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POHLED ZA MINULOU SEZÓNOU 

Ročník 2013/14 byl pro plánský fotbal přelomovým – symbolicky v sezóně, na začátku které 

oslavil klub SK Planá 75 let existence, se týmu trenéra Cimburka podařilo zvítězit v okresním 

přeboru. Planá se tak po rovných třiceti letech dokázala probojovat do krajské soutěţe. Cesta 

za postupem ale byla dlouhá a rozhodně ne snadná. Ač jsme z nějakých důvodů byli pasováni 

na favorita soutěţe uţ před startem sezóny, její první půlka tomuto tipu neodpovídala. Start do 

sezóny byl výborný a v prvních čtyřech zápasech jsme získali deset bodů. Pak ale přišlo 

čtyřzápasové čekání na výhru. To jsme ale zlomili a naopak přidali tři vítězné utkání. 

Nevyrovnané výkony provázely i závěr podzimu, zatímco venku jsme podlehli slabším 

týmům, poradili jsme si doma se silnou Olešnicí. Celkově jsme po podzimu drţeli čtvrté 

místo, a bylo jasné, ţe pokud jsme chtěli výše, musí přijít změny. A ty přišly. Na jaře klub 

vydatně posílil a rázem to začalo lítat. Planá válcovala soupeře - 9 výher, 2 remízy a jediná 

poráţka aţ v posledním kole, to vše při vysoce kladném skóre 42:12. Jako zlomové se ukázalo 

utkání na hřišti druhé Olešnice, kterou jsme porazili vysoko 4:0. Planá tak získala v sezóně 

celkem 53 bodů, coţ stačilo na zisk titulu okresního přeborníka a zajištění postupu do I.B 

třídy. 

Kuriozitou je, ţe za Planou nastoupil v sezóně neuvěřitelný počet 28 hráčů. Kaţdému z nich 

patří poděkování za to, ţe trenér Cimburek měl při problémech se sestavou kam sáhnout a 

nahradit chybějící. Nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem týmu byl Lukáš Balogh 

(18 branek a 11 asistencí), v závěsu za ním byl na jaře ve velké formě hrající Petr Petscher. 

Ten byl i nejtrestanějším hráčem (7 ţlutých karet). Ţelezným muţem sestavy se stal Miroslav 

Sodomka, který odehrál 2233 minut. 

 

VÝSLEDKY V LETNÍ PŘÍPRAVĚ 

Planá začala s letní přípravou 17. července. Tréninky na plánském hřišti byly pravidelně 

prokládány přátelskými zápasy. 

1. SK Planá - Union Ulrichsberg 1:3 (Balogh) 

2. pohárové utkání SK Planá – Ledenice 4:2 (Balogh 2, J. Pintér, Petscher) 

- účast v krajském kole Českého poháru pro nás byla premiérová a v 1. kole jsme si 

poradili s loňským finalistou. Ve 2. kole doma vyzveme exkrajské Bavorovice. 

3. Hrdějovice - SK Planá 1:3 (Petscher, Balogh, Stropek) 
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Turnaj o pohár zastupitelstva obce Planá:  

4. SK Planá - SK Mladé 0:1  

5. SK Planá - Ledenice 2:1 (Adámek, Sodomka) 

 

NOVINKY 

Činovníci klubu v čele s předsedou Bláhou nezaháleli a areál SK Planá se dočkal během letní 

pauzy značného vylepšení. Podařilo se díky panu Stecherovi opravit čerpadlo a tak opět 

zprovoznit závlahu trávníku a nově byly vymalovány kabiny. Obec Planá pomohla se  

zatravněním brankovišť a také zakoupila nové sítě. Pohodlí diváků obstará kromě ochotného 

hostinského Berty i nová dřevěná pergola navazující na klubovnu. 

SOUPISKA TÝMU 

Brankáři: Jan Nováček, Tomáš Kölbl  

Obránci: Miroslav Sodomka, Tomáš Pintér, Michal Turek, Roman Kubíček, Ivo Mynář, 

Marcel Tyl 

Záloţníci: Jan Pintér, Martin Beran, Ladislav Fujdiar, Jan Adámek, Tomáš Řehoř, Martin 

Frdlík 

Útočníci: Filip Čertík, Petr Petscher, Lukáš Balogh, Petr Vobořil 

 

ZMĚNY V KÁDRU 

PŘÍCHODY: 

 Jan Nováček (Bavorovice) 

Vzhledem k velkému pohybu v kádru na jaře bylo cílem udrţet pohromadě tým, který na jaře 

vybojoval vítězství v okresním přeboru. Podařilo se vyjednat hostování všech hráčů, kteří 

v Plané jiţ působili, brankář Nováček přestoupil natrvalo, ale ţádný jiný nováček ale do týmu 

nepřibyl. 

ODCHODY: 

 Patrik Křemen (hostování Boršov), Radek Chrástka (konec hostování), Michal Špírek 

(přerušení činnosti), Marián Mavrodiev (ukončení činnosti) 

JIŢ DÉLE NA HOSTOVÁNÍ V JINÝCH MUŢSTVECH:  

 Michal Stropek (Ulrichsberg), Patrik Ira (Řeporyje) 

 

SLOVO TRENÉRA JOSEFA CIMBURKA 

„V Plané vstupuju jako trenér do sedmé sezóny. Kdyţ jsem přišel, tak toho v klubu moc 

nefungovalo, na zápasy nás jezdilo i deset a vysoko jsme prohrávali. Doufali jsme ale, ţe se 

nám bude dařit lákat zpět odchovance a postupně se to lepšilo. Došlo to aţ ke dvěma 

postupům v průběhu čtyř let. Na sezónu v I.B třídě se těším, mladší hráči dostanou šanci si 

zahrát proti lepším soupeřům. Věřím, ţe máme dobrý tým, který se nám podařilo udrţet a 



 
 

věříme proto v pokračování dobrých výsledků. Rádi bychom dokázali drţet krok s týmy 

z první poloviny tabulky, nechceme hrát o záchranu. Myslím, ţe vysoko by mohla hrát Dříteň 

nebo Trhové Sviny. Na fotbale v Plané mám nejradši ono prostředí, jak sportovní, tak lidské. 

Je tam spousta lidí, kteří fotbalem ţijí a chtějí pro plánský fotbal něco dokázat.“ 

Výběr trenéra: 

Nejrychlejší hráč týmu: Petr Petscher a Lukáš Balogh. Nikdy jsem je nekonfrontoval, bylo 

by to zajímavé, kdybych si měl tipnout jednoho, tak asi Peči. 

Hráč s největší fyzičkou: Určitě Honzík Adámek. 

Hráč s nejtvrdší střelou: Ač to tak při zápasech někdy nevypadá, tak bych řekl Míru 

Sodomku. 

Nejlepší hlavičkář: Máme dva dobré, ačkoliv výškově moc nevynikají. Michal Turek, který 

to má tak nějak v krvi a vyhrává 90% hlaviček. A poté Martin Beran. 

Největší flegmatik: To bude asi zase Míra Sodomků. Alespoň navenek to tak rozhodně 

vypadá, moţná je to ale jen image a uvnitř to proţívá.  

Největší bavič: Těch je víc. Hlavně mladí kluci, Honza Adámků, dobré hlášky má i Michal 

Turek. 

SLOVO KAPITÁNA TOMÁŠE PINTÉRA 
„Postup a vlastně celá jarní sezóna byla moc krásná, uţ jen kvůli fanouškům, kteří chodili na 

naše domácí zápasy ve velkém počtu a i ven jich s námi jelo třeba padesát, čehoţ si strašně 

váţím a chtěl bych jim ještě jednou poděkovat, ostatně na naší úrovni to hrajeme pro ně, pro 

partu a pro ţízeň. V této sezóně nechceme brát udrţení I.B třídy jako samozřejmost, ale 

věřím, ţe s tímto kádrem bychom o sestup hrát neměli a kdyţ se nám vyhnou zranění a 

budeme se scházet v plném počtu (i na trénincích), ţe máme na to, atakovat přední příčky a 

třeba kdo ví…, postup z I.B do I.A je posledním od III.třídy po 3.ligu, který mi chybí v mé 

sbírce…takţe zkompletovat to na konec kariéry by bylo moc pěkné .   Doufám, ţe naší hrou 

a dobrými výsledky si nadále udrţíme přízeň našich fans a naopak, kdyţ se dařit nebude, tak 

ţe nás budou podporovat i v těchto chvílích.“  

ROZPIS I.B třída, sk. A  

13. kolo: SK PLANÁ - Malonty,   sobota 16. 8., 13:30 

1. kolo:   Kaplice B - SK PLANÁ,   neděle 24. 8., 17:00 

2. kolo:   SK PLANÁ - Křemţe,   sobota 30. 8., 13:30 

3. kolo:   Velešín - SK PLANÁ,   sobota 6. 9., 13:30 

4. kolo:   Sedlec - SK PLANÁ,   sobota 13. 9., 17:00 

5. kolo:   SK PLANÁ - Zliv,   sobota 20. 9., 13:00 

6. kolo:   Nemanice - SK PLANÁ,   sobota 27. 9., 10:15 

7. kolo:   SK PLANÁ - Kamenný Újezd,  sobota 4. 10., 12:30 

8. kolo:   Dříteň - SK PLANÁ,   sobota 11. 10., 16:00 

9. kolo:   SK PLANÁ - Český Krumlov B,  sobota 18. 10., 12:00 

10. kolo: Trhové Sviny - SK PLANÁ,  neděle 26. 10., 14:30 

11. kolo: SK PLANÁ - Frymburk,   sobota 1. 11., 10:30 

12. kolo: Horní Planá - SK PLANÁ,  sobota 8. 11., 14:00 
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