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Havlíčkova Borová - Leština 2 : 5(0:2) 

publikováno 02.08.2016 (aktualizováno 08.08.2016)  

Výsledek vypadá výborně, ale hra byla utrápená. Borová hraje stylem, který nám nesedí a tak to 

moc pěkná podívaná nebyla. Přitom začátek pro naše mužstvo nemohl být lepší. Už ve třetí 

minutě Jakub Mišovic kopal penaltu a šli jsme do vedení. Místo uklidnění nás však domácí začali 

v poli přehrávat a tak další klid na naše kopačky přinesla až 36. minuta kdy se do střely z voleje z 

hranice šestnáctky položil Lukáš Prchal. Do kabin jsme tak šli s dvoubrankovým náskokem, který 

nám však ve druhém poločase vydržel pouze tři minuty a domácí šťastná branka( při odkopu v 

šestnáctce trefil Roman Piskač Blažka a míč skončil v naší síti), posadila na koně. Opět to byl boj 

o každý metr hřiště. V 59. minutě však domácí zaváhali v obraně a Roman Piskač nás opět dostal 

do dvoubrankového vedení. Za dvě minuty se však kopala penalta pro domácí, Pavel Veselý 

nezaváhal a snížil na 2:3 . Hra se přiostřila a žlutilo se na obou stranách. V 69. minutě mohl 

přinést klid na naše kopačky Jakub Mišovic, ale jeho druhý pokutový kop skončil nad brankou 

domácích. Rozhodnutí přišlo v 82. minutě. Po samostatném úniku se prosadil Miroslav Forejt a 

domácí už nenašli sílu změnit skóre. Konečnou podobu výsledku dal v 90. minutě svou druhou 

brankou Lukáš Prchal.  (Fiala)   

 

 

Leština - Havlíčkův Brod "B" 6 : 0(2:0) 

publikováno 10.08.2016 (aktualizováno 15.08.2016)  

     Z obávaného střetnutí se nakonec stala jednoznačná záležitost pro domácí mužstvo. Po 

poločasovém vedení o dvě branky, které vstřelili Josef Štros a Slávek Císař,  přišlo další 

uklidnění hned v nástupu do druhé půle, když se po pěkné kombinační akci prosadil sváteční 

střelec Jaroslav Karel. Na tento stav již mladé mužstvo hostů nedokázalo reagovat a domácí v 

rozmezí 70. až 80. minuty přidali v rychlém sledu další tři branky. Prosadili se postupně Roman 

Piskač, Miroslav Forejt a skóre uzavřel Josef Štros. Hosté v poli nehráli špatně, ale na krásu se 

nevyhrává a už podruhé na podzim tak odjeli domů s velkým přídělem branek. (Fiala)  
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Světlá nad Sázavou - Leština 0 : 2(0:1) 

publikováno 15.08.2016 (aktualizováno 22.08.2016)  

V dramatickém derby zápase rozhodla bojovnost našich hráčů a jejich větší vůle po 

vítězství. Domácí nám k vítězství pomohli po čtvrthodince zápasu, když nedokázali v rozmezí 

dvou minut skórovat ani z jednoho nařízeného pokutového kopu. Nejprve hostující Pajer při 

křižování ve velkém čtverci neúmyslně škrtl o nohu Křikavy a brankář Novotný se poté 

vyznamenal při střele z penaltového puntíku proti domácímu Filipskému. O dvě minuty pozděli 

se kopala za podobný přestupek druhá penalta, hříšníkem byl tentokrát hostující Pleva. K penaltě 

se postavil domácí brankář  Adamec a zkušeně ji proměnil. Ke zděšení domácích hráčů a údivu 

všech diváků, ale hlavní rozhodčí Beneš branku neuznal a nechal kopat trestný kop na domácí za 

předčasné vběhnutí jejich hráčů do velkého čtverce. Tato situace nahrála našemu mužstvu a do 

konce poločasu jsme už byli lepším týmem. Ve 26. minutě domácí nezachytili rychle rozehraný 

trestný kop Císaře z poloviny hřiště na rozběhnutého Plevu a ten si s nájezdem na brankáře 

Adamce poradil. V poločase domácí posílili útok o vysokého, důrazného Šmída a uchýlili se k 

nakopávaným míčům. Naše obrana však pracovala s přehledem a tak se domácí do mnoha šancí 

nedostali. Jejich snaha o vyrovnání však přinášela také okénka v obraně. Naši hráči měli v konci 

zápasu více sil, dostávali se do přečíslení a v nastaveném čase pečetil výhru střídající Lukáš 

Aubrecht. Po skončení zápasu si soupeři, kteří spolu v mnoha případech hrají jako spoluhráči ve 

futsale sportovně podali ruce, bylo dobojováno.(Fiala)  

 

 

Leština - Kamenice nad Lipou 2 : 1(2:0) 

publikováno 22.08.2016 (aktualizováno 29.08.2016)  

Ve velkém vedru pro hráče velmi těžký zápas nenaplnil očekávání namlsaných fanoušků. Hosté 

byli rovnocenným soupeřem a domácím v prvním poločase pomohl dvěma góly Jakub Mišovic, 

vždy pohotovou dorážkou po chybách brankáře hostů. Domácí po celý zápas hodně chybovali v 

rozehrávce, nedokázali udržet míč na kopačkách a na začátku druhého poločasu je potrestal 

brankou na 2:1 pěknou hlavičkou hostující Jiří Houser. Postupem času došlo k úbytku sil na obou 

stranách a tak do konce zápasu již branka nepadla. Domácí tentokrát tři body doslova ubojovali, 

ale takovéto vítězství má mnohdy větší cenu, než jednoduchý zápas. (Fiala)  
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Dobronín - Leština 2 : 2(2:1) 

publikováno 29.08.2016 (aktualizováno 05.09.2016)  

Zápas jsme začali velkým tlakem. Na ukazateli svítila 5. minuta, domácí po zmatku před brankou 

zaváhali a Josef Štros otevřel skóre zápasu. Přehrávali jsme soupeře v držení míče a měli prvních 

15. minut nad zápasem kontrolu. Domácí se uchylovali k nakopávaným míčům a po jednom 

takovém brejku přišel přizemní centr, který po zaváhání Jardy Karla na zadní tyči uklidil do sítě 

domácí Horáček. To je nakoplo, vyrovnali hru a byl to boj o střed hřiště. Ve 30. minutě napřáhl z 

velké dálky domácí Pospíchal a nachytal brankáře Novotného, který na střelu pod břevno 

nedosáhl. Naši hráči v té době působili hodně zakřiknutě, kupili nevynucené chyby a domácí byli 

na koni. Po přestávce však došlo ke zvratu. Domácím docházel dech a naši hráči opět převzali 

otěže zápasu. V 60. minutě jsme ještě přežili sólo domácího hráče, který postupoval zcela sám na 

Novotného, ale netrefil branku. Z našeho tlaku se zrodila vyrovnávací branka v 70. minutě z 

kopačky Martina Plevy, jehož trestný kop z poloviny hřiště k překvapení všech zapadl za záda 

nešťastného domácího brankáře Kotrby. Další příležitosti jsme už nevyužili a tak se body 

dělili. Domácí byli s bodem spokojeni a naši hráči vzhledem k vývoji zápasu zřejmě také. (Fiala)  

 

Leština - Polná "B" 0 : 1(0:1) 

publikováno 05.09.2016 (aktualizováno 12.09.2016)  

Tentokrát domácím nebylo souzeno. Šikovní,  rychlonozí hosté, měli v prvním poločase několik 

vyložených šancí a od větší pohromy domácí zachránil dobře chytající brankář Jakub Novotný. 

Přesto se však  v 15. minutě dokázal prosadit hostující kapitán David Jaroš a rozhodl o osudu 

zápasu. Nic platný nebyl ve druhém poločase drtivý tlak domácích, kteří se hnali za 

vyrovnáním.  Výčet šancí nelze ani popisovat a šťastní hosté si odvážejí všechny tři body. 

Raritou tohoto kola je ze sedmi zápasů šest výher hostujících celků a jediná remíza domácích. 

(Fiala)  

 

Speřice - Leština 1 : 1(1.1) 

publikováno 12.09.2016 (aktualizováno 19.09.2016)  

V zápase dobré úrovně se vše podstatné odehrálo do 11. minuty. Nejprve se v 10. minutě prosadil 

tvrdou střelou z hranice šestnáctky leštinský Miroslav Forejt a o minutu později srovnával za 

domácí Jiří Holenda. Domácí hráli pohledný kombinační fotbal a také naši hráči, jimž se ve 

Speřicích tradičně daří, nezůstávali pozadu. Velmi dobrá návštěva diváků tak viděla dobrý fotbal, 

kterému chyběli již jenom další vstřelené branky. Domácí i hosté tak byli s výsledkem nakonec 

spokojeni. (Fiala)   
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Leština - Pacov 1 : 3(1:1) 

publikováno 19.09.2016 (aktualizováno 26.09.2016)  

V zápase ve kterém padnou 4 branky a všechny je vsítí hosté není ze strany domácích 

co hodnotit. Sami jsme hostům nabídli tři body a ti si je velmi rádi odvezli. Něco naznačil již 

úvod zápasu. Ve 2. minutě pohodlně, za pokojného přihlížení domácí obrany, dorazil do sítě  míč 

vyražený brankářem Novotným hostující Přibyl. Naše herní převaha vedla ve 12. minutě ke 

srovnání stavu. Pomohl nám vlastní brankou hostující Pražák. Začátek druhého poločasu byl jako 

přes kopírák toho prvního. Ještě nenaskočila ani 47. minuta a už jsme opět prohrávali. Tentokrát 

namazal Roman Piskač zpětnou přihrávkou hostujícímu Kabíčkovi a ten se tváří v tvář domácímu 

brankáři nespletl. Křečovitá snaha domácích o vyrovnání vedla pouze k velkému množství 

navynucených chyb, ale branku jsme nedali. Jak zápas začal, tak také skončil. V 88. minutě za 

bohorovného přihlížení Jardy Karla prošel od rohového praporku do vápna hostující Přibyl, 

nahrál Rybčákovi a ten uzavřel účet zápasu, na který je potřeba co nejdříve zapomenout a 

připravit se na další boje. (Fiala)   

Košetice - Leština 2 : 1(1:1) 

publikováno 26.09.2016 (aktualizováno 02.10.2016)  

Domácí, vezoucí se na vítězné vlně, byli tentokrát vývojem zápasu zaskočeni. V 15. minutě se 

sice ujali po pěkné kombinaci Tomášem Vejsadou vedení, ale za 10.minut už svítil na ukazateli 

stav 1:1. Po rohovém kopu se přesně do šibenice  trefil hlavičkující Tomáš Aubrecht. Domácí 

měli ještě do konce prvního poločasu několik slibných šancí, ale nedokázali je proměnit. Ve 

druhém poločase se karta obrátila a nebezpečnější byli naši hráči. Velké šance Josefa Štrose a 

Romana Piskače však zůstali nevyužity. V 70. minutě nabídl Jan Pajer špatnou malou domů  3 

body domácímu Lukáši Kubů a ten nezaváhal. Tento moment naši hru poznamenal, hráči začali 

komentovat každé rozhodnutí rozhodčího, kvalita hry upadla a výsledkem byly pouze tři žluté 

karty na naší straně a jedna červená karta pro domácí mužstvo. (Fiala)   

Leština - Chotěboř "B" 2 : 2(2:1) 

publikováno 02.10.2016 (aktualizováno 10.10.2016)  

Domácí prodloužili sérii bez vítězství na 6. kol. Utkání začali tradičně velkým náporem, který 

vyvrcholil v 11. minutě brankovou hlavičkou Josefa Štrose. Potom hosté srovnali hru a ve 23. 

minutě i skóre, když se z trestného kopu nádherně trefil Jakub Neuvirt. Do kabin však šli 

spokojenější naši hráči. Ve 45. minutě se opřel z voleje do míče Jan Pajer a dalekonosnou, málo 

vídanou střelou potěšil domácí diváky. Z vedení jsme se však po přestávce dlouho neradovali. Po 

chybě Prchala v rozehrávce se prosadil rychlonohý Krédl a opět byl stav vyrovnaný. Domácí 

se poté nadechli k velkému náporu a zatlačili hosty do hluboké defenzivy. Gólově jsme se 

však  již neprosadili. Naopak hosté zlobili z rychlých brejků, které vychytal domácí brankář 

Novotný a tak se body dělili. (Fiala)  
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Bedřichov - Leština 2 : 0( 1:0) 

publikováno 10.10.2016 (aktualizováno 15.10.2016)  

Zjednodušené hodnocení zní " naši hráli a domácí dávali branky " , když se dvakrát po 

samostatném brejku chladnokrevně prosadil šestnáctiletý dorostenec Janák. (Fiala)  

 

 

Leština - Pohled 7 : 0(3:0) 

publikováno 15.10.2016 (aktualizováno 24.10.2016)  

Hodnocení zápasu je jednoduché. Hosté přijeli s torzem "A" třídní sestavy, doplněné hráči "B" a 

dorostenci a rozdíl v kvalitě kádru byl od začátku více než patrný. V prvních osmi minutách 

zápasu spálili domácí hráči čtyři vyložené šance, včetně zahozené penalty Mirka Forejta. 

Od prvních minut však bylo jasné, že hosté tlak našich hráčů nemohou vydržet. Brankostroj se 

otevřel ve 20. minutě, kdy se poprvé v zápase prosadil Roman Piskač. O dvě minuty později 

zvyšoval vedení Jakub Mišovic a účet prvního poločasu uzavřel opět Roman Piskač, tentokrát z 

dobře kopnutého pokutového kopu. Hned po přestávce se poprvé v zápase prosadil Josef Štros. 

Další branky přidali Ladislav Bárta a opět Josef Štros. Účet zápasu uzavřel Mirek Forejt. Hosté v 

takovéto sestavě nebyli konkurence schopní a tak jediným kladem tohoto vysokého vítězství, 

mimo zisku povinných tří bodů, by mohlo být nalezení ztraceného střeleckého sebevědomí, které 

domácím  v posledních zápasech chybělo. (Fiala)  

 

 

Luka nad Jihlavou - Leština 0 : 5(0:2) 

publikováno 24.10.2016 (aktualizováno 31.10.2016)  

Domácí v zápase potvrdili informace, že v současné době s výkonností pokulhávají a herně se 

trápí. Šance si dokáží vypracovat, ale bez brankového efektu. Naši hráči si tak lehce dokráčeli pro 

tři body. Po dvoubrankovém poločasovém vedení přidali po přestávce další tři branky. Střelecky 

se prosadili Josef Štros 3x, Roman Piskač a Jakub Mišovic. Zápas tentokrát (konečně) vyšel 

posledně jmenovanému, který zařídil penaltu, kterou proměnil Štros, vyškolil soupeřovu obranu a 

nahrál na branku Piskačovi a při poslední brance odsoudil do role statistů celou soupeřovu obranu 

a zasunul do prázdné branky. (Fiala)  
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Leština - Havlíčkova Borová 4 :0(3:0) 

publikováno 31.10.2016 (aktualizováno 06.11.2016)  

V předehrávaném zápase jarního kola bylo rozhodnuto již do poločasu. Hosté přijeli bez brankáře 

a tak mezi tyče musel hráč pole Rakušan a bylo znát, že se tam necítí jako doma. Nejprve ho 

nachytal střelou z dálky Miroslav Forejt, potom se prosadil Jakub Mišovic a účet prvního 

poločasu uzavřel opět Miroslav Forejt. V 50. minutě si hosté dali Tomášem Blažkem vlastní gól a 

zápas se v mrazivém větru už pouze jenom dohrával. Domácí tak uzavřeli v závěru podzimu 

vítěznou sérii na tři zápasy s impozantním skóre 16:0 a posunuli se na 4. příčku tabulky. V 

případě očekávaného vítězství Světlé v Pohledu tak zřejmě naše mužstvo přezimuje po všech 

odehraných zápasech na 5. místě tabulky. Gratulujeme!   (Fiala)  
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Leštinu potkala střelecká krize, konec se ale vydařil 

Leština – Fotbalisté Leštiny mají za sebou podzimní část sezony, která jim vyšla podle představ, 

i když výpadku se nedokázali vyvarovat a mohli skončit na lepším než pátém místě tabulky. 

 

Střeleckou krizi prožili uprostřed sezony fotbalisté Leštiny, ale i přesto byli nejlépe střílejícím 

týmem soutěže. Na svém kontě mají po podzimu 38 branek.Foto: Ivo Havlík 

Byli nejlépe střílejícím týmem I. A třídy, a to i přesto, že měli útlum s koncovkou a na druhou 

stranu patřili ke třem týmům s nejlepší obranou. Inkasovali pouhých 16 gólů. 

„Máme čtyřiadvacet bodů, což je pěkný. Vstup do sezony nám vyšel a závěr taky, ale nepovedl se 

nám její prostředek," uvědomuje si leštinský kouč David Hospodka, jehož svěřenci úvodních pět 

zápasů zvládli za třináct bodů. Během nich předvedli i dva nejlepší duely podzimu. 

„Nejvíce se nám vyvedlo derby se Světlou, které jsme vyhráli 2:0, a navíc u nás hrají kluci ze 

Světlé. A také derby s Havlíčkovým Brodem," prozradil Hospodka. 

http://havlickobrodsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=181116-hb-fotbal-cb


Následovalo šest zápasů, které rozhodně nebyly bodovými žněmi. Zisk se rovnal číslu dvě. 

Leštinští fotbalisté remízovali se Speřicemi a s chotěbořským béčkem. 

„Fatální zápas byl ten doma s Polnou. Body jsme ztratili v Bedřichově, tam jsme prohrát neměli," 

řekl šéf lavičky Leštiny. Důvodem nezdaru byla hlavně zhoršená produktivita. 

„Přestalo se nám dařit v koncovce. Kluci pak z toho byli nervózní. Nedokázali jsme vstřelit gól, 

ani za bezbrankového stavu, ani když jsme prohrávali 1:0. Ovšem s hrou jsem celkově 

spokojený," uznal Hospodka. 

V posledních třech zápasech se ale vše zlomilo. „Je fajn, že jsme ze třech zápasů získali devět 

bodů a ještě ke všemu s čistým kontem," pochvaloval si Hospodka, který prozradil, že si všichni 

od fotbalu odpočinou. 

„Teď budeme mít všichni volno. Ovšem od kulatého nesmyslu si ne všichni odpočinou. Hodně 

kluků hraje futsal, takže přezujeme kopačky za sálovky. Na začátku ledna nám pak začne 

příprava a také nás čeká soustředění," předeslal plán Hospodka. 

Zdroj: http://havlickobrodsky.denik.cz/fotbal_region/lestinu-potkala-strelecka-krize-konec-se-

ale-vydaril-20161118.html 

 

 

 

Závěr: 

Patří nám tedy 5.místo se kterým jsme určitě všichni spokojeni. Když se, ale vrátíme 

k jednotlivým zápasům šlo v mnoha případech ze zápasu vytěžit více. No nic, máme před 

sebou ještě jaro a vše máme ve svých rukou ( na svých kopačkách ). 

Jsem rád, že po zranění do sestavy skvěle zapadl zpět Roman Piskač. Na druhou stranu mě 

mrzí, že s fotbalem skončil z rodinných důvodů Petr Poul. Dále je ještě pro mě velké 

zklamání přístup k fotbalu a k celému týmu Martin Pleva. Mohl by klukům dosti pomoct, ale 

bohužel má priority nastaveny zřejmě kapku jinak.  

Na konec si už jen přát, aby nás to všechny bavilo a chtěli jsme tomu fotbalu dát všichni 

maximum. Doufám, že se všichni ve zdraví začátkem ledna sejdeme a začneme pilně 

s přípravou na jaro 2017.  

 

David Hospodka 
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