáš
Bucala
Po minulém nepodařeném zápase bylo nutné udělat změny v sestavě a tak šanci
dostali hráči doposud méně využívaní. Největším překvapením ale asi bylo nasazení
Petra Babky do branky místo opětovně chybujícího Libora Zikmunda. První půlhodinka
byla jednoznačně v naší režii, hosté se zmohli pouze na náznaky šancí nebo střely z
velké vzdálenosti, které jistě sbíral Petr Babka. Naproti tomu na druhé straně bylo
živo, ale z velkých šancí jsme vytěžili jen jeden gól, když se po chybě brankáře po
centru Martina Čičatky prosadil Lukáš Bucala - 1:0!!! Ještě předtím po dobré
kombinaci Jirka Kováč - Lukáš Bucala - Patrik Rakaš posledně jmenovaný zakončoval
z malého vápna hlavou vedle. V další megašanci po perfektním pasu Jirky Kováče
Davida Pýchu vychytal brankář robinzonádou. Selhal také Lukáš Bucala, když po
zpětné přihrávce přestřelil branku dokonce z malého vápna!! A tak udeřilo těsně před
přestávkou na druhé straně, a hned dvakrát. Po dvou nedorozuměních v obraně jsme
Čechticím darovali vedení 1:2!!! To nás opařilo a když se k tomu ve druhém poločase
ještě začala projevovat naše slabší fyzická kondice, vůbec jsme se nemohli dostat do
tempa, náš herní projev byl špatný. Navíc hosté odskočili na rozdíl dvou branek a to
se proti zkušenému týmu jako jsou Čechtice těžko otáčí. Naději vykřesal 20 minut
před koncem svým důrazem Lukáš Bucala - 2:3!!! Ani závěrečný mírný tlak vyrovnání
nepřinesl, naopak jsme z poslední akce inkasovali čtvrtý gól a bylo rozhodnuto - 2:4!!!

Bílkovice – Libež

4:0

(1:0)

rozhodčí: Ladislav Murgač
ŽK: Ondřej Moravec (20´), Patrik Rakaš (50´)
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sestava: Libor Zikmund - Petr Babka (46´ Martin Žirovnický), Pavel Čermák,
Jaroslav Bařina, Josef Svoboda - Ondřej Moravec - Jiří Kováč, Jan Mišovic, Lukáš
Kukla (46´ Michal Neruda) - Patrik Rakaš, Lukáš Bucala
První poločas byla v derby k vidění vyrovnaná hra, my jsme si vytvořili 2 gólové šance,
domácí žádnou. Zatímco pěknou střelu Lukáše Bucaly i samostatný nájezd Patrika
Rakaše domácí brankář bravurně chytil, do šaten šli šťastnější bílkovičtí, neboť nám
vstřelili málo vídaný gól přímo z rohového kopu. Druhý poločas rozehrávali domácí,
nakopli míč do našeho vápna a v jeho rohu nepochopitelně fauloval Libor Zikmund
domácího útočníka - penalta - 2:0!!! Tato situace rozprášila veškeré naše naděje s
nepříznivým vývojem ještě něco udělat a od té doby jsme byli na hřišti jen do počtu.
Třetí hřebíček do naší rakve zasadili bílkovičtí po rohovém kopu a čtvrtý gól jim opět
připravil brankář Libor, když rozehrál přímo na nohu domácího hráče a ten
jeho nabídkou nepohrdl a do prázdné branky posunul skóre na konečných 4:0!!! Derby
před solidní diváckou návštěvou libežských fans nám totálně nevyšelo...

Libež - Kamberk

2:1

(0:0)

rozhodčí: Karel Černý
g: Patrik Rakaš (55´), Lukáš Bucala (75´)
ŽK: David Pýcha (30´), Jan Mišovic (70´)
sestava: Libor Zikmund - David Kněžík (46´ Petr Babka), Pavel Čermák, Ondřej
Moravec, Josef Svoboda (80´ David Janák) - David Pýcha (46´ Lukáš Kukla), Jiří
Kováč, Jan Mišovic, Michal Neruda (46´ Martin Žirovnický) - Patrik Rakaš (85´
Martin Čičatka), Lukáš Bucala
Na diametrálně odlišném terénu než byl v Tichonicích jsme přivítali na domácím
upraveném pažitu Kamberk, třetí celek tabulky. Toužili jsme odčinit výbuch z
minulého kola a také vrátit soupeři porážku z podzimu. Po celý zápas jsme měli mírnou
převahu, která se vystupňovala zejména ve druhém poločase. To bylo dané tím, že si
mohl náš trenér dovolit "luxus" a o poločase poslat na hřiště hned trojici nových
čerstvých koní. Na obou stranách byli šance spíše po chybách defenzivy, než že by
byly vypracované. V nastavení prvního poločasu přišel faul na Lukáše Bucalu v
pokutovém území soupeře (již druhý v pořadí - při prvním zůstala píšťala rozhodčího
němá) a následovala penalta. Míč si postavil tradiční exekutor Patrik Rakaš, trefil
břevno a odražený balon odkopli obránci. Ve druhém poločase se projevila odpočatost
některých našich opor a z toho pramenilo více vzrušení na polovině Kamberka. Do
vedení jsme se dostali po pasu za obranu od Honzy Mišovice a dobrém zakončení
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