1. kolo FK KRÁLŮV DVŮR - TJ ŠTĚCHOVICE 3:1
Svůj úvodní mistrovský zápas po senzačním postupu do České fotbalové ligy sehrálo naše A-mužstvo na hřišti
celku, který se minulou sezonu zachraňoval FK Králův Dvůr. Začátek duelu byl oboustraně dosti opatrný, kdy
ani jeden z gólmanů nemusel vážněji zasahovat. Ke vzrušení došlo ve 20.minutě, kdy rozehrávku
Šimonovského zachytil domácí Procházka, který mu vzápětí unikl a náš hráč ho na půli hřiště zbytečně zezadu
fauloval. Uviděl za to červenou kartu a začala přesilovka soupeře. Ta ovšem netrvala dlouho, protože ve
26.minutě fauloval rovněž na půli královodvorský Procházka Žáka a vzápěti do něho strčil. Rozhodčí mu ukázal
dvakrát žlutou kartu a tím pádem i červenou. Síly na ploše se vyrovnaly a byl to náš tým, který začal přebírat
iniciativu. Do příležitosti se dostal Žák, ale poslal míč vedle domácí branky a tu zanedlouho uvnitř velkého
vápna přestřelil L.Jelínek. Buhužel naše mužstvo chybovalo v obraně ve 37.minutě, kdy Šrain neuhlídal
domácího útočníka Laušmana, který se od něho odpoutal a nedal našemu velmi zkušenému gólmanovi
Sňozíkovi nejmenší šanci - 1:0.
Hned po přestávce se v šanci ocitl po přihrávce Šraina Žák, pěkně se uvolnil, ovšem míč poslal vedle Michňovy
branky. Na druhé straně pálil pohotově z velkého vápna zkušený Sabou, aby si minutu na to naběhl do naší
otevřené obrany po přihrávce chorvata Glasnoviče Laušman a přesným lobem přehodil proti němu
vyběhnutého Sňozíka - 2:0. Kalich hořkosti do dna si náš tým zcela vypil v 62.minutě, kdy Šípek z hranice
ofsajdového postavení unikl a zvýšil již na 3:0. V 75.minutě ukázal záda domácím bekům po přihrávce
Maříka střídajicí krajní obránce Standa Kodr a svojí neustálou aktivitu korunoval pěkným gólem, kdy chytře
přehodil soupeřova brankáře Michňu - 3:1. Naše mužstvo se ještě snažilo přidat další gól, což se mu již
nepodařilo a tak si ve svém historicky prvním utkání ve 3.lize připsalo na úvod porážku.

Králův Dvůr: Michňa - Procházka, Šilhavý, Nohýnek, Petr, Sabou, Šípek, Kdolský, Varaďa, Glasnovič, Laušman.
Štěchovice: Sňozík - Busta (55. S. Kodr), Műller, Šrain (55. Pavlík), Švejda (67. S. Mařík), Šimonovský, Hřebeček,
Jelínek, Šittich, Hudec (82. Cienciala), Žák (55. Mir. Novák).
Rozhodčí: Koval - Šmakal, Hrkal.
Branky: 37. a 60. Laušman, 62. Šípek - 75. S. Kodr.
ŽK: Procházka, Michňa - Žák, Pavlík, Šimonovský.
Diváků: 280.

2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FK Meteor Praha VII 3:0
Poprvé ve své historii se na hřišti ve Štěchovicích hrálo utkání České fotbalové ligy, které skončilo
přesvědčivým vítězstvím našeho týmu. V souboji nováčků začali aktivněji hosté a již v 5.minutě vyzkoušel Míča
pěknou střelou za velkým vápnem k tyči pozornost našeho gólmana Sňozíka, který ji v pádu stačil vyrazit do
bezpečí. Naše mužstvo hru postupně srovnalo a dostalo soupeře pod tlak. V 10.minutě po pěkné kombinaci
několika našich hráčů odcentroval Žák a následná hlavička Busty skončila těsně nad břevnem pražanů. Ve
24.minutě našel dlouhým pasem stoper Muller naběhnutého Šitticha a ten míč poslal těsně nad soupeřovu
branku. Ve 27.minutě přihrál Žák Hřebečkovi a i jeho pohotový lob těsně minul břevno branky Meteoru. Tři
minuty na to dal zpětnou přihrávku Hudec na Hřebečka a jeho přesná střela k tyči z hranice šestnáctky
překonala brankáře hostů Kohlbecka - 1:0.
Druhý poločas začal převahou našeho celku. Nejprve tvrdá střela Pavlíka se odrazila od zad jednoho ze
soupeřových hráčů nad Kohlbeckovu branku. V 52.minutě obelstil Hřebeček chytře hráče hostí a jeho následná
bomba z dálky orazítkovala břevno Meteoru. V 57.minutě si na trestný kop z pravé strany v podání velmi dobře
hrajicího Hřebečka naběhl zkušený borec L.Jelínek a hlavou zvýšil na 2:0. Hosté se snažili, vyráželi do
protiútoků, ale naše obrana včele s brankářem Sňozíkem byla pozorná. V 65.minutě ulétl po přihrávce Žáka po
pravé straně rychlík Šittich, ale ani nadvakrát soupeřova gólmana nepřekonal. Dále si na nádherný pas S.Kodra
naběhl střídajicí Šrain a moc nechybělo, aby hlavou překonal proti němu nejistě vyběhnutého za své velké
vápno brankáře Kohlbecka. V 75.minutě byl téměř u rohu faulován střídajicí útočník Novák. Trestný kop
rozehrál Hřebeček a právě Novák z něho hlavou o málo minul soupeřovu branku. V 90.minutě se potřetí
rozjásaly domácí řady. To Mařík se krásně uvolnil v soupeřově šestnáctce, naservíroval míč volnému
J.Ciencialovy a ten zblízka pečetil na 3:0. Po té si naše mužstvo mohlo vychutnávat pozápasové společné ovace
se svými příznivci.

Štěchovice: Sňozík - Busta, Švejda, Pavlík (59. Šrain), Műller, Hřebeček (90. Lukeš), Jelínek, Hudec (70. Mir.
Novák), S. Kodr (83. Cienciala), Žák, Šittich (78. S. Mařík).
Meteor: Kohlbeck . Noruta (67. Hruška), Moudrý, Daňhel, Kadlec (67. Frantl). Míča (Jovanovič), Minařík, Fíček,
Junek (46. Maxa), Janda.
Rozhodčí: Janoch - Kříž, Kožár.
Branky: 30. Hřebeček, 57. Jelínek, 90. Cienciala.
ŽK: Šittich, Žák - Boruta.
Diváků: 450.

3. kolo SK STRAKONICE 1908 - TJ ŠTĚCHOVICE 0:1
Utkání 3.kola České fotbalové ligy se odehrálo na krásném stadionu momentálně druholigových Českých
Budějovic s jejich farmou, která nese již jen formální název SK Strakonice. Domácí měli v úvodu více ze hry, ale
náš celek hrál velmi disciplinovaně. Pozornost domácího gólmana vyzkoušel v 19.minutě pěknou střelou
Hřebeček. Ve 23.minutě poslal povedený pas po pravé straně obránce Švejda na Žáka a po jeho průniku uvnitř
soupeřovy šestnáctky se dostal míč k L.Jelínkovi, který pohotovou střelou dal jak se později ukázalo rozhodujicí
branku zápasu - 0:1! Po té se hra hodně srovnala a byl to náš tým, který byl nebezpečnější. Ve 36.minutě unikl
po pravé straně Šittich a jeho střelu domácí gólman Křížek vyrazil nohama na roh. Ve 38.minutě střílel nad
Sňozíkovou branku budějovický Dvořák a dvě minuty na to skončila vedle i střela jeho spoluhráče Vaňka.
Po změně stran kryl domácí brankář Křížek nebezpečnou Hřebečkovu střelu. V 52.minutě chytil gólman Sňozík
v pádu do náruče hlavičku Novotného. O dvě minuty později zachytili domácí nepřesnou rozehrávku Hřebečka,
ale nevyužili rychlého brejku a následné trochu zbrklé střele Ibragimova. V 63.minutě hlavičkoval "rybičkou"
domácí Vaněk, ale netrefil naši branku. Na druhé straně mohl pojistit naše vedení po rohu Hřebečka L.Jelínek,
ale jeho střelu mířící do sítě branky jihočechů vyhlavičkoval na své brankové čáře domáci velezkušený Otepka.
V 80.minutě se po trestném kopu Hřebečeka z pravé strany prosadil uvnitř vápna Budějovic skvěle hrajicí
Busta, ale jeho nebezpečnou hlavičku gólman Křížek zlikvidoval. Na výsledku se již nic nezměnilo ani po úniku
Hudce, kdy jeho střelu rovněž nepustil za svá záda brankář Křížek a tak si naše mužstvo přivezlo po bojovném,
taktickém výkonu z jihočeské metropole důležité tři body.

Strakonice: Křížek - Lerch, Novotný, Dobal, Funda (81. Staněk), Otepka, Petráň (23. Čadek), Daniel Vaňek,
Ibragimov, Dvořák (46. Slavík), Radouch.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šittich, Hřebeček, Jelínek, Lukeš (68. Šrain), Hudec (89. S.
Mařík), Žák (85. Mir. Novák).
Rozhodčí: Koval - Berka, Ulrich.
Branky: 23. Jelínek.
ŽK: Dvořák, Ibragimov - Jelínek, Busta, Lukeš.
Diváků: 120.

4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - AC SPARTA PRAHA B 1:0
Od začátku to byl velký favorit, který měl častěji míč na svých kopačkách. Naše mužstvo velmi organizovaně
bránilo a soupeře do ničeho vážnějšího nepouštělo. Za zmínku stojí snad jen střela Konatého, která minula naší
branku. Ve 21.minutě přijmul míč od Žáka na soupeřově velkém vápně Šittich a jeho pohotová rána jen těsně
minula Švengerovu branku. Po té se na druhé straně dostal ke dvěma střelám za hranicí šestnáctky Čermák,
ale ani jednou netrefil Sňozíkovou branku. Náš tým hru do přestávky postupně srovnal a pozornost gólmana
Sparty ještě jednou vyzkoušel střelou z dálky Hřebeček.
Aktivněji začali hosté i po změně stran, ale náš celek i nadále obětavě a chytře bránil. Nemohl se tak prosadit
ani střídajicí Sparťan Matoušek. Naopak to bylo naše mužstvo, které zahrozilo po úniku Hřebečka z levé strany
a jeho následnou střelu uvnitř vápna vyrazil nohou jen těsně nad břevno své branky gólman Švenger na roh.
Ten zahrál v 67.minutě Hřebeček a na jeho povedený centr si nejvýše vyskočil náš kapitán Viktor Múller, který
hlavou poslal míč na zadní tyč do sparťanské sítě - 1:0! Hosté se snažili vstřelit vyrovnávací gól, ale náš brankář
Sňozík pochytal i za pomocí svých spoluhráčů veškeré centry mířící před jeho branku a tak se náš tým mohl
před rekordními šestisty diváky radovat ze senzační výhry nad lídrem soutěže. Svěřenci "Povltavského
Mourinha" Jiřího Hrušky se tak v tabulce dostali již na historické 2.místo ČFL právě se stejným bodovým ziskem
9 bodů jako rezerva pražské Sparty!!!

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šitich (46. Mir. Novák), Hřebeček, Jelínek,
Lukeš (67. Šimonovský), Hudec (90. Mařík), Žák (84. Cienciala).
Sparta B: Švenger - Pauschek, Karafiát, Nový (46. Matoušek), Bederka, Mareček (82. Čavoš), Reiter (67.
Kučera), Konaté, Pouček (78. Hájek), Sýkora.
Rozhodčí: Váňa -- Štefan, Matějček.
Branky: 67. Müller.
ŽK: Pavlík, Mir. Movák, Jelínek, Sňozík.
Diváků: 620.

5. kolo SK HORNÍ MĚCHOLUPY - TJ ŠTĚCHOVICE 0:0
Před nedůstojnou diváckou kulisou (kdy více než polovinu tvořili naši příznivci) na hrbolatém hřišti po úvodním
oťukávání postupně převzalo iniciativu naše mužstvo, ale dlouho se nemohlo dostat do větší šance. V té se
ocitl až ve 32.minutě po trestném kopu Hřebečka Novák, ale jeho dobře trefenou hlavičku domácí gólman
Pokorný krásným zákrokem zlikvidoval na roh. Tři minuty na to byl u rohu na půli Měcholup faulován aktivní
Pavlík a opět po přímém kopu Hřebečka se dostal do příležitosti L.Jelínek, ale hlavou nedokázal usměrnit míč
do sítě Pražanů. Ve 40.minutě vystřelil z více jak dveceti mětrů domácí Vrabec, ale náš brankář Sňozík míč po
pěkném zákroku nepustil za svá záda. Ve druhém poločase se hra většinou odbývala ve středu hřiště a i když se
obě mužstva snažila strhnout vítězství na svoji stranu, do žádné výraznější příležitosti se nedostala. Utkání tak
skončilo bezbrankovou remizou, když náš tým si připsal další plusový bod a brankář Radek Sňozík udrřžel již po
čtvrté po sobě čisté konto!

Horní Měcholupy: Pokorný - Chlumecký, Carda, Markuzi, Sobíšek, Suk, Vrabec (81. Holík), Houštecký (80.
Doležal), Klír, Bodeček.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Hudec (76. Cienciala), Hřebeček, Jelínek, Lukeš (65.
Mařík), Mir. Novák (59. Šimonovský), Šittich (90. Šrain).
Rozhodčí: Vnuk - Hocek, Váňa.
ŽK: Sobíček, Houštecký, Markuzi - Busta.
Diváků: 80.

17. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - MFK CHRUDIM 3:0
Hosté se snažili držet míč, ale naši fotbalisté výborně připraveni takticky a svým neustálým pohybem dělali
soupeřovým velké problémy. V 11.minutě vybojoval Lukeš roh na který si po centru z něho naběhl L.Jelínek a
moc mu nechybělo, aby dopravil míč do sítě. O minutu později vystihl Hudec zaváhání obránců východočechů
při rozehrávce, kterým sebral balon a střelou k tyči otevřel skóre - 1:0. Chrudimští chtěli brzy vyrovnat a měl k
tomu blízko jejich Vágner, ale gólman Sňozík mu reflexivním zákrokem zabránil skórovat. Ve 32.minutě
naštěstí na nebezpečný centr Drahoše nedosáhl žádný z jeho spoluhráčů. Ve 34.minutě na druhé straně ukázal
svoji rychlost Šimonovský, který se ve vápně dostal před soupeřova beka a míč z jeho kopačky skončil těsně
vedle branky Chrudimi. Ve 40.minutě našel centr z trestného kopu Hřebečka L.Jelínka a z jeho hlavičky vyrazil
brankář hostí Mrázek míč před sebe. K němu se dostával stoper Múller a soupeřův obránce Linhart ho
nedovoleně stáhl k zemi. Rozhodčí neváhal a nařídil penaltu, kterou suveréně proměnil L.Jelínek - 2:0.
Po změně stran se dostal po trestňáku Hřebečka k míči L.Jelínek, ale brankář Mrázek mu hlavičku chytil.
Trenéři hostí udělali o přestávce hned tři změny a zejména příchod zkušeného Holuba pomohl ke zvýšení jejich
tlaku. V 56.minutě po jednom z rohů soupeře se blýskl dalším skvělým zákrokem gólman Sňozík a ihned
dobíhajicí hostujicí hráč poslal balon vysoko nad. V 70.minutě se míč na druhé straně hřiště po Hřebečkově
rohu a hlavičce L.Jelínka dostal ve skrumáži k Šrainovi a jeho střelu stačil jeden z obránců hostí vykopnout z
brankové lajny. Protiútoky našeho mužstva byly i nadále hodně nebezpečné. V 80.minutě unikl po levé straně
Hudec, poslal povedený centr po kterém se dostal míč na hranici šestnáctky k Hřebečkovi a jeho pěkná
pohotová rána skončila u tyče v soupeřově brance - 3:0.

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šimonovský (81. Mir. Novák), Hřebeček (89. Cienciala),
Jelínek, Lukeš (69. Šrain), Hudec (90. S. Kodr), Šittich (85. Mařík).
Chrudim: Mrázek - Linhart (46. Holub), Radouš, Nadrchal, Jarosz (73. Luptovský), Vladyka, Vágner (46. Langr),
Štěpánek (82. Řezníček), Kesner ,Drahoš, Mastík (46. Vácha).
Rozhodčí: Janíček - Vrzal, Hrkal.
Branky: 12. Hudec, 41. Jelínek, 80. Hřebeček.
ŽK: Hřebeček, Lukeš, Mařík - Radouš, Linhart.
Diváků: 260.

6. kolo FK ČÁSLAV - TJ ŠTĚCHOVICE 2:1
Bylo to naše mužstvo, které překvapivě od začátku diktovalo tempo hry a zaskočené domácí obraně zle
zatápělo. Již v 8.minutě vyslal krásným pasem za beky Hřebeček Šitticha, ale jeho následnou střelu stačil
čáslavský gólman Antošík konečkami prstů vytěsnit na roh. V 11.minutě zahrál Hřebeček z pravé trestný kop,
míč z něho stačil domácí brankář vyrazit do skrumáže hráčů a tam se hlavou střelou k tyči prosadil náš urostlý
stoper Filip Busta - 0:1. Aktivita našeho mužstva pokračovala i nadále, ale střely našich hráčů většinou končily
mimo domácí branku. Vážněji domácí pohrozili až ve 42.minutě, kdy hlavička Kučery po centru Rozsívala
skončila na tyči Sňozíkovy brány.
Po změně stran to byli čáslavští hráči, kteří si vytvořili tlak. Zahrávali několik rohů a dalších standartních situací,
ale náš celek včele s gólmanem Sńozíkem dlouho odolával. V 73.minutě kopali domácí z pravé strany trestný
kop, kdy míč z něho prolétl až ke střídajicímu útočníkovi Maxovi a ten zblízka srovnal na 1:1. V 75.minutě
skvělým reflexivním zákrokem nohou zabránil Sňozík skórovat R.Fikejzovi. Obrat vyšel domácím v 77.minutě
po rohu, kdy čáslavský Zdeňka se dostal k odraženému míči od tyče a dal na 2:1. Dvě minuty na to měl po
centru Hřebečka na hlavě ve velké šanci vyrovnání Busta, ale míč skončil jen pár centimetrů vedle domácí tyče.
Ani přes několik dalších střídání se již nepodařilo našemu týmu srovnat skóre a tak v oboustraně kvalitním
zápase, které skončilo vítězstvím Čáslavi a jejího posunu do čela tabulky, pak domácí početné publikum ocenilo
bouřlivým potleskem.

Čáslav: Antošík - Pokorný, R. Fikejz, D. Fikejz (90+1. Leibl), Kunášek, Rozsíval, Vavřina, Melechovský (59. Maxa),
Kučera (46. Praise), Zdeňka, Šandera.
Štěchovice: Sňozík - Švejda (76. S. Kodr). Busta, Műller, PAvlík, Šimonovský (79. Mařík), Hřebeček, Jelínek,
Lukeš (59. Šrain), Hudec (64. Mir. Novák), Šittich (84. Cienciala).
Rozhodčí: Kříž - Paták, Šuflová.
Branky: 73. Kučera, 77. Zdeňka - 11. Filip Busta.
ŽK: Fikejz, Šandera, Zdeňka - Mir. Novák, Šrain.
Diváků: 410.

7. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - TJ KUNICE 4:2
Naše mužstvo si od začátku vytvořilo převahu a dostávalo se do šancí. Nejprve Šittich orazítkoval z úhlu po
přihrávce Hudce horní část břevna. V 7.minutě se do vápna dostal Šittich a gólman Tetour skvělým zákrokem
vyrazil míč po jeho střele mířící do jeho sítě. V 10.minutě unikl na druhé straně Kotlík, ale pálil nad naši branku.
Ve 14.minutě našel krásným pasem Hřebeček Lukeše, ten odcentroval a Šimonovský hlavou nastřelil břevno
soupeřovy brány. O minutu později zacentroval Pavlík a Šittich pohotovou střelou pálil těsně vedle. Hosté měli
velmi rychlý přechod do útoku a ve 23.minutě po jednom z nich trefil z blízka tyčku Sňozíkovy branky pohyblivý
Farkaš. Ve 29.minutě vyslal ránu z úhlu uvnitř šestnáctky Kunic aktivní Šittich a jejich gólman Tetour vyrazil míč
na roh. Ten kopal Hřebeček a po jeho centru zahrál hostujicí kapitán Veselý v souboji s L.Jelínkem rukou.
Rozhodčí nařídil penaltu, kterou střelou k tyči proměnil náš špílmachr Hřebeček - 1:0. Ve 37.minutě po faulu
na Lukeše nacentroval z trestného kopu z naší levé strany Hřebeček a míč z něho po hlavičce Busty zachytil
brankář Tetour a rychle ho nakopl na dvojici Rejhon-Micka. Těm se podařilo uniknout a druhý jmenovaný dal
do prázdné naší branky na 1:1.
Po přestávce to bylo naše mužstvo, které šlo znovu do vedení, kdy střídajicí útočník Žák našel centrem stopera
Bustu a ten přesnou hlavičkou dal na 2:1. Dvě minuty na to měl vyrovnání na svých kopačkách Jíra, který se
protáhl naší obranou, ale naštěstí netrefil branku. V 58.minutě krásným gólem střelou asi z dvaceti metrů pod
břevno Sňozíkovy branky vyrovnal opět Micka na 2:2. Po se hrálo nahoru-dolu. Několik nebezpečných střel
pochytal gólman Sňozík a náš celek hrozil zase několika nebezpečnými kontry. V 71.minutě hodil dlouhý aut
střídajicí Novák na L.Jelínka, ten vyhrál souboj uvnitř vápna a důrazný stoper Múller překonal Tetoura na 3:2.
Hosté se snažili opět srovnat skóre, ale naše obrana byla již pozorná. Vítěznou tečku udělal v 90.minutě Žák po
pěkné kolmici J.Ciencialy a střelou po zemi "nasadil jesle" Tetourovi - 4:2.

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Hudec (52. Mir. Novák), Hřebeček, Jelínek, Lukeš (87.
Cienciala), Šimonovský (46. Žák), Šittich.
Kunice: Tetour - Jeřábek ,Ilko, Veselý, Balšánek (61. Kordiak), Micka (82. Štancl), Kotlík (71. Čapek), Svoboda
(25. Rejhon), Farkaš, Hrazdíra, Jeřábek.
Rozhodčí: Váňa Jos. - Melichar, Váňa Jan.
Branky: 31. Hřebeček, 51. Busta, 71. Műller, 90. Žák - 39. a 58. Micka.
ŽK: Busta, Pavlík, Jelínek - Balšánek, Micka.
Diváků: 350

8. kolo FC SLAVIA KARLOVY VARY - TJ ŠTĚCHOVICE 0:0
Na menším nepříliš kvalitním hřišti se hned ve 3.minutě dostal do příležitosti po rohu Hřebečka a hlavičce
Busty L.Jelínek, ale v náběhu přestřelil domácí branku. Po té se po většinu hra odbývala spíše ve středu hrací
plochy a tak k vidění byla řada soubojů. Našeho gólmana Sňozíka vážněji ohrozil až ve 38.minutě bombou z
více jak dvaceti metrů stoper Tůma, ten ji ale stačil pohotově vyrazit na roh.
Po přestávce poslali trenéři do útoku místo rychlíka Šimonovského důrazného Nováka, ale ten již po čtrnácti
minutách svého pobytu na hřišti musel odstoupit. Toho v souboji udeřil loktem do hlavy urostlý domácí stoper
Tůma a roztrhl mu ji. Rozhodčí bohužel tento nedovolený zákrok vůbec nepotrestal. Náš hráč byl vzápětí
převezen sanitkou na šití do místní nemocnice a po té mohl s našim mužstvem odcestovat zpět domů. Obraz
hry se příliš nezměnil ani po té. Náš celek vyslal sice několik střel, ale žádná z nich se neujala aby překonala
zkušeného domácího brankáře Krbečka. V 62.minutě se dostal do našeho vápna karlovarský Řezáč, ale Sňozík
stačil včas vyběhnout. V 71.minutě po trestném kopu Hřebečka hlavičkoval z úhlu L.Jelínek, ale míč skončil na
boční síti soupeřovy branky. V 87.minutě chytil Sňozík nebezpečnou hlavičku Tůmy a když nedotáhl svůj průnik
do domácí šestnáctky dobře hrajicí útočník Žák, skončil duel v lázeňském městě zřejmě spravedlivou
bezgólovou remizou.

Karlovy Vary: Krbeček , Jankovský , Ivasko , Pachta , Nerad , Hudec , Hucl.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šimonovský (46. Mir. Novák (60. Mařík), Hřebeček, Jelínek,
Lukeš (90+1. Šrain), Žák, Hudec (87. Cienciala).
Rozhodčí: Severýn - Berka, Musil.
ŽK: Pachta, Řezáč - Hudec, Pavlík, Műller, Žák.
Diváků: 150.

9. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - SK ROUDNICE NAD LABEM 2:2
Hosté se představili jako velice kvalitní tým, za který nastupují ještě nedavní hráči z 1.ligy. Od začátku měli
větší držení míče, ale naše mužstvo hrálo zase chytře. Již ve 4.minutě se dostal ke střele z hranice velkého
vápna Svátek, ale pálil nad naši branku. V 16.minutě přesným dlouhým pasem ze své půlky vyslal stoper Muller
naběhnutou dvojici Hudec-Žák. Prvně jmenovaný nejprve nastřelil zblízka gólmana hostí Bojčuka a vzápětí
útočník Žák dorážkou otevřel skóre zápasu - 1:0. V 19.minutě opět pohrozil Svátek, ale střelou z otočky naši
branku netrefil. Hostům se podařilo vyrovnat na 1:1 ve 21.minutě, kdy se po dlouhém autu Šimkovského
prosadil uvnitř naší šestnáctky T.Kučera. Na druhé straně střílel uvnitř vápna ve 38.minutě Žák, ale hradbu
hostujicích hráčů před ním neprostřelil a míč se od nich odrazil na rohový kop. V poslední minutě první půle
ještě vystřelil pohotově nad v plném náběhu znovu roudnický kapitán Svátek. Hned na začátku druhé části se
prosadil uvnitř soupeřova vápna Švejda po trestném kopu Hřebečka, ale hlavou poslal míč nad Bojčukovu
branku.
V 55.minutě nahrál Hřebeček na pravou stranu Švejdovi, který přesným centrem našel Nováka (vystřídal ve
29.minutě zraněného Lukeše) a ten neomylnou hlavičkou poslal po pěkné akci náš celek znovu do vedení - 2:1.
Hosté po té zvýšili svůj tlak. V 80.minutě střílel po zemi těsně vedle naší tyče hráč tmavé pleti Ansuma (bývalý
nejlepší střelec divizní Dobrovice). Dvě minuty na to skvěle chytajicí Sňozík vyrazil střelu po průniku Brandejse
a zlikvidoval i další nebezpečné centry. V 86.minutě přeci jen náš gólman kapituloval po ráně za velkým
vápnem v podaní urostlého stopera Petráška, jehož střelu tečoval některý z velkého množství hráčů před ním 2:2. S bodem nakonec byla spokojena obě mužstva.

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Šrain, Hudec, Hřebeček, Jelínek, Lukeš (29. Mir. Novák), Žák (86.
Cienciala), Šimonovský (90. Synek).
Roudnice nad Labem: Bojčuk - Petrášek, Kratochvíl, Šimkovský (73. Hrdlička), Križan, Martin Kučera, Brandejs
(83. Leibl), Kešner (46. Pavlíček), Kučera, Schon, Svátek (59. Ansuma).
Rozhodčí: Šedivka - Šimek, Kvaček.
Branky: 16. Žák, 55. Mir. Novák - 21. Kučera, 86. Petrášek.
ŽK: Ciemciala - Kučera.
Diváků: 250.

10. kolo FC CHOMUTOV - TJ ŠTĚCHOVICE 2:0
V husté mlze se odehrál prakticky celý první poločas. Naše mužstvo v něm působilo dost zakřiknutě a domácí
hlavně v jeho prvních dvaceti minutách měli hru jasně pod kontrolou, ale do žádné větší šance se nedostali. Ve
27.minutě se ocitl v příležitosti uvnitř našeho vápna Szmek, ale trefil pouze záda svého spoluhráče Tafata a od
něho putoval míč mimo Sňozíkovu branku. Náš celek vážněji zkušeného soupeřova gólmana Slavíka neohrozil.
O přestávce nabádal trenér Hruška své svěřence k větší aktivitě, ale obraz hry se příliš nezměnil.
Přesto se do brejku dostal Šimonovský, kterého nedovoleně zezadu fauloval domácí obránce, ale rozhodčí to
neodpískal. Vzápětí se kličkou několik metrů před velkým vápnem domácích uvolnil Žák, kde byl sražen. Míč si
postavil Hřebeček a jen o pár centimetrů minul z přímého kopu domácí branku. Na druhé straně v 71.minutě
odcentroval z rohového kopu chomutovský záložník Nečas a jeho spoluhráč Dolejška hlavou otevřel skóre
zápasu - 1:0. Pět minut na to opět po Nečasově rohu vyrazil Sňozík míč na velké vápno k Roubalovi, který vyslal
nepříliš povedenou střelu a Szmek ji upřesnil do naší sítě - 2:0. Žádné šance si ani jeden celek již nevypracoval.
Za zmínku stojí snad jen pohotová střela Adjeiho uvnitř naší šestnáctky, která hodně minula Sňozíkovu branku.

Chomutov: Slavík - Vait, Hyneš, Klimpl, Nečas, Česlák (85. Doksanský), Adjei ,Dolejška, Pikl (66. Roubal), Szmek,
Tafat.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Hudec, Hřebeček, Jelínek, Šrain (76. Cienciala), Žák (72. Mir.
Novák), Šimonovský (81. Mařík).
Rozhodčí: Košan - Paták, Bacík.
Branky: 71. Dolejška, 76. Szmek.
ŽK: 84. Klimpl, 87. Nečas - 73. Hřebeček.
Diváků: 280.

11. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - SK ADMIRA PRAHA 1:0
Za příjemného slunečného podzimního počasí, před slušnou diváckou kulisou se odehrál duel dvou týmů, které
spolu společně postoupily z divizní A-skupiny a před tímto zápasem měly stejný počet osmnácti bodů. Hosté
farma Slávie přicestovali i s "hvězdným" útočníkem Feninem a od začátku se hrál oboustraně kvalitní fotbal s
velkým nasazením. Obě mužstva mají velmi slušně propracovanou defenzivu včele s výbornými gólmany a tak
se do velkých šancí za celých devadesát minut nedostalo ani jedno, přesto diváci mohli být s čím co viděli
spokojeni. O střely především ze střední vzdálenosti se pokoušeli hráči obou celků, ale buď byly nepřesné nebo
je oba brankáři v klidu pochytali. A tak přišla 32.minuta. Hřebeček poslal z přímého kopu asi z půlky soupeřovy
poloviny centr do jejich vápna. Odražený míč se dostal k Lukešovi, ten přihrál na levou stranu Pavlíkovi, který
odcentroval na hranici šestnáctky pražanů na hlavu kapitána Múllera, ten ho prodloužil na Bustu, po jeho
hlavičce se dostal balon k Novákovi, který svým důrazem přehrál stopera hostí Martinice a ten ho ihned bez
přípravy napálil do sítě Admiry L.Jelínek - 1:0!
Naše mužstvo šlo s tímto vedením i do kabin, kde ale došlo při společném odchodu k indicientu brankáře hostí
Víška, který plivl na jednoho z našich příznivců. Naštěstí vše pořadatelská služba včas uklidnila. I ve druhém
poločase se hrálo hlavně mezi velkými vápny, kdy se soupeř snažil o vyrovnání, ale náš tým skvěle napadal jeho
rozehrávku a měl vzápětí hodně nebezpečné protiútoky. Na výsledku utkání se již nic nezměnilo a tak naše
mužstvo zaslouženě zvítězilo a připsalo si již jednadvacátý bod v ČFL! Po třetí jsme hráli s pražskou Admirou,
která nám nedokázala vstřelit ani jeden gól (v divizi u ní 0:0 a doma 1:0) a Radek Sňozík má na svém kontě již
sedmou nulu ze dvanácti odehraných zápasů!

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šittich (81. Šimonovský), Hřebeček, Jelínek, Lukeš (73.
Cienciala), Hudec (88. Mařík), Mir. Novák (67. Žák).
Admira Praha: Víšek - Paťha (78. Petr), Mamurov, Mošna, Vosický, Kurek, Snop (62. Birma), Fenin, Brůžek,
Zahálka, Martinic.
Rozhodčí: Makovička - Rejžek, Kramlová.
Branky: 32. Jelínek.
ŽK: Mir. Novák, Mamurov, Martinec, Snop, Brůžek, Martinic.
Diváků: 320.

11. kolo SK VIKTORIE JIRNY - TJ ŠTĚCHOVICE 1:0
Na menším hřišti se hrál od začátku zejména z naší strany bojovný fotbal. Domácí s řadou hráčů se
zkušenostmi z nejvyšší soutěže měli sice častěji míč na svých kopačkách, ale do žádné vážnější příležitosti na
skórování se dlouho nemohli dostat. Teprve ve 26.minutě hlavičkoval Vandas, ale gólman Sňozík ji stačil
vytáhnout nad břevno své branky. K vážnějšímu vzrušení na hřišti došlo snad jen v podání domácího Kejhy,
který na půlce bez míče nakopl našeho útočníka Hudce. Ten se po několikaminutovém ošetření naštěstí vrátil
zpět do hry, ale rozhodčí tento nesmyslný nedovolený zákrok hráče Jiren vůbec nepotrestal.
I ve druhém poločase byl k vidění podobný obrázek hry. Hráči Viktorie se snažili ohrozit našeho brankáře,
alespoň střelami ze střední vzdálenosti. Jedna z nich skončila v 51.minutě těsně vedle naší branky v podání
domácího Smrže. V 60.minutě střílel za velkým vápnem Szabo, ale tu jistý gólman Sňozík chytil. V 67.minutě
došlo v našem vápně k situaci, kdy prudký míč ve skrumáži trefil našeho stopera Bustu do prsou a k překvapení
všech rozhodčí Slavíček nařídil pokutový kop! Ten proměnil domácí střídající útočník Bukač - 1:0. V 81.minutě
vyslal ještě nebezpečnou střelu domácí Jandzik, která minula naší branku. V 85.minutě měl vyrovnání na své
hlavě po pěkné kombinaci našich hráčů a následném centru Pavlíka Šrain, ale jeho střela skončila jen v náruči
domácího gólmana Štěpničky. Na výsledku utkání se již nic nezměnilo, radost z něho však neměl žádný z hráčů
obou mužstev.

Jirny: Štěpnička - Obermajer, Grznár (58. Bukač), Mbah (71. Beran), Smrž, Kejha, Szabo, Vandas (43. Jandzik),
Šimek, Suk, Sudek.
Štěchovice: Sňozík - Švejda (85. Denk), Busta, Műller - Pavlík, Šittich, Hřebeček, Jelínek, Mařík (67. Cienciala),
Hudec (78. Šrain), Mir. Novák (73. Žák).
Rozhodčí: Slavíček - Moník, Šob.
Branky: 67. Bukač.
ŽK: Šittich, Hřebeček, Mařík.
Diváků: 315.

13. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - SK ZÁPY 2:2
Byli to hosté, kterým vyšel lépe začátek a v 8.minutě se po rohu M.Svobody ujala hlavička Šulce - 0:1. Naše
mužstvo hru postupně srovnalo, ale hrozilo zejména pouze z centrů. Nejprve v 17.minutě chybělo nabíhajícímu
Bustovi, aby trefil hlavou po centru Hřebečka, bohužel balon ve výskoku minul. Ve 20.minutě opět po
Hřebečkově centru sebral jeden z hostujicíh obránců míč z hlavy L.Jelínka a následná střela kapitána Múllera
míjí branku Záp. Hosté měli rychlé protiútoky, zejména díky průbojnému Bohmovi, ale naši obránci byli
pozorní. Ve 41.minutě našel Hřebeček z trestného kopu L.Jelínka a jeho následná hlavička končí v náruči
zkušeného Pařízka. Po nevydařeném prvním poločase vystřídali trenéři Lukeše a nahradilo ho Maříkem a jak se
později ukázalo byl to dobrý tah. Náš celek ovládl hru a dostal hosty pod tlak. V 53.minutě se prokličkoval do
vápna Záp Mařík a přesnou přihrávkou našel ve velké šanci naběhnutého L.Jelínka, ale jeho střelu stačil gólman
Pařízek reflexivně nohou vyrazit. V 63.minutě to vyšlo, kdy se pěkně uvolnil na hranici šestnáctky hostů Mařík
a krásnou střelou z těžkého úhlu z boku velkého vápna trefil ke vzdálenější tyči soupeřovy branky - 1:1.
Následovaly další útoky a příležitosti našeho celku, ale druhý gól v síti hostů se zatím vstřelit nepodařilo. V
67.minutě byl odpískán Šittichovi sporný ofsajd a ten za protesty dostal zbytečně žlutou kartu. Čtyři minuty na
to na půli skluzem fauluje nepochopitelně Šittich a protože dostává svoji druhou žlutou kartu v tomto zápase
je vyloučen. Náš tým i v deseti hraje dobře a hosty k ničemu nepouští. V 83.minutě je nedovoleně sražen ve
vápně hostů Novák, bohužel píšťalka rozhodčího Svatíka zůstala němá?. V 85.minutě si po autovém vhazování
vyměnili míč Mařík s Hřebečkem, následuje centr druhého jmenovaného na který si nejvýše vyskočil stoper
Busta a hlavou usměrnil balon do Pařízkovy branky - 2:1. Když už to vypadá, že naše mužstvo i v deseti dotáhne
zápas do vítězného konce srovná hlavou V.Svoboda v 90.minutě na konečných 2:2. Náš tým si přesto za
výborný druhý poločas vysloužil potlesk a je jen další škoda, že přišlo v minulém utkání nespravedlivě o bod na
hřišti nepříliš kvalitních Jiren.

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Šittich, Hřebeček, Jelínek, Lukeš (46. Mařík), Hudec, Mir.
Novák (90. Šimonovský).
Zápy: Pařízek - Pařízek, Šulc, Málek, Hakl, Sklenář (77. Svoboda), Petržílka, Böhm, Kovařík, Havránek, M.
Svoboda (60. Jelínek), V. Svoboda.
Rozhodčí: Svatík - Bacík, Pastyřík.
Branky: 63. Mařík, 86. Busta - 8. Šulc, 90. V. Svoboda.
ŽK: Busta, Šittich, Mařík - Böhm, M. Svoboda
ČK: 71. Šittich
Diváků: ???

14. kolo SK PŘEVÝŠOV - TJ ŠTĚCHOVICE 0:0
Na měkkém vesnickém hřišti ve východočeském Převýšově se od začátku hrál rychlý a vyrovnaný fotbal.
Nejprve prověřil domácího gólmana naší reprezentační jednadvacítky královohradeckého Koubka z přímého
kopu Mařík, ale ten ho s námahou chytil. V 6.minutě na druhé straně si naběhl na centr zkušený soupeřův
útočník T.Sedláček, ale hlavou v tísni naši branku netrefil. Ve 14.minutě unikl domácí obraně Šimonovský, ale
do zakončení ho v poslední chvíli nepustil vysoký stoper Jarkovský. Vzápětí se dostal k odraženému míči na
hranici naší šestnáctky Veselka, naštěstí jeho střela po zemi skončila těsně vedle Sňozíkovy branky. Ve
33.minutě nepřekonal Veselka zblízka brankáře Sňozíka, který jeho střelu z úhlu pohotově vykryl. Ve 35.minutě
aktivní Hudec nahrál Maříkovi, který poslal přesný centr do vápna na Nováka, který si míč dobře zpracoval a ve
velké šanci ho trefil jen o pár centimetrů vedle Koubkovy branky. Na hřišti se neustále něco dělo a tak se skóre
neměnilo ani ve 42.minutě po náběhu domácího Krajáka, když pálil vedle naší branky. ,
Hned na druhé straně po pěkné spolupráci Švejda, Hudec, Hřebeček jen o málo minul technickou střelou
posledně jmenovaný břevno branky Převýšova. Po změně stran domácí náš celek přitlačili, ale naše obrana
fungovala skvěle. Naopak v 56.minutě mohli děkovat svému gólmanovi Koubkovi, že neinkasovali z trestného
kopu, když vytáhl míč mířící do šibenice jeho branky po střele Hřebečka. V 78.minutě předvedl několik
pohotových zákroků ve skrumáži náš gólman Sňozík a vzápětí Urbanec vysoko přestřelil. V 80.minutě unikl na
druhé straně útočník Hudec, ale stoper Jarkovský ho ještě stačil před zakončením zblokovat.

Převýšov: Koubek - Černý, Jarkovský, Kopáč, Urbanec (83. Novák), Veselka, Sedláček (58. J. Dvořák), Špidlen,
Kraják (62. Doležal), P. Dvořák.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík, Mařík (72. Lukeš), Hřebeček (90+1. Denk), Jelínek,
Šimonnovský, (89. O. Kodr), Hudec, Mir. Novák (73. Šrain).
Rozhodčí: Koval - Šmakal, Musil.
ŽK: Černý - Busta.
Diváků: 285.

15. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - TJ JISKRA DOMAŽLICE 0:0
Ostatní celky ČFL mají již mistrovskou soutěž skončenou, ale naše mužstvo ještě čekala dohrávka s kvalitním
západočeským týmem. Od začátku se hrál vyrovnaný fotbal, když obě mužstva se zaměřila hlavně neudělat
chybu ve své obranné činnosti. Teprve ve 22.minutě se zrodila nebezpečná akce. To gólman Sňozík nakopl
balon na L.Jelínka, ten ho hlavou na soupeřově půli prodloužil na Šimonovského, ale jeho střelu po úniku z
úhlu stačil brankář Jiskry Ticháček vyrazit. Ve 36.minutě hasil brankář Sňozík včasným vyběhnutím před své
velké vápno rychlý brejk hostů.
Do druhého poločasu vstoupilo aktivněji naše mužstvo a již v 51.minutě skvělým zákrokem vyrazil hostujicí
brankář Ticháček pěknou střelu Šitticha z hranice šestnáctky. Dvě minuty na to vyslal nákopem ze své půlky
hřiště Hudec Šitticha a jeho únik zlikvidoval faulem daleko před svým trestným územím gólman Ticháček a
uviděl za to správně červenou kartu. Naše mužstvo se snažilo svou početní přesilovku využít, ale hosté se již
vyloženě zaměřili na bránění bezbrankového stavu. Přesto pohotová střela pohyblivého Šitticha v 60.minutě
jen těsně po zemi minula branku střídajícího gólmana Jiskry Houdka. Na dobře bránícího se soupeře náš tým
po té nic již vážnějšího nevymyslel a vyslané střely v podání našich hráčů byly již hodně nepřesné. Naopak
hosté pozlobili rychlým protiútokem již v nastaveném čase Kasýkem, ale tomu stál v cestě nadvakrát náš
brankář Sňozík. Poslední mistrovské utkání letošního roku na našem hřišti tak skončilo bezbrankovou remizou
a gólman Radek Sňozík tak vychytal již svoji devátou nulu v podzimní části České fotbalové ligy!

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Mir. Novák, Šittich, Hřebeček, Jelínek, Lukeš, Hudec (87.
Cienciala), Šimonovský (69. Mařík).
Domažlice: Ticháček - Knakal, Bauer, Mužíik (90+1. Bláha), Beránek (84. Braun), Bárta (81. Pyrka DM), Leitl (90.
Kasýk), Bezděk, Pyrka, Došlý (57. Houdek), Chocholoušek.
Rozhodčí: Drábek - Šedivka, Starý.
ŽK: Mužík, Bárta - Šittich, Lukeš.
ČK: Ticháček.
Diváků: 200.

16. kolo FK KOLÍN - TJ ŠTĚCHOVICE 3:0
Domácí splnili úlohu favorita, když o jejich vítězství rozhodla druhá půle. V té první se hrál hodně vyrovnaný
fotbal, když útočné akce nedokázal dotáhnout do vážnějšího zakončení ani jeden celek. Úvod druhé části vyšel
domácím, když nejprve Sňozík vytáhl nebezpečnou hlavičku domácího kanonýra Štočka. Ve 49.minutě po
našem autovém vhazování došlo na polovině soupeře ke ztrátě míče a rychlému kolínskému přečíslení na
jehož konci byl Stejskal - 1:0. Po té to bylo naše mužstvo, které mělo častěji míč na svých kopačkách, ale gólově
se neujaly střely ani z dálky Hřebečka a ani tečovaná Šitticha z hranice velkého vápna. Naopak domácí trestali
po druhé, když brejkovou akci v 77.minutě dokončil se štěstím Štoček. V 89.minutě ještě pěkná technická
střela Stejskala jen o málo minula břevno Sňozíkovy branky a by tentýž hráč zblízka vstřelil v 90.minutě třetí
gól Kolína.

Kolín: Čižinský - J. Biško, Jelínek, Nešpor, Čapek, Stejskal, Štoček, Boček (86. Horák), Biško, Sedláček, Dudka
(80. Eliáš).
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Pavlík (70. Šrain), Mir. Novák (62. Lukeš), Hřebeček, Jeůínek, Mařík
(56. Šimonovský), Hudec, Šittich (80. Cienciala.
Rozhodčí: Pastyřík - Szikszay, Simbartl.
Branky: 49. Stejskal, 76. Štoček, 90. Stejskal
ŽK: Jelínek, Filip Busta, Mařík.
Diváků: 220.

18. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FK KRÁLŮV DVŮR 2:2
Po začátečním oťukávání, kdy byli o málo aktivnější hosté se dostal míč v 5.minutě k Hřebečkovi a jeho
pohotová střela z úhlu minula soupeřovu branku. Ve 13.minutě zahráli hosté roh, kdy míč propadl až k
osamocenému Sabouovi a ten střelou zblízka překonal snadno brankáře Sňozíka - 0:1. O tři minuty později
mohl exprvoligový útočník Bohemians 1905 Bálek po nedůslednosti našich hráčů uvnitř šestnáctky skóre
navýšit, ale špičkou kopačky branku netrefil. Postupně naše mužstvo hru srovnalo. Zahrávalo několik
standartních situací, ale gólově prosadit se mu nedařilo. Ve 23.minutě byl uvnitř hostujícího velkého vápna
faulován Neubergem stoper Busta a rozhodčí neváhal nařídit penaltu. Tu proměnil Hřebeček technickou
střelou od břevna dolů za brankovou čáru gólmana "Cábelíků" Michni - 1:1. Ve 29.minutě po trestném kopu
Hřebečka se dostal míč k L.Jelínkovi, ale jeho střela skončila na kopačkách bránících soupeřových hráčů. Pět
minut na to našel centrem L.Jelínek Krejčího, ale jeho pohotová bomba jen o málo minula branku hostí. Ve
42.minutě po akci Hřebečka se Šindelářem se dostal balon k Baubínovi a ten střelou zblízka brankáře Michňu
nepřekonal. V poslední minutě zahráli hosté roh z kterého osamocený Sabou přestřelil Sňozíkovu branku.
Po změně stran ve 49.minutě tři naši bránící hráči chybovali, kdy po jejich nedorozumění se dostal míč k
Bálkovi, který jim unikl a umístěnou střelou poslal svůj tým znovu do vedení - 1:2. V 56.minutě unikajícího
Krejčího nešikovně fauloval Neuberg a protože za to uviděl svoji druhou žlutou kartu v tomto zápase byl i
vyloučen. Zužitkovat početní převahu se podařilo v 69.minutě, kdy dlouhý centr Busty do vápna proměnil ve
vyrovnávací gól pěknou hlavičkou L.Jelínek - 2:2. V 72.minutě fauloval trochu zbytečně uprostřed hrací plochy
Pavlík a rovněž za dvě žluté karty uviděl červenou. Po té se již nic na výsledku nezměnilo i když nebezpečné
útoky byly ještě k vidění na obou stranách, ale gólově se již nikdo z hráčů neprosadil.

Štěchovice: Sňozík - Pavlík, Busta, Műller, Švejda, Šindelář (74. Mir. Novák), Hřebeček, Jelínek, Baubín (46.
Šittich), Krejčí, Pospíšil.
Králův Dvůr: Michňa - Petr, Nohýnek, Neuberg, Zelenka, Procházka (90+2. Dušek), Soldát, Sabou, Varaďa,
Bálek, Franěk (60. Kraus).
Rozhodčí: Kubec - Grimm, Šauflová.
Branky: 24. Hřebeček, 69. Jelínek - 14. Sabou , 49. Bálek.
ŽK: Pavlík - Neuberg, Sabou, Kraus.
ČK: Pavlík - Neuberg.
Diváků: 320.

19. kolo FK METEOR PRAHA VIII - TJ ŠTĚCHOVICE 1:1
Za silného větru na umělé trávě v Praze na Meteoru (farma Bohemians 1905) začalo aktivněji naše mužstvo, za
které již nastoupil Daniel Hudec jehož přestup z Unionu Vršovice byl v týdnu před tímto duelem po dlouhých
tahanicích úspěšně dotažen. Ve 13.minutě se dostal po Hřebečkově centru k míči uvnitř domácí šestnáctky
Pospíšil, ale jeho pohotovou střelu stačil gólman soupeře pěkným zákrokem vyrazit. V 18.minutě na druhé
straně pálil Pilík do Sňozíkovy náruče. Postupně se hra srovnala a naopak to byli hráči Meteoru, kteří začali náš
celek přehrávat. Vyústěním toho byl gól ve 28.minutě Budínského, kterého únik naší obraně zřejmě z
ofsajdového postavení a nezadržitelně skóroval - 1:0. Náš celek do přestávky vážněji domácího brankáře
neohrozil a ani rychlé útoky Meteoru již gólem neskončily.
Naši trenéři provedli o přestávce dvě změny, kdy místo Šindeláře se Šittichem nastoupili Baubín se S.Kodrem a
jak se ukázalo byl dobrý tah. Oba hráči hru oživili a v 53.minutě nechybělo mnoho, aby střela Baubína skončila
v domácí brance. V 57.minutě kryl domácí gólman Gabriš s námahou střelu za velkým vápnem provedenou
L.Jelínkem. Pro změnu v 61.minutě z rychlého útoku střílel vysoko nad naši branku Ludvik. V 63.minutě se náš
celek radoval ze zaslouženého vyrovnání, kdy centr Hřebečka vrátil hlavou L.Jelínek před domácí branku na
stopera Múllera a ten přesnou hlavičkou překonal Gabriše - 1:1. V 75.minutě mohl náš celek z brejku jít do
vedení, ale únik dvojice Krejčí-Hudec gólem neskončilo. Zanedlouho vyslal střídající Novák přihrávkou Hudce,
ale ani tentokrát neúnavný bojovník svůj únik gólově nedotáhl. V závěru se hrálo dosti otevřeně na obě strany,
ale na výsledku se již nic nezměnilo a tak zápas skončil zřejmě spravedlivou dělbou bodu. Je to již osmá remiza
našeho týmu v dosavadním průběhu soutěže, což je nejvíce ze všech účastníků ČFL.

Meteor Praha: Gabriš - Moudrý, Košata, Pilík, Kadlec (65. Hrdina), Míča, Minárčik, Štefan, Budínský (77. Janda),
Ludvík (67. Fíček), Ibeagha.
Štěchovice: Sňozík - Šindelář (46. Baubín), Busta, Műller, Švejda, Hudec (90+1. Cienciala), Hřebeček,
Jelínek, Šittich (46. S. Kodr), Krejčí (78. Mir. Novák), Pospíšil (87. O. Kodr)
Rozhodčí: Pastyřík - Kožár, Štrincl.
Branky: 29. Budínský - 63. Műller.
Diváků: 200.

20. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - SK STRAKONICE 1908 1:0
Na promáčeném hřišti za stálého deště začalo postupným náporem naše mužstvo a dostalo běhavého soupeře
pod tlak. Hosté vyráželi k rychlým protiútokům a po jednom z nich si na přetažený centr naběhl v 7.minutě
Funda, ale Sňozíkovu branku netrefil. Po té už to byl festival zahozených šancí našeho týmu, který jinak
předváděl na těžkém terénu slušný kombinační fotbal. V 16.minutě unikl hostujicí obraně Pospíšil, ale jeho
střela již v tísni skončila pouze v náruči gólmana jihočechů Hajdůška. O minutu později se ocitl osamocený před
Hajdůškem L.Jelínek, který ještě nahrál Krejčímu, ale ten zblízka výborného brankáře soupeře neprostřelil. Ve
23.minutě krásným centrem našel S.Kodr Pospíšila a jeho pohotovou střelu gólman farmy Českých Budějovic s
námahou vyškrábl nad břevno své branky. Dvě minuty na to přišla další super šance. Baubín centrem našel
Pospíšila, ten prsama nabil Krejčímu a jeho bombu z hranice velkého vápna stačil brankář Hajdůšek vyrazit ke
S.Kodrovi, který přestřelil odkrytou jeho branku. Ve 34.minutě poslal přesný pas S.Kodr na Hudce a po jeho
přihrávce pálil o málo vedle L.Jelínek. Ve 40.minutě unikl Hudec, našel Krejčího a jeho střelu zblízka stačil jeden
ze soupeřových hráčů zblokovat na roh. Za pouze bezbrankového stavu se tak šlo do kabin.
I po přestávce začalo aktivněji znovu naše mužstvo, ale na polovině hostů plné kaluží se hůře kombinovalo a
chyběla lepší finální přihrávka. V 55.minutě prověřil stoper Múller střelou za soupeřovou šestnáctkou brankáře
Hajdůška a ten míč kryl. V 68.minutě vyslal bombu Pospíšil, ale Hajdůšek se opět vyznamenal pohotovým
zákrokem a balon vytěsnil nad břevno. Vzápětí znovu střílel Pospíšil, ale obránce Strakonic zastoupil svého
brankáře a vykopl míč mířící do jeho sítě. V 76.minutě střílel Hřebeček, opět bez gólového efektu. V 78.minutě,
ale tentokrát stálo štěstí při nás, kdy po centru musel na brankové čáře zasahovat gólman Sňozík i za pomocí
svých beků. V 85.minutě byl těsně za rohem velkého vápna na úrovni brankové čáry faulován střídající Pavlík.
Trestný kop zahrál Hřebeček. K centrovanému míči se dostal hlavou L.Jelínek a vyslal ho na soupeřovu branku,
kde ho svým tělem zblízka dotlačil do branky Strakonic kapitán Viktor Múller - 1:0!

Štěchovice: Sňozík - Baubín, Busta, Műller, Švejda, Hudec (80. Mir. Novák), Hřebeček, Jelínek, S. Kodr (74.
Pavlík), Krejčí (59. Šittich), Pospíšil (90. CIenciala).
Strakonice: Hajdůšek - Lerch, Viták, Staněk (78. Otepka), Petráň, Radouch, Čadek, Havelka (29. Held Jakub),
Schertler (71. Held), Novák, Funda.
Rozhodčí: Janoch - Grimm, Kubec.
Branky: 85. Műller.
ŽK: Petráň , J. Held. - Mir. Novák, Šittich.
Diváků: 160.

21. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - AC SPARTA PRAHA B 1:1
Domácí velký favorit ČFL měl od začátku míč častěji na svých kopačkách, ale naše mužstvo dobře bránilo. V
10.minutě pálil po zemi vedle naší branky Jurdík. Dvě minuty na to se ocitl sám před Sňozíkem v situaci
zavánějícím ofsajdem Kerič, ale jeho střelu zblízka náš gólman reflexivně vyrazil na roh. Vážněji pohrozil náš
celek v 18.minutě, kdy Hudec připravil míč L.Jelínkovi, ovšem jeho pohotová střela levačkou po zemi o málo
minula Švengerovu branku. Po té i nadále byla aktivnější Sparta, ale do vážnější šance se dostala po pěkné
kombinační akci až ve 43.minutě po ose Nový-Pešek-Jurdík a posledně jmenovaný pálil vedle. Podobný obraz
hry byl k vidění i po změně stran.
V 50.minutě vyslal bombu vedle naší branky z dálky Nový. A právě tento šikovný fotbalista mohl otevřít skóre v
54.minutě, když uvnitř vápna obešel Bustu, jeho střelu Sňozík vyrazil a jeho další následný pokus skončil
vysoko nad. V 56.minutě našel Kerič centrem Jurdíka, ale jeho "volej" naši branku netrefil. V 60.minutě pronikl
do naší šestnáctky Záviška, naštěstí ani on branku netrefil. V 63.minutě se domácím podařilo otevřít skóre, kdy
hlavičku střídajícího stopera Bederky (vystřídal zraněného kapitána Poloma) skončila po rohovém kopu v naší
síti - 1:0. Zanedlouho mohl skóre navýšit útočník Kerič, ale v šanci branku minul a v 69.minutě vychytal Sňozík i
Sýkoru. Naši trenéři provedli několik střídání a nakonec toto oživení přineslo i úspěch v podobě vstřeleného
gólu. A na ně máme v poslední době stopera Múllera. To Hřebeček poslal šajtlí "alá Rosický" centr, ve vápně se
hlavou prosadil střídající J.Cienciala a míč se dostal právě k našemu kapitánovi, který z několika kroků
nezadržitelně vyrovnal na 1:1. Sparťané se ještě v závěru snažili strhnout vítězství na svojí stranu, ale až na
Záviškovu ránu nad v 85.minutě již nic nevymysleli a tak utkání skončilo remizou.

Sparta B: Švenger - Macháč, Karafiát, Nový, Pešek, Sýkora, Záviška, Polom (46. Bederka), Jurdík (76. Hašek),
Matoušek, Kerič (85. Hájek).
Štěchovice: Sňozík - Baubín (6. Pavlík), Busta, Műller, Švejda, Hudec (71. Cienciala), Hřebeček, Jelínek, S. Kodr
(77. Šindelář), Krejčí (46. Šittich), /ospíšil (66. Mir. Novák).
Rozhodčí: Kožár - Pastyřík, Štrincl.
Branky: 63. Bederka - 83. Műller.
ŽK: Jelínek, Mir. Novák.
Diváků: 253.

22. kolo TJ ŠTĚCHOVICE- SK HORNÍ MĚCHOLUPY 0:0
Po úvodním oťukávání měl soupeř častěji míč pod kontrolou, ale obranná činnost našeho mančaftu fungovala
spolehlivě. Náš celek, ale byl nebezpečnější a tak v 6.minutě musel zasahovat brankář pražanů Pokorný po
trestném kopu Hřebečka. Vzápětí musel gólman Měcholup likvidovat s problémy nebezpečný Hřebečkův centr.
V 15.minutě se dostali v závaru v našem pokutovém území hosté, ale v dobré pozici netrefili Sňozíkovu branku.
Ve 27.minutě uvolnil Múller na hranici velkého vápna Pospíšila, ten ale v ataku se soupeřovým obráncem
nevyslal příliš povedenou střelu. Ve 34.minutě našel centr Hřebečka osamoceného Pospíšila a ten ve velké
šanci poslal míč hlavou těsně vedle branky. Ve 36.minutě vybojoval na půlce výborně balon Pavlík, předal ho
Hudcovi a jeho únik s následnou přihrávkou na Krejčího skončil těsně za velkým vápnem faulem na našeho
útočníka. Bohužel následný přímý kop Hřebečka z výhodné pozice nevyšel dle představ a střela z něho skončila
jen trefením hostujícího hráče. Ve 41.minutě se dostal odražený míč po standartní situaci ke S.Kodrovi, ale ten
branku Měcholup minul.
I druhý poločas měl podobný obraz hry a k zakončení se spíše dostával náš celek. V 57.minutě prodloužil
Pospíšil na střídajícího Šitticha, ale jeho střelu hostující brankář Pokorný zlikvidoval. Ve velké příležitosti se
ocitl po pasu Múllera v 68.minutě znovu pohyblivý Šittich a míč stačil špičkou kopačky vystřelit proti
vyběhnutému gólmanovi hostů, který o pár centimetrů skončil vedle tyče. Dvě minuty na to, ale stálo štěstí
pro změnu u našeho týmu, kdy hosté přes tři pokusy nedopravili ze skrumáže balon do Sňozíkovy sítě. V
71.minutě výborně hrající Švejda odcentroval z pravé strany a hlavička Busty volala po gólu, ale míč se těsně
před brankovou lajnou odrazil od země nad břevno. Obě mužstva se snažila strhnout vítězství na svoji stranu,
ale střely byly většinou nepřesné. A když ani v nastaveném čase neprostřelil L.Jelínek zblízka po trestném kopu
Hřebečka a ani následně stoper Busta dobře chytajícího Pokorného skončilo utkání bezgólovou remizou. Je to
již naše desátá a Radek Sňozík má i stejný počet vychytaných nul v tomto soutěžním ročníku ČFL!

Štěchovice: Snozík - Pavlík, Busta, Műller, Švejda, Hudec (70. Mir. Novík), Hřebeček, Jelínek, S. Kodr (58.
Šindelář), Krejčí (46. Šittich), Pospíšil (87. Cienciala).
Horní Měcholupy: Pokorný - Chlumecký (90. Žitný), Procházka, Hejný, Roubal, Sobíšek (66. Mareš), Vrabec,
Bazal (77. Houštecký), Škoda (59. Suk), Čech (77. Boček), Koukal.
Rozhodčí: Kříž - Paták, Cupl.
ŽK: Pavlík, Cienciala - Hejný, Čech.
Diváků: 250.

23. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FK ČÁSLAV 1:0
Hostující favorit měl od začátku více držení míče, především střed hřiště ovládl jejich urostlý hráč tmavé pleti
exsparťan Abena, který posbíral většinu vysokých míčů a zároveň dokázal tvořit hru svého týmu. Naše obrana
fungovala opět velmi spolehlivě a tak čáslavské do žádných velkých příležitostí nepouštěla. Naopak ve
24.minutě po standartce Hřebečka hlavičkoval těsně mimo bránu L.Jelínek. Ve 31.minutě pohrozili hosté, kdy
Kocourkovu přihrávku na Habbara vystihl v pravou chvíli Šindelář a ukopl míč na roh. Ve 37.minutě si na
Šanderův centr vyskočil další hráč tmavé pleti Ojini a z "voleje" poslal míč nad Sňozíkovu branku. Ve druhém
poločase se hra již srovnala, když hned v jeho úvodní minutě pálil z hranice šestnáctky těsně vedle Krejčí. Pět
minut na to sebral míč v rohu velkého vápna Krejčí Karalovi, ale jeho střelu zblízka z úhlu stačil Antošík vyrazit.
Škoda, že náš útočník nepřihrál lépe postavenému J.Ciencialovi, který by střílel do odkryté branky. V 56.minutě
odcentroval Dolejš a balon z něho poslal hlavou Habbar na břevno naší brány. V 71.minutě se dostal k
odraženému míči na hranici soupeřova trestného území zkušený Radek Šindelář a přesnou umístěnou střelou k
tyči nádherně překonal čáslavského gólmana Antošíka - 1:0! Naše mužstvo gól zjevně povzbudil a začalo rázem
favorita přehrávat. V 78.minutě poslal krásný křižný pas Pavlík na Hudce, ten hlavou našel Hřebečka a toho
uvnitř vápna vychytal čáslavský Antošík. V 87.minutě vyslal střídající Pospíšil "Českou uličkou" do 100% šance
Šitticha, ale ten své sólo gólově nezužitkoval a míč poslal přímo do náruče brankáře Antošíka. Ještě v samém
závěr byl zápas na několik minut přerušen, kdy hostující fans zápálili dýmovnici. Náš celek dotáhl zápas do
vítězného konce a připsal si důležité tři body do neskutečně vyrovnané tabulky 3.ligy. Brankář Radek Sňozík již
tak vychytal dvanáctou nulu v tomto soutěžním ročníku ČFL a naše mužstvo jako jediné v této soutěži ještě na
jaře neprohrálo!

Štěchovice: Sňozík - Mir. Novák, Busta, Műller, Pavlík, Šindelář (80. S. Kodr), Hřebeček, Jelínek, Hudec (89. O.
Kodr), Cienciala (60. Šittich), Krejčí (67. Pospíšil.
Čáslav: Antošík - Karal, Abena (85. Hoffmann), Kocourek (71. Ujec), Kunášek, Rendla, Habbar (78.
Melechovský), Pokorný, Dolejš, Ojini (85. M. Hoffmann), Šandera.
Rozhodčí: Váňa - Duchoň, Zadinová.
Branky: 70. Šindelář.
ŽK: Pavlík, Műller - Abena.
Diváků: 270.

33. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FK KOLÍN 0:1
Hosté hrající o postup do 2.ligy postupně přebírali iniciativu a v 16.minutě po trestném kopu Michala Sedláčka
z dálky zazvonila tyčka naší branky. Ve 25.minutě si na centr Čapka vyskočil nejvýše ve skrumáži soupeřův
kanonýr Štoček a moc nechybělo, aby ho hlavou umístil do sítě naší branky. Naše mužstvo hrozilo po většinu z
centrovaných balonů zéjména od Šindeláře, ale střelecky se nikdo výrazněji neprosadil. Bohužel ve 44.minutě
přišel trest v podobě rohového kopu, kdy v klubku hráčů se prosadil hostující urostlý stoper Šourek a hlavou
poslal svůj tým do vedení - 0:1.
Po přestávce se snažil náš celek o srovnání skóre. Nejprve hlavičkoval do náruče kolínského gólmana
Čižinského po centru Hřebečka L.Jelínek. V 62.minutě se k odraženému míči po Hřebečkově rohu dostal
kapitán Múller, ale branku netrefil. V 64.minutě na druhé straně ztratil míč Novák, naštěstí Michálkova
technická střela po zemi skončila vedle Sňozíkovy branky. V 71.minutě se po dlouhém autovém vhazování
Nováka se prosadil pohotovou střelou Hudec, ale míč skončil v rukavicích brankáře Čižinského. Minutu na to
pálil za velkám vápnem útočník Pospíšil a o málo minul hosující branku, aby zanedlouho tentýž hráč opět střílel
těsně vedle. V 83.minutě našel Michálek střídajícího spoluhráče Horáka a ten v šanci nastřelil tyč naší brány. V
88.minutě vyzkoušel z dálky krásnou střelou několik metrů za velkým vápnem Michal Sedláček Sňozíkovu
pozornost a ten míč vytěsnil nad břevno na roh. Na změně skóre se již nic neudálo a tak utkání skončilo
vítězstvím kvalitního soupeře - 0:1. Je to nejen první porážka našeho A-mužstva v jarní mistrovské sezoně a
vůbec i celkově první v ČFL na domácím hřišti!

Štěchovice: Sňozík - Pavlík, Busta, Műller, Mir. Novák, Šindelář (69. S. Kodr), Hřebeček, Jelínek, Hudec,
Cienciala (46. Šittich), Krejčí (46. Pospíšil).
Kolín: Čižínský - Jelíne , Nešpo , Čape , Sedláček , Stejskal (90. Veselý , Štoče , Michále , Bišk , Marek Sedláček
(82. Horák), Šourek.
Rozhdčí: Berka - Tereba, Dobrý.
Branky: 43. Šourek.
ŽK: Jelínek - Sedláček, Michálek.
Diváků: 160.

24. kolo TJ KUNICE - TJ ŠTĚCHOVICE 0:3
kontumace

25. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FC SLAVIA KARLOVY VARY 2:1
Naše mužstvo nastoupilo k dalšímu velmi těžkému zápasu proti farmě druholigového Sokolova s vědomím, že
vítězstvím by se hodně přiblížilo k záchraně ve třetí lize. Do sestavy se po svém uzdravení vrátil Švejda a
naopak zranění zabránilo nastoupit Šindelářovi. A začali jsme opravdu aktivně, kdy po rohu Hřebečka se dostal
k míči v úhlu na vzdálenější tyči stoper Múller, ale zkušený gólman Krbeček byl na místě. Vzápětí na druhé
straně skončil odražený balon po střele Geňa u Špírka a ten pálil vysoko nad. Ve 12.minutě si šikovně naběhl
do soupeřova vápna L.Jelínek, ale jeho hlavička skončila mimo karlovarskou branku. Po té postupně začalo
trápení našeho týmu, kdy mu vázla přesnější kombinace a vysocí soupeřovy obránci ho do ničeho nepouštěli.
Trest přišel čtyři minuty před přestávkou, kdy po ztrátě míče uprostřed hřiště a kombinaci Vaněčka s Bendou
se míč uvnitř naší šestnáctky dostal ke Geňovi, který potvrdil roli kanonýra - 0:1!
Po důrazné domluvě trenéra Hrušky přišlo do druhé půle naše mužstvo daleko odvážnější. Pohyblivý Šittich
nahradil v útoku Krejčího a v 55.minutě ještě S.Kodr Hřebečka. A jak se zanedlouho ukázalo oba rychlostní typy
naši hru výrazně pozvedly. V 69.minutě byl nedovoleně několik metrů za velkým vápnem hostí sražen Pospíšil.
Míč si postavil Švejda a jeho polovysokou ránu z přímého kopu usměrnil pohotově do soupeřovy sítě právě
Pospíšil - 1:1! Náš celek po té hodně ožil, stejně jako příznivci Štěchovic a byl hnán ke vstřelení druhého gólu.
To trvalo jen pět minut, kdy Pospíšil ač důsledně bráněn přiklepl míč L.Jelínkovi a jeho pohotová střela po zemi
těsně na hranici šestnáctky soupeře skončila klasickým "angličanem" v Krbečkově bráně - 2:1! Hostující trenér
Medynský vzápětí reagoval střídáním hráčů, přeskupil některé jejich posty, ale k vyrovnání to nevedlo. Hosté
měli slušnou příležitost v 80.minutě po trestném kopu z výhodné pozice a náš gólman Sňozík i když na balon
příliš neviděl stačil ho reflexivně vyrazit. Na druhé straně váhal v 84.minutě uprostřed své půle s rozehrávkou
brankář Krbeček a Šittichovi moc nechybělo, aby mu míč vypíchl a upaloval s ním na jeho prázdnou branku.
Náš celek v závěru úspěšně bránil a vyrážel k brejkům, kdy po jednom z nich unikl J.Cienciala, ale nedotáhl ho
ke střele.

Štěchovice: Sňozík - Pavlík, Busta, Műller, Mir. Novák, Hudec (90. O. Kodr), Hřebeček (56. S. Kodr), Jelínek,
Švejda, Krejčí (46. Šittich), Pospíšil (82. Cienciala).
Karlovy Vary: Krbeček - Benda, Vondráček, Špirek (75. Pachta), Tůma, Vaněček, Hruška, Došlý (76. Šturm),
Geňo, Staněk (64. Plechatý), Hudec.
Rozhodčí: Kubec - Cup, Košan.
Branky: 68. Pospíšil, 74. Jelínek - 41. Geňo.
ŽK: Busta, Mir. Novák, Jelínek - Krbeček, Špírek, Došlý, Geňo, Staněk.
Diváků: 210.

26. kolo SK ROUDNICE NAD LABEM - TJ ŠTĚCHOVICE 2:2
Domácí Roudnice po zpackaném podzimu dala přes zimu dohromady velmi silný kádr a v jarní soutěži se ji daří,
když v ní dosud nasbírala nejvíce bodů ze všech týmů třetí ligy. A začala náporem, ale náš celek úspěšně bránil
a vyrážel do nebezpečných protiútoků. To mu vyšlo ve 23.minutě, kdy Novák si úspěšně poradil s domácím
obráncem poslal míč před branku soupeře a tam se nadvakrát po sobě prosadil v den svých pětatřicátých
narozenin útočník Pospíšil. Nejprve nastřelil tyč a vzápětí z dorážky uklidil míč do domácí sítě - 0:1.
Severočechům se podařilo vyrovnat o šest minut později, kdy se balonu na hranici našeho velkého vápna
zhostil výborný domácí záložník M.Kučera a střelou po zemi překonal Sňozíka v naší brance - 1:1. Naše mužstvo
rozehrálo a ještě v téže minutě se po úniku Hudce ocitl osamocený před roudnickým gólmanem Pechatým
Krejčí, když jeho střelu mířící do branky stačil patou ještě vykopnout jeden z vracejících se domácích obránců,
ale dorážka Hudce již skončila v jeho bráně - 1:2. Domácí chtěli do přestávky znovu skóre srovnat, ale
defenziva našeho týmu fungovala spolehlivě. Za zmínku stojí bomba M.Kučery za šestnáctkou ze 37.minuty,
kterou Sňozík konečky prstů svých rukavic vytěsnil nad břevno.
Roudničtí hráči ve druhém poločase vyvinuli téměř trvalý tlak a v 50.minutě se blýskl skvělým zákrokem
brankář Sňozík, který chytil tvrdou střelu A.Holuba. Na druhé straně v 57.minutě si na pas Hřebečka naběhl
dobře hrající L.Jelínek a ač bráněn se prosadil hlavičkou po které míč skončil těsně nad břevnem soupeřovy
branky. V 65.minutě ztratil po kličce balon Švejda a z rychlého útoku domácích nastřelil střídající Kalaš zblízka
tyčku naší brány. Další útoky Roudnice naše obrana včele s gólmanem Sňozíkem úspěšně zlikvidovala a tak už
to vypadalo, že si naše mužstvo připíše na své konto další výhru. Bohužel běžela třetí minuta nastavení, kdy se
domácí dostali zřejmě k poslednímu svému útoku a jejich střídající záložník Verbíř (syn bývalého vynikajícího
hráče Teplic) nechytatelnou ranou po zemi vyrovnal na konečných 2:2!

Roudnice nad Labem: Pechatý - Kratochvíl, Veselý (46. Petrášek), Šimkovský, Kučera, Kabele (79. Verbíř),
Svátek, Holub, Křeček (46. Kalaš), Mareš (63. Hanuš), Šraga.
Štěchovice: Sňozík - Pavlík, Busta, Műller, Mir. Novák, Hudec (90. Soukup), Hřebeček (60. O. Kodr), Jelínek,
Švejda, Krejčí (68. Šittich), Pospíšil.
Rozhodčí: Benedikt - Průcha, Pečenka.
Branky: 29. Kučera, 90+3. Verbíř - 23. Pospíšil, 30. Hudec,
ŽK: Mareš, Kratochvíl, Kalaš, Svátek - Hudec, Krejčí, Pospíšil.
Diváků: 190.

27. kolo TJ ŠTĚCHOVICE - FC CHOMUTOV 0:0
Chomutovští, kteří jsou farmou prvoligových Teplic přijeli posilněny o několik jejich hráčů. Začali aktivně a i
častěji měli míč na svých kopačkách. V 7.minutě juniorský reprezentant Česlák našel centrem z trestného kopu
teplického stopera Hoška a míč po jeho hlavičce skončil nad břevnem naší branky. Ve 20.minutě uvolnil další
hráč Teplic Salami Česláka a jeho střelu udržel gólman Sňozík ve své náruči. Minutu na to byl na naší levé
straně na soupeřově polovině faulován Pospíšil. Z následného trestného kopu poslal centr Hřebeček na
L.Jelínka, ten dal zpětnou přihrávku uvnitř soupeřovy šestnáctky na Krejčího, který ve velké šanci přestřelil
branku Chomutova. Do přestávky se již ani jeden tým nedostal do vážnější šance a tak nejvíce vzruchu přinesly
kontroverzní verdikty rozhodčích včele s hlavním Jos.Váňou v náš neprospěch.
Po změně stran byl k vidění podobný obraz hry i styl posuzování sudích. V 55.minutě by upaloval sám na
hostujícího brankáře výborně hrající Pospíšil, ale pomezní Machýček mu v tom zabránil zvednutím praporku na
znamení ofsajdového postavení a jak potvrdila i klubová kamera, náš hráč v ofsajdu vůbec nebyl! V 56.minutě
se uvolnil uvnitř našeho vápna útočník tmavé pleti Salami a jeho následnou střelu vykryl svým tělem všudybyl
Hudec. V 69.minutě vybojoval roh S.Kodr, když z něho centr Hřebečka našel našeho urostlého stopera Bustu a
tan hlavičkoval těsně nad břevno hostující branky. V 75.minutě pohotová bomba Hřebečka vyslaná hodně za
velkým vápnem skončila nad břevnem zkušeného gólmana Zaťky. V 79.minutě prošel přes několik našich hráčů
Česlák, ale naštěstí jeho následná přihrávka šla do ofsajdu. V 84.minutě chytil Sňozík nebezpečnou hlavičku
Tafata. Ani na jedné straně se již nikdo z hráčů nedostal do vážnější příležitosti a tak utkání skončilo
bezbrankovou remizou, kterou proti takto dnes silnému Chomutovu určitě bereme. Máme jich již na svém
kontě dvanáct což je suveréně nejvíce ze všech týmů ČFL a zároveň máme nejméně ze všech porážek - šest!
Radek Sňozík si připsal již třináctou vychytanou nulu v letošním ročníku této třetí nejvyšší soutěže!

Štěchovice: Sňozík - Mir. Novák, Busta, Műller, Švejda, Pavlík, Hřebeček (90. O. Kodr), Jelínek, Hudec, Krejčí
(58. S. Kodr), Pospíšil (87. Šittich).
Chomutov: Zaťko - Hošek, Hyneš, Vait, Tafat, Kwame, Hruška, Pikl, Doksanský (81. Strada), Česlák, Salami (72.
Szmek).
Rozhodčí: Váňa - Matějček, Machýček.
ŽK: Busta, Műller.
Diváků: 150.

34. kolo MFK CHRUDIM - TJ ŠTĚCHOVICE 1:0
Ve středeční předehrávce 34.kola ČFL patřilo prvních dvacet minut našemu mužstvu, které mělo častěji míč na
pod svou kontrolou, ale do vážnější příležitosti se nedostalo. Domácí favorit hru postupně srovnal a ve
21.minutě vyzkoušel Sňozíkovu pozornost střelou z úhlu Luptovský. Po té se hra většinou odehrávala spíše
mezi oběma vápny. Vážněji musel Sňozík zasahovat až ve 37.minutě po úniku Kesnera po naší pravé straně a
zakončením Váchy střelou z hranice velkého vápna. Když už to vypadalo, že se půjde do kabin za
bezbrankového stavu, zastavil faulem Pavlík jednoho z domácích hráčů několik metrů od středové lajny. Z
následného trestného kopu se uvnitř naší šestnáctky prosadil Vácha a míč z jeho kopačky se odrazil od tyče za
Sňozíkova záda - 1:0! Tímto pro nás velmi nešťastným gólem se chrudimští ujali vedení a jak se později
ukázalo byl to i rozhodující moment celého zápasu.
Po změně stran se hra opět většinou odbývala uprostřed plochy, ale nebezpečnější byli domácí. V 57.minutě
pohrozil po centru Nadrchala hlavičkou Vácha, ale Sňozík skvělým zákrokem vytlačil míč na roh. Dvě minuty na
to se hezky v našem vápně uvolnil nejlepší střelec 3.ligy R.Holub a naštěstí pro nás jeho následná střela po
zemi skončila vedle Sňozíkovy brány. Náš tým se postupně více tlačil před domácí branku, ale prosadit se bylo
hodně složité. V 74.minutě zabránil Pospíšilovi skórovat čtyřicetiletý stoper východočechů Linhart, který se
vložil do jeho střely. V 84.minutě pálil pohotově z vápna těsně vedle soupeřovy branky střídající O.Kodr. V
závěru domácí trenér Jirousek hru rozkouskoval několika střídáními a tak jediný inkasovaný gól v posledních
vteřinách prvního poločasu rozhodl o naší porážce. Po závěrečném hvizdu sudí Zadinové se ještě na hrací
ploše strhla strkanice mezi hráči obou celků, kterou nesmyslně vyprovokoval domácí kapitán Linhart.

Chrudim: Mrázek - Nadrchal, Radous, Linhart, Řezníček, Kesner (90+1. Malinský), Mastík (88. Kroutil),
Vodrážka (85. Langr), Luptovský (84. Adámek), Vácha, Holub (79. Vágner).
Štěchovice: Sňozík - Mir. Novák, Busta, Műller, Švejda, Pavlík, Hřebeček, Jelínek, S. Kodr (70. O. Kodr), Hudec,
Pospíšil.
Rozhodčí: Zadinová - Hocek, Šimáček.
Branky: 45. Vácha.
ŽK: Lang - Pospíšil.
Diváků: 250.

28. kolo SK ADMIRA PRAHA - TJ ŠTĚCHOVICE 3:3
Utkání přineslo pohledný fotbal, bohužel během prvního poločasu začalo pršet, ale diváci se rozhodně nenudili
a navíc viděli celkem šest gólů. Již v 6.minutě se uvolnil v soupeřově vápně Hudec, předložil míč Pavlíkovi a ten
s přehledem otevřel skóre - 0:1. Domácí se snažili o vyrovnání. Nejprve po centru Paťhy vystřihl nůžky Mošna a
těsně minul naši branku. V 10.minutě hlavou vyzkoušel Sňozíkovu pozornost kapitán Pražanů Martinic. V
15.minutě to Admiře vyšlo, kdy po rohu Snopa se hlavou prosadil Mošna - 1:1. Ve 23.minutě mohl po rohovém
kopu Hřebečka skórovat Busta, ale nohou zblízka vysoko přestřelil soupeřovu branku. Na druhé straně ve
26.minutě po centru Lišky si výborný Mošna zpracoval prsama balon a vzápětí nastřelil tyč Sňozíkovy branky.
Ve 31.minutě strhla Admira vedení na svoji stranu, kdy z jejího rychlého protiútoku našel Paťha Zahálku a ten z
bezprostřední blízkosti dal na 2:1. Naše mužstvo rozhodně nesložilo zbraně a ve 38.minutě Novák svým
důrazem po centru Hřebečka z trestného kopu i za pomocí domácího obránce srovnal na 2:2. Pět minut na to
nabil S.Kodr Pospíšilovi, ale jeho střela po zemi skončila vedle.
Brzy po přestávce ve 48.minutě se ve velké šanci po přihrávce Pospíšila ocitl Hudec, ale ten o málo minul
Víškovu branku. V 53.minutě nechybělo mnoho, aby Hřebeček z hloubi své poloviny vrátil Víškův výkop do
jeho opuštěné brány, ale míč po krásné střele skončil opravdu jen těsně vedle. V 62.minutě našel Mošna
přihrávkou slávistu Lišku a ten zblízka překonal Sňozíka - 3:2. V 69.minutě si na Hřebečkův centr vyskočil
nejvýše stoper Busta, ale míč poslal o málo vedle domácí branky. V 78.minutě to našemu bojujícímu týmu
vyšlo, kdy po rohu Hřebečka se odražený balon dostal k obránci Švejdovi a ten ho nádhernou střelou za velkým
vápnem poslal pod břevno Víškovy brány - 3:3. V 88.minutě se po zářijové operaci kolene podíval na hřiště po
delší přestávce také Josef Baubín! V 91.minutě mohli domácí ještě strhnout vítězství na svoji stranu, ale Sňozík
vychytal nebezpečnou střelu střídajícho útočníka Pražanů Petra.

Admira Praha: Víšek - Herc, Martinic, Paťha, Mošna, Vosický, Čmejla, Majer, Snop, Liška (70. Petr), Zahálka.
Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Mir. Novák, S. Kodr (68. Krejčí), Hřebeček (90. O. Kodr), Jelínek,
Pavlík, Hudec (88. Baubín), Pospíšil.
Rozhodčí: Berka - Vlček, Aubrecht.
Branky: 15. Mošna, 31. Zahálka, 62. Liška - 6. Pavlík, 38. Mir. Novák, 78. Švejda.
ŽK: Mir. Novák, Busta.
Diváků: 160.

29. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK VIKTORIE JIRNY 1:2
Hostům hrajícím o 1.místo tabulky vyšel vstup do utkání. Již v 7.minutě se ujali vedení po centru, když
Obermajer přehlavičkoval za pomocí svých rukou Švejdu a míč po té poslal v náběhu do naší branky Kejha 0:1. Naše mužstvo bojovalo, ale jeho útoky často zastavovaly prapodivné verdikty rozhodčího Benedikta se
svými kolegy na lajnách. Přesto to vyšlo, kdy ve 21.minutě si na centr Hřebečka po standartní situaci naběhl
L.Jelínek a skvělou hlavičkou srovnal na 1:1. Po vyrovnávací brance náš celek převzal iniciativu a soupeře
přehrával. Hned na to ve 23.minutě se po Novákově centru prosadil hlavou znovu L.Jelínek, ale tentokrát mířil
o málo vedle. Hosté nebyli vůbec nebezpeční. Teprve ve 41.minutě po závaru v naší šestnáctce hlavičkoval do
tyče Sňozíkovy branky zkušený Obermajer. I druhý poločas měl podobný obraz hry.
Byli to hosté, kterým opět vyšel jeho úvod. V 51.minutě se po rohu hlavou i rukou prosadil v chumlu zblízka na
vzdálenější tyči kapitán Jiren Obermajer - 1:2. Naše mužstvo dostalo soupeře opět pod tlak. V 52.minutě
hlavičkoval po centru výborně hrajícího Pospíšila z malého vápna Krejčí, ale míč poslal do rukavic gólmana
Duchečka. V 54.minutě vyslal pohotovou ránu Krejčí, ale Ducheček v pádu ji vyrazil na roh. Z něho po centru
Hřebečka hlavou L.Jelínek střílel těsně vedle branky Jiren. Rozhodčí i nadále úřadovali a zákroky posuzovali
jednostraně ve prospěch hostí a vymyšlenými ofsajdy nepouštěli náš celek do dalších útoků na vyrovnání. V
87.minutě ještě střela z dálky v podání Krejčího lízla břevno hostující branky. Rozhodčí vůbec nic nenastavil a
za velké nevole diváků opouští hřiště. Jen včasným zásahem pořadatelské služby nedošlo k lynčování těchto tří
sudích. Diváci po té ještě čekali na odchod jirenského bosse - "trenéra" Jíchy, který za pomocí několika svých
holohlavých bodygárdů opustil náš stadion. Po hodně dlouhé době se ke svému autu dostali přes početný dav i
rozhodčí a za pomoci policistů nakonec odcestovali také oni.
Nechutné divadlo tak skončilo. Průměrní hosté si připsali pro ně důležitou výhru a nadále si tak drží tříbodovou
ztrátu na vedoucí Kolín. Náš celek si dnes rozhodně prohrát nezasloužil, ale i přes nepřízeň rozhodčích měl
několik velkých šancí na skˇorování, které ovšem nezužitkoval.

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Műller, Mir. Novák (83. O. Kodr), S. Kodr (75. Baubín), Hřebeček (83.
Šittich), Jelínek, Pavlík (80. Cienciala), Hudec (13. Ktejčí) Pospíšil.
Jirny: Ducheček - Parys, Obermajer, Stehlík (64. Mbah), Kejha, Kincl, Vandas (90. Verner), Grznár (61. Dubský),
Demeter, Bukač (70. Szabo), Križan.
Rozhodčí: Benedikt - Němec, Vrzal.
Branky: 20. Jelínek - 7. Kejha, 51. Obermajer.
ŽK: Műller, Hřebeček, Mir. Novák, Pospíšil, Krejčí - Grznár.
Diváků: 200.

30. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 2:2
V hezkém areálu místního SK nastoupilo naše mužstvo již s vědomím, že po odečtu dvanácti bodů Kunicím je
Česká fotbalová liga pro Štěchovice zachráněna i pro příští sezonu. V brance dostal příležitost Michal Soukup a
podal velmi kvalitní výkon. Přesto to pro něj nezačalo vůbec dobře, protože již ve 2.minutě si na centr
Chrobáka vyskočil nekrytý V.Svoboda a hlavou otevřel skóre - 1:0. Domácí nešetřili aktivitou i větším důrazem.
Ve 21.minutě se dostal za našeho stopera Bustu soupeřův hráč V.Svoboda a ten ho fauloval. Penaltu s trochou
štěstí proměnil Petržílka a bylo to už 2:0. Ve 23.minutě vytáhl skvělý zákrok gólman Soukup, který zlikvidoval
hlavičku zápského Dubna, která mířila k tyči do jeho sítě. Ve 30.minutě se konečně také prosadili naši hráči na
soupeřově půli, kdy centrovaný balon S.Kodra poslal s přehledem hlavou do Rodingerovi branky zkušený
útočník Pospíšil - 2:1. Pět minut na to mohli domácí své skóre znovu navýšit, kdy míč z Glasnovičova centru
poslal těsně nad naše břevno J.Jelínek.
Do druhého poločasu nastoupil náš celek jako vyměněný. Přidal na důrazu a spřesnil přihrávky po zemi. Byl
častěji na polovině domácích, ale do vážnější příležitosti se nemohl dlouho dostat. To přišlo s příchodem
našeho pohyblivého útočníka Šitticha, který ihned začal zle zatápět domácím obráncům. V 77.minutě si zaběhl
po přihrávce Švejdy do domácího velkého vápna a z poměrně těžké pozice se trefil přesně k tyči - 2:2. Bylo to
za velké radosti štěchovických fanoušků, kteří našim hráčům vytvořili takřka domácí prostředí. V 83.minutě
nechybělo mnoho, aby L.Jelínek hlavou po centru Švejdy skóroval. Dvě minuty na to pěkným zákrokem
konečky prstů svých rukavic zlikvidoval zápský gólman Rodinger přesnou střelu z přímého kopu v podání
Hřebečka. V 88.minutě unikl znovu domácím bekům Šittich a jen včasné vyběhnutí Rodingera, mu zabránilo
vstřelit vítězný gól. A tak zápas dvou rozdílných poločasů skončil zřejmě spravedlivou remizou.
Zápy: Rodinger - Šulc, Málek, Hakl, Petržílka (75. T. Svoboda), Kovařík, Glasnovič, Chrobák (62. Květoň), Jelínek,
Duben , V. Svoboda.
Štěchovice: Soukup - Švejda, Busta, Műller, Mir. Novák, S. Kodr (46. Baubín), Hřebeček (90. Cihelka), Jelínek,
Pavlík (70. Šittich), Cienciala (46. O. Kodr), Pospíšil.
Rozhodčí: Košan - Kříž, Paták.
Branky: 2. Svoboda, 21. Petržílka - 30. Pospíšil, 77. Šittich.
ŽK: Šittich, Busta, S. Kodr, Mir. Novák.
Diváků: 205.

31. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 3:2
Utkání se odehrálo za velkého vedra, když k vidění byl oboustraně útočný fotbal plný brankových příležitostí.
Skóre otevřel v 9.minutě hlavou L.Jelínek, který zužitkoval přesný centr obránce Švejdy. V 11.minutě měli
příležitost hosté, naštěstí Kopáč vysoko přestřelil. Do dalších možností naše obrana soupeře nepouštěla a včas
stačila zblokovat jeho následné střelecké pokusy. Naopak ve 23.minutě po Novákově autu a následném
Hudcově pokusu se dostal k míči uvnitř šestnáctky L.Jelínek a po druhé překonal Zavřela v brance Převýšova 2:0. Hosté se snažili vstřelit kontaktní gól a blízko k tomu měli ve 28.minutě, ale Kopáč netrefil Sňozíkovu
branku. Ve 34.minutě vyslal kolmicí Pospíšil Hřebečka a toho gólman Zavřel fauloval. Nařízenou penaltu s
přehledem proměnil Pospíšil a bylo to už 3:0. Ve 40.minutě na druhé straně prověřil střelou z vápna Sňozíkovu
pozornost Kučera. Ve 42.minutě se ocitl sám před hostujícím gólmanem Pavlík, ale svoji šanci nezužitkoval. Ve
45.minutě pálil opět nebezpečně Kučera, ale jeho střelu Sňozík kryl.
I po změně stran se hrál ofenzivní fotbal nahoru-dolu. Ve 49.minutě si na centr naběhl střídající hráč hostí
Doležal, ale gólově se neprosadil. V 54.minutě náš střídající útočník Šittich unikl, ale jeho střelu brankář Zavřel
pohotově vyrazil. V 56.minutě Kouřil hlavou trefil spojnici naší branky. Vzápětí na druhé straně utekl rychlík
Šittich a jeho střelu po zemi s vypětím všech svých sil vyškrábl gólman Zavřel na roh. V 65.minutě reflexivním
skvělým zákrokem nohama vychytal Sňozík Kopáče. Minutu na to běžel znovu sám Šittich, ale jeho střela
skončila mimo bránu soupeře. A tak přišel trest v 67.minutě, kdy Doležal našel přesnou přihrávkou Kouřila a
ten snížil na 3:1. O deset minut později po rohovém kopu se v chumlu prosadil zkušený Sedláček a dal na 3:2.
Po té se dostal náš tým do dvou super šancí. Nejprve J.Cienciala zblízka trefil míč jen do soupeřova gólmana a
vzápěti unikl znovu Šittich, ale opět nedal. Ještě v nastaveném čase měl možnost vyrovnat hostující Kučera,
naštěstí jeho střela z úhlu minula Sňozíkovu branku a tak se náš celek společně se svými příznivci radoval z
vítězné domácí tečky v premiérové sezoně, této velmi náročné soutěže jakou bezesporu ČFL je!

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Muller, Busta, Mir. Novák (80. Baubín) - S. Kodr (46. Šittich), Jelínek, Hřebeček,
Pavlík (46. O.Kodr) - Hudec (59. Krejčí), Pospíšil (84. Cienciala).
Převýšov: Zavřel - Veselka (46. Urbanec), Jarkovský, Hock, Špidlen - Bodlák, Kopáč, Černý (76. Sedláček),
Kučera, P. Novák (46. Doležal) - Kouřil.
Rozhodčí: Kříž - Pastyřík, Košan.
Branky: 2x Jelínek, Pospíšil - Kouřil, Sedláček.
ŽK: Zavřel, Jarkovský, Bodlák.
Diváků: 250.

32. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1
Souboj o konečné 8.místo tabulky ČFL přinesl naprosto vyrovnaný duel, když se dá říci, že naše mužstvo mělo
ve více pasážích zápasu herní převahu. Již ve 3.minutě se zjevil před domácím brankářem Ticháčkem Hudec,
ale zaváhal v rychlejší střelbě a tak míč po té skončil následným rohem. Z něho našel Hřebeček Bustu a ten
pohotově trefil Ticháčkovu náruč. Ve 13.minutě vyslal pěknou přihrávkou Krejčí Pospíšila, ale tomu míč na
nerovném terénu v rozhodující chvíli skočil na koleno a to pomohlo gólmanovi Ticháčkovi zabránit našemu
útočníkovi skórovat. Minutu na to střílel Pospíšil, ale jeho ránu Ticháček vyrazil na roh. Vzápětí přišel trest z
promarněných našich příležitostí, kdy domácí Bárta hlavičkoval uvnitř naší šestnáctky a stoper Busta míč
vykopl z brankové čáry, ale pomezní Štefan praporkem okamžitě signalizoval, že míč byl již za lajnou - 1:0. Hra
se po té srovnala a v 17.minutě skvělým zákrokem nohama zlikvidoval gólman Soukup střelu zblízka
domažlického Kasýka. Ve 36.minutě pronikl do našeho vápna Leitl, ale naštěstí jeho střela po zemi skončila
vedle Soukupovy tyče.
Ve druhém poločase začal opět aktivněji náš celek a v 54.minutě se dočkal i zaslouženého vyrovnání. To si na
centr střídajícího útočníka Šitticha vyskočil nejvýše Pospíšil a přesnou hlavičkou poslal míč pod břevno
Ticháčkovy branky - 1:1. Bohužel, když už to vypadalo, že bychom mohli pomýšlet i na zisk všech tří bodů
fauloval nešťastně v 66.minutě jinak velmi dobře hrající Baubín a rozhodčí nařídil penaltu. Tu brankář Soukup
kapitánovi Jiskry Mužíkovi vyrazil a i jeho následnou dorážku, ovšem míč nakonec dopravil ze skrumáže do naší
sítě polský hráč M.D.Pyrka - 2:1. V 77.minutě ještě prověřil bombou z dálky Soukupovu pozornost Mužík a tu
náš gólman vytěsnil nad břevno své branky. V závěrečném tlaku se gólově již náš celek neprosadil a tak si
odvezl velmi nešťastnou porážku. Naše mužstvo tak v konečné tabulce obsadilo jako nováček této hodně
náročné soutěže velmi pěkné 10.místo a po té již mohla v restauraci šéfa našeho klubu v Pikovicích začít
oslava na zakončení této úspěšné premiérové sezony v České fotbalové lize.

Domažlice: Ticháček - Pyrka Daniel Mateusz (83. Buršík), Bauer, Mužík, Bárta, Leitl (72. Vojtko), Bezděk (75.
Šinál), Javorský, Pyrka Mateusz Daniel, Kasýk (63. Bláha), Pokrovskij.
Štěchovice: Soukup - Baubín (70. Švejda), Busta, Műller, Mir. Novák, Hudec (57. O. Kodr), Hřebeček, Jelínek, S.
Kodr (46. Cienciala), Krejčí (46. Šittich), Pospíšil.
Rozhodčí: Matějček - Myška, Štefan.
Branky: 14. Bárta, 66. Pyrka Daniel Mateusz - 54. Pospíšil.
ŽK: Pyrka Mateusz Daniel, Javorský, Pokrovskij - Cienciala, Šittich , Pokrovskij.
Diváků: 280.

