
1. kolo SK ADMIRA PRAHA – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 PP. 

Své úvodní utkání nového soutěžního ročníku ČFL odehrálo naše mužstvo na pěkném hřišti pražské Admiry v 
Kobylisích. V základní sestavě našeho týmu se objevili hned čtyři noví hráči Jakobovský, Laušman, Pánek, 
Prosek a naopak v ní chyběli zkušení L.Jelínek s Pospíšilem, kteří ve středu před tímto duelem překvapivě 
oznámili svůj nečekaný odchod do Německa.  

Hra byla od začátku hodně vyrovnaná a v 5.minutě vystřelil tvrdě z dálky obránce Paťha a míč minul Sňozíkovu 
branku. Naše mužstvo, ale působilo nebezpečnějším dojmem a zejména úniky Nováka s Proskem po lévé 
straně dělaly domácím obráncům problémy. V poslední minutě první půle se ošklivě srazili ve vzduchu hlavami 
domácí Mošna s našim středopolařem Jakobovským a oba byli o přestávce převezeni do nemocnice na šití. 

I po změně stran byl obraz hry prakticky stejný, když možnosti na vstřelení branky mělo především naše 
mužstvo. V 51.minutě unikl po pravé straně střídající Baubín a jeho pokus konečky prstů svých rukavic stačil 
zlikvidovat gólman Admiry Pávek. Vzápětí Novákův centr jen o málo minul hlavu osamoceného útočníka 
Pánka. V 61.minutě se ocitl asi v největší šanci zápasu Pánek. To se dostal k míči uvnitř velkého vápna 
domácích, ale levačkou ho poslal ve výhodné pozici vedle Pánkovy branky. Na druhé straně pálil pohotově z 
úhlu po zemi soupeřův kapitán Martinic, ale jeho střelu vyrazil Sňozík pěkným zákrokem na roh. A protože v 
utkání hraném ve velkém tempu se diváci za devadesát minut gólu nedočkali, přišly dle nových pravidel této 
soutěže na řadu pokutové kopy. V nich byli domácí úspěšnější a zvítězili v nich 4:3. 

Admira: Pávek,- Herc, Hochmeister, Martinic, Paťha,- Majer (66.Kurek), Čmejla, Vosický, Mošna (46.Sodoma), 
Zahálka,- Liška (84.Paprčiak) 

Štěchovice: Sňozík,- Švejda, Múller, Busta, Novák,- Hudec (46.Pavlík), Jakobovský 
(46.Baubín), Hřebeček, Prosek,- Pánek (83.Říha), Laušman (69.J.Cienciala). 

Rozhodčí: Henych - Melničuk, Aubrecht. 

Žluté karty: Vosický, Čmejla - Prosek, Pavlík. 

Diváků: 330. 

  



2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ZÁPY 4:0 

Naše mužstvo nastoupilo ve svém úvodním domácím zápase nové sezony proti zkušenému celku, který měl ve 
své sestavě hned několik hráčů, kteří hráli nejvyšší ligovou soutěž. A byl to právě soupeř, který začal hodně 
sebevědomě a již v 1.minutě hostující Jelínek z úhlu vyzkoušel Sňozíka. Vzápětí na druhé straně se ocitl v šanci 
Prosek, ale brankáře Záp Rodingera neprostřelil. Postupem času začal mít navrh náš celek a svým neustálým 
pohybem měl i častěji míč na svých kopačkách. Ve 28.minutě našel po rohovém kopu Hřebeček Proseka a ten 
hlavičkoval do Rodingerovy náruče. Ve 36.minutě zahrál trestný kop z naší levé strany Hřebeček, Novák míč 
zblízka hlavou vyslal přes Rodingera na kapitána Múllera a ten z několika kroků ho hlavou uklidil do soupeřovy 
sítě - 1:0. S tímto výsledkem se šlo i do kabin. Naše mužstvo i po změně stran hýřilo aktivitou a v 52.minutě po 
pěkném Novákově centru nechybělo Bustovi mnoho, aby hlavou poslal míč do hostující branky, ale na ten 
bohužel v náběhu jen o málo nedosáhl. V 56.minutě se prosadil chytrou placírkou k tyči technicky vybavený 
Prosek a střelou vyslanou těsně uvnitř velkého vápna zvýšil na 2:0. V 68.minutě vybojoval roh Laušman a z 
něho našel Hřebeček v náběhu stopera Bustu, ač balon z jeho hlavy nebyl příliš razantní skončil překvapivě za 
zády nepříliš jistého Rodingera - 3:0. V 70.minutě byla k vidění paráda v podání T.Pavlíka, který od půli hřiště 
přešel přes několik protihráčů, narazil si míč Prosekem a hezkou střelou za šestnáctkou překonal zápského 
gólmana Rodingera - 4:0. Koncert našeho týmu pokračoval a diváci ho často odměnili potleskem. Naopak 
soupeři se vůbec nedařilo ohrozit našeho brankáře Sňozíka. V 87.minutě mohl vstřelit již pátou branku 
střídající Říha, který hezky obešel obránce Záp, ale balon nakonec v síti hostů neskončil. Svěřenci 
"Povltavského Mourinha" Jiřího Hrušky i bez zraněného zkušeného obránce Švejdy, kterého výborně nahradil 
Baubín naprosto bezchybně zvládli domácí vstup do nového soutěžního ročníku ČFL a připsali si tři body za 
přesvědčivou výhru 4:0! 

Štěchovice: Sňozík - Baubín, Muller, Busta, Novák - Hudec (46. Pavlík), Jakobovský, (88. Soukup), Hřebeček (75. 
Říha), Prosek - Pánek (67. Cienciala), Laušman (78. Jiroušek). 

Zápy: Rodinger - Hakl, Doležal (61. Snop), Duben, Petržílka (62. Glasnovič) - Jelínek, (62. Kavka), Kovařík, Pavlík, 
Kalivoda, Svoboda (45. Chrobák) - Bálek 
(78. Novotný). 

Rozhodčí: Němec - Průcha, Rejžek. 

Branky: Muller, Prosek, Busta, Pavlík. 

Žluté karty: Laušman – Petržílka 

Diváků: 250. 

  



3. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 0:1 PP 

Naše mužstvo sehrálo na hrbolatém hřišti favorita, který v týdnu před tímto zápasem vyřadil z poháru 
překvapivě prvoligovou Duklu Praha vyrovnaný duel. Od začátku se hra většinou odbývala spíše uprostřed 
hrací plochy. V 6.minutě střílel těsně vedle soupeřovy branky Hřebeček, který si před velkým vápnem pěkně 
zpracoval míč po pasu Baubína. Domácí dlouho nic nemohli vymyslet a vysoké centrované míče v pohodě 
posbírali naši obránci včele s brankářem Sňozíkem. Ani naši útočníci se proti dobře fungující obraně Domažlic 
příliš neprosazovali. Ve 43.minutě otřásl břevnem Sňozíkovy branky z úhlu z boku velkého vápna bombou, 
kterou vyslal domácí Hrdlička. Vzápětí následoval centr do naší šestnáctky, kde hlavičkoval do Sňozíkovy 
náruče kapitán Jiskry  Mužík. Po změně stran přidali domácí na větší aktivitě a v 58.minutě střílel uvnitř našeho 
vápna přes celou branku po zemi vedle Hrdlička. Po té se hra opět srovnala, ale žádné šance nepřicházely. V 
67.minutě zahrál rotovaný míč těsně před svým velkým vápnem, který mu po dopadu uskočil do strany rukou 
brankář Sňozík a rozhodčí Makovička ho dle pravidel vyloučil. Trenér Hruška ihned stáhl ze hřiště útočníka 
Hudce, aby mohl do branky druhý náš gólman Soukup. Z následného přímého kopu těsně přestřelil naši branku 
Mužík. Brankář Soukup utkání s naprostým přehledem dochytal a když v závěru nedotáhl svůj průnik v 
soupeřově šestnáctce náš obránce Novák skončil zápas bezbrankovou remizou. Kdo získá po nerohodném 
výsledku ještě bod navíc rozhodují od nové sezony v ČFL i divizi pokutové kopy. Ty bravůrně náš brankář 
Soukup zvládl, když domácím dva chytil a měl tak lví podíl na  zisku dvou bodů, které si náš tým přivezl ze 
hřiště jednoho z velkých aspirantů postupu do 2.ligy. 

Štěchovice: Sňozík - Baubín, Múller, Busta, Novák (90. Švejda) - Pavlík (89. Říha), Jakobovský, Hřebeček, Prosek 
- Hudec (68. Soukup), Laušman (86. Cienciala). 

Domažlice: Ticháček - Hrubý, Tůma, Bauer, Bárta (86. Javorský) - Leitl (72. Špírek), Braun, Mužík, Došlý (79. 
Vondráček),- Tafat, Hrdlička. 

Rozhodčí: Makovička - Hrkal, Kramlová. 

ČK: Sňozík 

ŽK: Javorský -  Hřebeček, Busta, Laušman, Novák. 

Diváků: 350. 

  



4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KRÁLŮV DVŮR 1:0 PP 

  Na mokrém trávníku po vydatném dešti byli diváci svědky velké fotbalové bitvy. Od začátku se hrálo ve velmi 
vysokém tempu. Nejprve hostující kanonýr Šlapák v 10.minutě střílel z úhlu po zemi vedle naší branky. Ve 
13.minutě se na druhé straně po krásném centru Pavlíka ocitl osamocený útočník Laušman před hostujícím 
gólmanem Štěpanovským, ale hlavou poslal míč ve velké šanci vedle jeho branky. Po té se hrálo spíše mezi 
oběma vápny, ale i tak byla k vidění zajímavá podívaná. Ve 31.minutě vyhrál Hudec souboj v boku velkého 
vápna s brankářem hostů Štěpanovským, míč se po té dostal k Prosekovi a jeho následnou bombu uvnitř 
šestnáctky stačil ještě brankář farmy Příbrami vyrazit do bezpečí. Nástup do druhé části patřil soupeři, kdy se v 
šanci ocitl Šípek, ale našeho brankáře Soukupa nepřekonal, protože špičkou své kopačky vytěsnil míč na roh. 
Hned na to po rohu  orazítkoval Soldát po hlavičce břevno naší branky. V 52.minutě střílel technicky vedle 
Soukupovy branky Litevec Airapetian. V 58.minutě vyzkoušel střelou téměř od půlky Novák pozornost gólmana 
Štěpanovského a ten s velkou námahou vytlačil balon přes břevno své brány. Naše mužstvo tak postupně hru 
srovnalo, ale do gólového zakončení se bylo velmi těžké dostat. Na druhé straně pohrozili nebezpečnými 
centry hosté, ale naše obrana včele se stoperem Bustou a bezchybným Soukupem je odvrátila vždy do bezpečí. 
Po té se hrálo hodně nahoru-dolu. V 79.minutě hlavičkoval vedle hostující branky v náběhu Busta po trestném 
kopu Hřebečka. V 88.minutě jsme měli štěstí, kdy střídající Kvída ve skluzu nedosáhl na míč po přihrávce 
aktivního Šlapáka. Vzápětí na druhé straně se prosadil Pavlík po Hřebečkově rohu, ale branku hostů netrefil. V 
90.minutě ještě chytil Štěpanovský střelu Nováka a tak se diváci v kvalitním duelu, ve kterém si soupeř přivezl 
hned několik hráčů z 1.FK Příbram ze hry gólu nedočkali. O zisku ještě jednoho bodu navíc opět rozhodovaly 
pokutové kopy, které borci obou týmů kopali výborně. Až v páté sérii vychytal Soukup hostujícího kapitána 
Petra a rozhodl tak o našem zisku dvou bodů i sesazením Králova Dvoru z 1.místa tabulky ČFL! 

Štěchovice: Soukup - Švejda (46. Baubín), Múller, Busta, Novák - Pavlík (90. Říha), Jakobovský, Hřebeček, 
Prosek - Hudec (63. Cienciala), Laušman. 

Králův Dvůr: Štěpanovský - Petr, Šilhavý, Soldát, Pleško - Procházka (84. Kvída), Sabou, T. Krbeček, Šípek - 
Šlapák, Airapetian (68. Kdolský). 

Rozhodčí: Šedivka - Drábek, Šimek. 

Žluté karty: Novák - Šlapák, Procházka, Štěpanovský. 

Diváků: 200.  



5. kolo FK LOKO VLTAVÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Naše mužstvo odehrálo další mistrovské utkání nového soutěžního ročníku ČFL na hřišti exdruholigového 
pražského Vltavínu. Domácí byli od začátku aktivnější. Nejprve Sňozík již ve 2.minutě vychytal Dvořáka a v 
10.minutě zabránil skórovat i Hodasovi. Našemu týmu se příliš nedařilo kombinovat a navíc ve 27.minutě 
musel opět zasahovat Sňozík proti střele z úhlu Klavíka. Ohrozit vážněji brankáře Vltavínu Čabu rovněž 
nevycházelo a když už se dostávalo do možností, tak ho většinou zastavily velmi sporné ofsajdové verdikty 
pomezního rozhodčího Bauma. A tak se pokusil ve 35.minutě alespoň o střelu z větší vzdálenosti Hřebeček po 
hezkém se uvolnění Hudce a jeho následné přihrávce, ale mířil vysoko nad branku soupeře. Do přestávky náš 
celek již hru srovnal a tak se do šancí nedostávali ani už domácí. Hra ve druhé části byla vzácně vyrovnaná, ale 
skórovat mohli pražané v 57.minutě, kdy stoper Bureš osamocený po rohovém kopu poslal míč hlavou vedle 
Sňozíkovy branky. Naše největší šance přišla v 77.minutě, kdy Laušman našel krásným pasem v soupeřově 
vápně naběhnutého Říhu a jeho hlavičku zlikvidoval zkušený gólman Čaba. Dvě minuty na to po velkém závaru 
před naší brankou, naštěstí nikdo z hráčů Vltavínu nedokázal dotlačit míč do Sňozíkovy sítě. Po té už to vše 
směřovalo k tomu, že utkání skončí bez gólů a budou se kopat penalty. Trenér Hruška poslal do hry na hrot i 
druhého gólmana Soukupa s tím, že to bude on kdo bude hájit naši branku při pokutových kopech. Rozhodčí 
dal signál, že bude nastavovat tři minuty. Místo toho končila již čtvrtá minuta nastavení ve které se nádherně 
trefil ranou hodně za velkým vápnem domácí stoper Komárek a rozhodl o tom, že tři body zůstanou v 
pražských Holešovicích - 1:0!!! Po té ihned rozhodčí zápas ukončil. Je to velká škoda, protože naše mužstvo si 
mohlo do tabulky připsat minimálně jeden bod. Teprve v poslední vteřině pátého mistrovského utkání ČFL náš 
celek poprvé v nové sezoně inkasoval branku. 

Vltavín: Čaba - Dvořák, Komárek, Bureš, Pozníček - Láncz (78. Socha), Hodas, Krolop, Mařík, Roubal (46. 
Zelenka) - Klavík (86. Turák). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Müller, Busta, Novák - Baubín (46. Pavlík), Jakobovský, Hřebeček (68. Jiroušek, 90. 
Soukup), Prosek - Hudec (62. Říha), Laušman. 

Rozhodčí: Vinter - Baum. Kapoun. 

Branka: Komárek. 

Žluté karty: Krolop, Komárek - Pavlík, Laušman, Hudec, Busta, Sňozík, Novák. 

Diváků: 250. 

  



17. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 4:2 

Naše mužstvo vstoupilo do utkání bez nemocných Hřebečka s Říhou a distancovaného J.Ciencialy. Od začátku 
uzavřelo soupeře na jeho polovině a i když vyslalo několik střel vážněji Capoucha v brance Benešova 
neohrozilo. Hosté podnikli několik brejků a ve 24.minutě po jednom z nich střílel nebezpečně vedle Sňozíkovy 
branky Preisler. Ve 35.minutě chyboval s rozehrávkou Baubín, tomu unikl soupeřův Čapek, který se dostal až 
do vnitř našeho vápna a tam střelou po zemi k bližší tyči překonal Sňozíka - 0:1. Tlak našeho celku pokračoval i 
nadále a ve 40.minutě se po centru Hudce dostal do velké šance Laušman, ale hlavou netrefil benešovskou 
branku. Druhý poločas začal pro náš tým šokem, kdy v jeho sedmé minutě neudržel Sňozík míč nakopnutý z 
větší vzdálenosti Čapkem a dobíhající Žák mu ho zblízka poslal mezi nohama do sítě - 0:2. Naše mužstvo se i 
nadále snažilo vstřelit branku, ale defenziva soupeře byla stále spolehlivá. Trenéři již o přestávce stáhli ze hry 
obránce Baubína a poslali místo něho na plac útočníka Pánka, který nastoupil po svém zranění a v 66.minutě 
ještě dalšího útočníka Jirouška místo Nováka. A jak se později ukázalo byl to dobrý tah. V 70.minutě centroval 
Hudec na Laušmana a jeho hlavičku Capouch pěkným zákrokem vyrazil. V 79.minutě rozehráli roh Jakobovský s 
Prosekem na Švejdu a toho krásná střela několik metrů za velkým vápnem rozvlnila benešovskou síť - 1:2. Náš 
tým tento gól hodně povzbudil, když tři minuty na to si na roh Pánka naběhl stoper Busta a hlavou zblízka 
vyrovnal na 2:2. V 86.minutě střílel pohotově Prosek, ale Capouch jeho střelu vytlačil do bezpečí mimo své 
tyče. V 88.minutě poslal balon do soupeřovy šestnáctky Pánek, kde jeden z hostujících hráčů zahrál rukou a 
rozhodčí nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil Laušman a strhl vedení na naši stranu - 3:2. Snad ani ne 
minutu na to předal Hudec míč Pánkovi a ten výstavní střelou z hodně velké vzdálenosti překonal urostlého 
benešovského gólmana Capoucha - 4:2. Byla to nádherná tečka za dokonalým obratem našeho mužstva, které 
tak prokázalo svoji morálku a bojovnost. 

Štěchovice: Sňozík - Baubín (46. Pánek), Múller, Busta, Novák (66. Jiroušek) - Švejda, Jakobovský, Prosek, 
Pavlík - Hudec (90. Soukup), Laušman. 

Benešov: Capouch - Braný, Hrubý, J. Zákostelský, Preisler - Žák, Vrňák - Jíša, Turek, Čapek (64. Krejza),- Skopec. 

Rozhodčí: Severýn - Ulrich, Vlček. 

Branky: Švejda, Busta, Laušman, Pánek 

Žluté karty: Jakobovský, Novák, Prosek - Vrňák, Žák, J. Zákostelský 

Diváků: 200. 

  



6. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK VIKTORIE JIRNY 1:2 PP 

Hodně sledované utkání, kdy na něj svaz vyslal po předchozích problematických duelech dva delegáty mělo 
vyrovnaný průběh a remiza, jak se shodli oba trenéři slušela oběma týmům. Naše mužstvo mělo, ale lepší 
 vstup a již v samém jeho začátku nezužitkoval šanci hlavou Laušman po Hřebečkově centru. Na druhé straně 
ve 12.minutě neměl Sňozík příliš práce se střelou Kejhy. V 18.minutě střílel pohotově Laušman, ale brankář 
soupeře Ducheček byl na místě. Tři minuty na to pronikl do vápna hostí Hřebeček, ale jeho zblokovaná střela 
skončila mimo branku Jiren.  Ve 38.minutě centroval Novák a odražený balon napálil bez přípravy Hudec z 
hranice šestnáctky do gólmana Duchečka. Aktivita našeho celku slavila úspěch ve 42.minutě, kdy Hřebeček 
rozehrál standartní situaci s Jakobovským, poslal míč Novákovi, který hlavou našel ve vápně Laušmana a ten v 
náběhu zblízka otevřel skóre - 1:0. Jenže radost trvala necelé dvě minuty, kdy hosté podnikli rychlý útok, po 
kterém se dostal míč na zadní tyči k osamocenému Šimkovi a ten překonal Sňozíka - 1:1. Druhý poločas začal 
pohotovou střelou Proseka z větší vzdálenosti nad břevno branky Jiren. Hra byla ve druhé části vzácně 
vyrovnaná a na těžkém terénu oba týmy předváděly velmi náročný a kvalitní fotbal. V 62.minutě stálo při nás 
štěstí, kdy po přiklepnutí míče Bukače Teplému zabránil Sňozík druhému jmenovanému skórovat. Fotbalový 
boj pokračoval až do závěrečného hvizdu objektivního rozhodčího Kovala. Po nerozhodném výsledku 1:1 tak 
došlo na pokutové kopy, ve kterých byli úspěšnější hosté. Naší branku již při nich hájil gólman Soukup. Ve 
druhé sérii chytil Ducheček "Panenkovský dloubák" Hřebečekovi a když ostatní hráči obou celků nezaváhali, 
vyhrály Jirny na penalty 4:5. Utkání bylo tentokrát vedené férovým způsobem, tak skončilo pro nás ziskem 
jednoho bodu a soupeř z Jiren si odvezl dva body, když zde rovněž prokázal svoji svoji kvalitu. 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Múller, Busta, Novák - Pavlík (46. Pánek), Jakobovský, Hřebeček, Prosek (72. 
Jiroušek , 90.Soukup) - Hudec (66. Říha), Laušman. 

Jirny: Ducheček - Parys, Stehlík, Kejha, Smola - Vandas (72. R. Nečas), Dubský, Pokorný (90. Šulc), Šimek (58. 
Vacek) - Bukač, Teplý.   

Rozhodčí: Koval - Ulrich, Matějček. 

Branky: 42.Laušman - 44.Šimek 

Žluté karty: Busta - Teplý, Dubský 

Diváků: 290. 

 

 

 

 

  



7. kolo MFK CHRUDIM – TJ ŠTĚCHOVICE 2:0 

Domácí byli od začátku aktivnější a náš celek mohl již v 6.minutě prohrávat, když Kesner v náběhu na 
centrovaný míč nastřelil naše břevno. A v 9.minutě už Sňozík kapituloval, kdy po centru Kesnera poslal míč 
hlavou obloučkem k zadní tyči naší branky Kopecký - 1:0. Po té se hra postupně srovnávala, ale našemu 
mužstvu vázla přesnější a přímočařejší kombinace k ohrožení soupeřova brankáře. Ve 36.minutě zahrál Sixta  
rohový kop z kterého se hlavou prosadil Vácha a zvýšil na 2:0. Tímto výsledkem i skončil první poločas. O 
přestávce trenér Hruška provedl v sestavě hned tři změny, kdy vystřídal Hudce, Hřebečeka, Laušmana a místo 
nich šli do hry Pavlík, J.Cienciala a Říha. Ještě před půlí stáhl ze hry Nováka a nahradil ho Baubínem. Bohužel 
změny k lepšímu hernímu projevu nevyšly. V 52.minutě střílel domácí Kopecký po hezkém předchozím 
uvolnění vedle Sňozíkovy branky. V 65.minutě se dostal k odraženému míči za velkým vápnem zkušený 
Vladyka a jeho bomba prosvištěla těsně nad břevnem naší branky.  Tři minuty na to si na pěkný centr Kesnera 
naběhl domácí kapitán Radoš a z malého vápna naštěstí poslal balon nad naše břevno. V 80.minutě se míč od 
Váchy dostal k osamocenému Holubovi a ten v šanci nepotvrdil pověst kanonýra, když hlavou neprostřelil 
zblízka Sňozíka. Náš celek výrazněji domácího gólmana Mrázka neohrozil a tak si po nejhorším výkonu v nové 
sezoně ČFL připsal ještě milosrdnou porážku 2:0. 

Chrudim: Mrázek - Řezníček, Radouš, Drahoš, Adámek - Kopecký (77. Dostálek), Sixta (60. Vladyka), Vodrážka, 
Kesner (79. Nadrchal) - Kučera (71. Holub), Vácha (82. Langr). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda (62. Jiroušek), Müller, Busta, Novák (43. Baubín) - Hudec (46. Pavlík), Jakobovský, 
Hřebeček (46. Cienciala), Prosek - Laušman (46. Říha), Pánek. 

Rozhodčí: Makovička - Průcha, Kramlová. 

Branky: Kopecký a Vácha 

Žluté karty: Novák a Radouš a Vodrážka 

Diváků: 305. 

  



8. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK UNION 2013 2:3 

Od začátku se hrál hodně vyrovnaný a otevřený fotbal. V 6.minutě se dostal do šance Laušman, ale gólmana 
Nguyena neprostřelil. I když se oba týmy snažily vstřelit gól, do žádné velké šance se dlouho nemohly dostat. 
Vyšlo to nám ve 39.minutě, kdy zahrál Hřebeček těsně za rohem velkého vápna trestný kop a centrovaný míč z 
něho uklidil hlavou v náběhu do hostující branky kapitán Müller - 1:0. S tímto výsledkem se šlo i do kabin. I ve 
druhém poločase předváděla obě mužstva poměrně útočný fotbal a již brzy po jeho zahájením mohl skórovat 
po centru Proseka Laušman, ale hlavou ve velké možnosti netrefil soupeřovu branku. Ve 49.minutě se ocitl na 
druhé straně v šanci hostující Janouch, ale Sňozík jeho pokus zblízka vyrazil na rohový kop. Ten Unionu vyšel, 
kdy se z bezprostřední blízkosti prosadil hlavou střídající Ševčík a vyrovnal na 1:1. V 53.minutě se pěkně 
technicky uvolnil na hranici šestnáctky přes hostujícího obránce Pavlík, nahrál Laušmanovi a jeho střelu z úhlu 
přes gólmana Nguyena vyhlavičkoval z brankové čáry Faitl. V 57.minutě vybojoval míč Pavlík a jeho následná 
střela za velkým vápnem jen o málo minula branku Unionu. V 66.minutě fauloval pár metrů za velkým vápnem 
hostující Hájek (posila Bydžova ze střížkovské Bohemky) Nováka. Z nařízeného přímého kopu poslal míč 
Hřebeček přes zeď Unionu, kde ho jeden z jeho hráčů tečoval hlavou a ten skončil v soupeřově brankové síti - 
2:1. Bohužel naše radost z opětovného vedení trvala pouhých šest minut, kdy se hlavou po trestném kopu 
prosadil uvnitř naší šestnáctky urostlý útočník hostů Macháček a srovnal na 2:2. Další šok pro nás přišel v 
78.minutě, kdy se po centru z rychlého protiútoku prosadil opět Macháček a hlavou poslal svůj celek již do 
vedení - 2:3.  Dvě minuty na to se zrodila velká naše šance na vstřelení gólu, kdy centr Hřebečka prodloužil 
uvnitř vápna hlavou Laušman na osamoceného Pavlíka a ten hlavičkoval nad břevno Nguyenovy branky. 
Bohužel se našemu mužstvu již srovnat skóre nepodařilo a tak po špatném bránění ve vzduchu inkasovalo 
poměrně laciné tři branky, které znamenaly, že v zajímavém zápase si plný bodový zisk odvezl východočeský 
tým. 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Müller, Busta, Novák (89. Cienciala) - Hudec (46. Pavlík), Jakobovský, Hřebeček, 
Prosek - Pánek (75. Říha), Laušman. 

Union: Nguyen - Veselka, Faitl, Žalman, Rozsévač - Mokošín, Holeček (46. Janouch) - Hájek (81. Motyčka), 
Janda, Fejk (46. Ševčík) - Macháček. 

Rozhodčí: Melničuk - Henych, Štěrba. 

Branky: 39.Müller, 66.Hřebeček - 50.Ševčík, 72. a 78.Macháček. 

Diváků: 250. 

  



9. kolo SK PŘEVÝŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Naše mužstvo sehrálo zápas s domácím Převýšovem posilněného o několik hráčů prvoligového Hradce Králové 
(měl kvůli pozápasové inzultaci rozhodčího s Bohemians Praha uzavřené hřiště na dva mistrovské duely) a 
trenér Hruška po prohře s Unionem sáhl v sestavě ke dvěma změnám. Od začátku dostal poprvé příležitost 
útočník Říha a na pravé záloze hrál Pavlík a oba hráči odvedli velmi kvalitní výkon. A právě Říha po centru 
Pavlíka již v 1.minutě hlavičkoval těsně nad břevno soupeřovy branky. Od začátku tak byl před necelou stovkou 
diváků k vidění rychlý a bojovný fotbal, který se musel líbit. V 9.minutě se Převýšov ujal vedení 1:0 po naší 
ztrátě míče uprostřed hrací plochy a následného přečíslení, kdy se technickou střelou k tyči trefil z hranice 
velkého vápna královohradecký útočník Prokeš. Naše mužstvo inkasovaný gól nezlomil, naopak přidalo více na 
aktivitě a ve 25.minutě byl ve vápně faulován Hockem Říha. Rozhodčí neváhal nařídit penaltu, kterou naprosto 
jistě proměnil Laušman - 1:1. Pět minut na to střílel hodně nad na druhé straně za šestnáctkou převýšovský 
zkušený hráč Sedláček. Ve 34.minutě rozehrál Hřebeček nakrátko roh s Jakobovským, když následoval 
přetažený pas na Laušmana, který pohotově vrátil míč před soupeřovu branku a odražený balon propálil ranou 
do sítě Převýšova Novák - 1:2. No a střelecky disponovaný Novák bombou z dálky ve 42.minutě hodně vyděsil 
gólmana východočechů Ottmara, který míč s velkou námahou vyrazil do bezpečí. I po změně stran se hrál 
oboustraně pohledný fotbal. Převýšovští se snažili o vyrovnání, ale naše obrana byla velmi pozorná. Náš celek 
hrál chytře, dobře kombinoval a byl i nebezpečný. V 53.minutě se po sérii přihrávek dostal k míči Hřebeček a 
jeho pěknou střelu z hranice šestnáctky brankář Ottmar chytil. V 61.minutě vyslal z přímého kopu několik 
metrů za velkým vápnem po faulu na Proseka Hřebeček, gólman Ottmar míč vyrazil do skrumáže hráčů a 
následná střela Jakobovského skončila hodně mimo soupeřovu branku. Po té následovalo pár střílených centrů 
převýšovských, které naše obrana odvrátila nebo je pochytal brankář Sňozík. V 70.minutě chybělo Laušmanovi 
po centru Říhy nekolik centimetrů, aby byl u míče blíže než rukavice gólmana Ottmara. Vzápětí na druhé 
straně střílel nebezpečně těsně za našim velkým vápnem vedle Sňozíkovy branky střídající Kučera. Převýšovští 
se sice snažili o závěrečný tlak, ale ten naše mužstvo úspěšně eliminovalo a tak za zmínku stojí jen střela v 
85.minutě Čermáka z dálky, kterou Sňozík v pohodě chytil. 

Převýšov: Ottmar - Jarkovský, Šultés (65. Kopáč), Kouřil, Doležal (78. Bodlák) - Čermák, Sedláček (65. Kučera), 
P. Černý, Hock (46.J. Černý) - J. Dvořák (46. Labík), Prokeš. 

Sestava: Sňozík - Švejda, Müller, Busta, Novák - Pavlík (90. Soukup), Jakobovský, Hřebeček (89. Baubín), Prosek 
(81. Hudec) - Říha (76. Pánek), Laušman (89. Jiroušek). 

Rozhodčí: Mudra - Pastyřík, V. Paták 

Branky: 9.Prokeš - 25.Laušman, 34.Novák 

Žlutá karta: Labík 

Diváků: 90. 

  



10. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK METEOR PRAHA VIII 3:1 

Již ve 2. minutě se míč po rohovém kopu vrátil k Hřebečkovi, ten ho poslal zpět do soupeřova vápna a odtud 
odražený balon napálil pohotovou střelou těsně nad branku hostí útočník Říha. Pražané spoléhali na brejkové 
situace a po jedné z nich ve 14. minutě nahrál Kadlec hráči Bohemians 1905 Havlovi, který nedokázal zblízka 
Sňozíka vážněji ohrozit. Náš celek se častěji tlačil k soupeřově brance a v 17. minutě se podařilo jít i do vedení. 
Záložník Prosek svedl vítězný souboj na levé straně, přihrál Říhovi, ten předložil balon proti noze Hřebečkovi a 
jeho přízemní rána z hranice šestnáctky skončila v síti u tyče Michňovy branky - 1:0.   

Svoji aktivitu korunoval náš tým druhým vstřeleným gólem a to ve 26. minutě, kdy byl pár metrů za velkým 
vápnem hostí faulován Pavlík. Míč po jeho přeskočení Jakobovským rozehrál Hřebeček pěkným centrem ke 
vzdálenější tyči, tam si naběhl Novák a povedenou "rybičkou" nezadržitelně skóroval - 2:0! 

Ve 32. minutě centroval na druhé straně do našeho vápna obránce soupeře Boruta, proti němu naskakoval 
stoper Busta, kterému se míč nešťastně otřel o ruku a sudí Zadinová nařídila penaltu. Tu šel zahrát Míča a 
poslal balon po zemi vedle Sňozíkovy branky. Ve 36.minutě zahrálo naše mužstvo rychlý protiútok, kdy v něm 
Prosek přihrál do běhu Říhovi a ten špičkou kopačky neprostřelil proti němu vyběhnutého brankáře Michňu. 
Když ve 39. minutě nedotáhl Havel svůj útok k brankovému zakončení po chybné rozehrávce Švejdy, šlo se do 
kabin za našeho zaslouženého dvougólového vedení. 

Po přestávce již hra upadla spíše do průměru. Nejprve rozhodčí Zadinová nenařídila v náš prospěch pokutový 
kop po zahrání rukou ve své šestnáctce jednoho z hráčů soupeře a ani takto neohodnotila průnik Pavlíka do 
vápna s jeho následným sražením. Naopak to byli hosté, kterým se podařilo v 60. minutě snížit, když míč dostal 
do naší brankové sítě Minárčik, ale již před tím signalizoval pomezní Myška svým praporkem, že předchozí 
pokus Kadlece byl již za brankovou čarou - 2:1! 

Hosty kontaktní gól povzbudil a v 65. minutě střílel z úhlu po zemi vedle naší branky nebezpečně Míča, který 
zachytil Sňozíkovu rozehrávku. V 66. minutě po centru Laušmana odvrátil balon do autu zkušený obránce 
Bohemky Kalina, před několika našimi nabíhajícími hráči. V 81. minutě střílel tečovanou střelu z vápna střídající 
útočník Pánek a jeho pokus gólman Michňa kryl. V 88. minutě se znovu prosadil Pánek, našel krásným centrem 
nabíhajícího kolegu z útoku Laušmana a ten přesnou hlavičkou ke vzdálenější tyči překonal Michňu v brance 
hostí - 3:1! 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Müller, Busta, Novák - Pavlík (71. Hudec), Jakobovský, Hřebeček (89. Baubín), 
Prosek (86. Jiroušek) - Říha (60. Pánek), Laušman. 

Meteor Praha: Michňa - Kalina, Moudrý, Ptáček, Boruta - Kadlec (86. Artemuk), Štefan (58. Fíček), Pilík, 
Hubínek (46. Hanek), Míča (77. Tenkl) - Havel (46. Minárčik). 

Rozhodčí: Zadinová - Myška, Duchoň. 

Branky: 17. Hřebeček, 26. Novák, 88. Laušman - 60. Kadlec 

Žluté karty: Busta, Prosek, Laušman - Boruta, Moudrý, Pilík, Hubínek 

Diváků: 230. 

  



11. kolo TJ SLAVIA LOUŇOVICE – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Pikantní souboj dvou mužstev s velmi podobnou novodobou historií, kdy se probojovala z okresu až do třetí 
nejvyšší republikové soutěže a kdy má velký podíl na postupu Louňovic do divize jejich tehdejší a náš současný 
trenér Jiří Hruška. 

Po výhrách nad Převýšovem (2:1) a Meteorem (3:1) zamířilo naše mužstvo k zápasu 12. hraného kola na hřiště 
Louňovic, jednoho z nováčků v letošní sezoně ČFL. Po bezbrankovém prvním poločase jsme bohužel inkasovali 
v 60. minutě, to se prosadil domácí Vondráček. Závěrečných dvacet minut jsme odehrávali v přesile po 
vyloučení domácího Hauera, ale skórovat se nám již nepovedlo a v Louňovicích prohráváme 0:1. 

Úvodní minuty nepřinesly žádný větší vzruch a obě mužstva se snažila o své první útočné akce. V 10. minutě se 
do útoku dostali domácí a po centru Balšánka zakončoval Škorvánek mimo Sňozíkovu bránu. O pár vteřin 
později dalo o sobě vědět i naše mužstvo, ale zakončení Jakobovského téže nemělo gólové ambice. Ve 14. 
minutě se k rohovému kopu postavil aktivní Balšánek a poslal balon na domácího kapitána Daňhela který 
nepochodil, stejně tak ještě v druhém zakončení Štancl. O pět minut později se k bráně a zakončení hnal 
Škorvánek, ale Busta jeho snahy bezpečně uťal včas. Do zakončení se chvíli poté dostal Jeřábek, ale prostřelit 
Sňozíka se mu nepovedlo. 

Ve 21. minutě se ke střele odhodlal Pavlík, jeho střela ale šla vysoko nad Drápelovu bránu. K další šanci se 
dostávalo naše mužstvo i chvíli poté, ale Říha byl nachytán v ofsajdovém postavení. Velké události se děly ve 
27. minutě, to nejprve Laušman ubránil domácí bránu a naše mužstvo se dralo do protiútoku, Říha s 
Laušmanem šli do přečíslení proti Procházkovi, ten si ale se situací poradil. Pár chvil poté měl na noze velkou 
šanci opět Laušman, ale tentokráte byl ubráněn Štanclem. 

Sňozík musel zasahovat ve 33. minutě, Jeřábek vyslal nebezpečnou střelu a těsně před naším gólmanem ještě 
dotíral Vondráček. Z následujícího protiútoku zakončoval mimo bránu Švejda. Ale byli to opět domácí kteří se 
dostali do šance, Štancl centroval na Škorvánka a ten minul bránu. O minutu později dostali domácí další 
možnost, po průniku Kordiaka centroval od rohového praporu Hauer na Jeřábka, jehož zakončení bylo velmi 
nepřesné. Pět minut před koncem první půle došlo ke sporné situaci, Říha přihrával na Laušmana a ten posléze 
na Pavlíka, který se již chystal k zakončení v dobré příležitosti, rozhodčí ale odpískal offside a utnul naší velkou 
šanci. Posléze se ještě pokoušel Hřebeček centrovat do vápna, jeho snahu ale nikdo ze spoluhráčů nepochopil. 
Byli to tak domácí, kteří měli poslední slovo. Procházka hledal Jeřábka ale ten se ani v dalším pokusu nedokázal 
prosadit. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. 

Do druhého poločasu využili domácí hned dvě střídání k oživení. V 50. minutě se do zakončení dostal Medek, 
ale neměl přesnou mušku. Pár vteřin na to měl další ze svých možností Laušman, ale místo střely poslal patou 
balon dále a tím naše akce skončila. Pár okamžiků poté vyzkoušel pozornost Sňozíka střídající Knobloch, ale na 
gól to nebylo. Naše mužstvo zahájilo obléhání obranné poloviny Louňovic, ale po Jakobovského nakrátko 
rozehrané standardce si naši hráči pouze vyměňovali balon ze strany na stranu. Nejhorší chvíle ale přišly v 
následujícím úseku. Nejprve střílel Rejhon a balon byl tečován do zámezí na poslední chvíli. Poté ale přišla 60. 
minuta a domácí šli do vedení, ze strany šel balon do našeho vápna a Vondráček neměl tolik práce, aby poslal 
balon za v tu chvíli bezmocného Sňozíka - 1:0! 

Po inkasované brance naše mužstvo začalo hrát o něco více aktivněji, ale opět to byl domácí celek, který se 
ocitl v šanci, aktivní Škorvánek byl zastaven v ofsajdu. Relativně poklidné utkání oživila 69. minuta, Laušman se 
dostal do rozmíšky s Haueurem, který ho poslal k zemi. Laušman vyvázl se žlutou kartou, domácí Hauer, ale 
obdržel červenou kartu a musel ze hřiště ven! Louňovice tak musely dohrávat v deseti mužích posledních 
dvacet minut.  



Naše mužstvo si vynutilo mírný tlak, žádná střela ale prozatím nepřicházela. V 75. minutě přišla velká šance na 
vyrovnání - Hřebeček s Jakobovským rozehrávali nakrátko rohový kop a balon poté došel až k Pánkovi, jehož 
střela byla velmi prudká, ale lízla si pouze horní stranu břevna. Domácí celek se nevzdal a pokoušel se útočit, 
Rejhonova střela byla nepřesná. Po neshodě v našem vápně jsme mohli rozhodnout o výsledku sami vlastní 
chybou, Sňozík ale dokázal balon vykopnout do zámezí. Sedm minut před koncem se hnali do útoku domácí, 
Procházka centroval na Knoblocha který měl na svých kopačkách pojišťovací gól, Sňozík ale dokázal včas vytasit 
skvělý zákrok. 

Posledních pět minut řádné hrací doby jsme hráli na velké riziko. Hřebeček přihrával na Jirouška, který se 
pokoušel probít k vápnu, jeho přihrávku ale domácí hráči zachytili. V 88. minutě se pokoušel Hřebeček 
překvapit svým centrem do vápna, balon ale došel v poklidu do zámezí. Poslední minuta zápasu přinesla ještě 
další dvě akce našeho celku, Jiroušek přihrával na Pánka jenž byl ubráněn. A když se nám nepovedl ani signál 
rozehraný Hřebečkem na Švejdu, bylo o vítězi zápasu rozhodnuto. 

Louňovice: Drápela - Daňhel, Škorvánek (73. Čepelák), Procházka, Štancl, Kordiak (46. Knobloch), Medek, 
Hauer, Vondráček (80. Blažej), Jeřábek (46. Rejhon), Balšánek (85. Micka). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Müller, Busta, Baubín (73. Cienciala) - Pavlík (56. Pánek), Jakobovský, 
Hřebeček, Prosek - Říha (63. Hudec), Laušman (84. Jiroušek). 

Rozhodčí: Průcha - Benedikt, Němec. 

Branka: 60. Vondráček 

Žluté karty: Knobloch - Pavlík, Laušman 

Červená karta: 69. Hauer 

Diváků: 350. 

  



12. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK BOHEMIANS PRAHA 0:1 

Poslední říjnový víkend nabídl ve Štěchovicích velkou atrakci v podobě souboje našeho A-týmu proti lídrovi 
tabulky, Bohemians Praha. V mužstvu soupeře působí jako masér náš bývalí trenér dorostenců - Štefan 
Gašparovič. V první půli měli hru pod kontrolou hosté, kteří byli více nebezpeční. Ve 41. minutě zahrávali 
standardní situaci, Sňozík nestihl balon zpacifikovat a Melechovský poté dorážel do prázdné brány. Ve druhé 
půli bylo více vidět naše mužstvo, chybělo mu pouze zakončování.  

Naše mužstvo se v úvodu zápasu soustředilo především na obranu. První minuty tak nepřinesly žádné přesné 
zakončení hostí, pouze si Melechovský dvakrát sáhl na balon rukou a tím ukončil akce. Ve 4. minutě, ale Prosek 
poslal Sňozíkovi riskantní malou domů, náš gólman poté situaci dokázal zachránit před dobíhajícím Štočkem. 
Následně se za velmi pěkné atmosféry v hledišti začalo bojovat na půlce hřiště o každý metr. Vyšly z toho 
pouze dva pokusy hostí, nejprve byl v Fikejz v ofsajdu, napodruhé rozehrával velmi špatně přímo k 
osamocenému Sňozíkovi. Až v desáté minutě jsme se pokusili o pokoření Wintera, po standardní situaci běžel 
za balonem Pavlík, ale na hrací ploše ho již nestihl. 

Tempo hry nebylo závratné, hosté kombinovali co nejvíce to šlo a k vidění bylo spoustu faulů na každé straně. 
V 11. minutě zastavil dobrou možnost k útoku Fikejz svým ofsajdem. O pár vteřin později jsme vyběhli 
protiútoku, ale hostující celek neměl žádný problém. První přesnější zakončení jsme ukázali v 16. minutě, 
Hřebeček rozehrával trestný kop do chumlu hráčů ve vápně, tuto situaci hosté ubránili na roh. Samotný rohový 
kop byl povedenější, ale Busta hlavičkoval pouze do rukavic zkušeného Wintera. V 19. minutě si zachytal i 
Sňozík když čapl balon před Štočkem, hosté se sice k balonu ještě dostali, ale svým způsobem ihned odevzdali. 
O minutu později mělo naše mužstvo protiútok a před Winterem se ocitli Pavlík s Hřebečkem, brankář hostí 
stihl balon schovat do rukavic. 

Po dvaadvaceti minutách hry zkusil své štěstí Šimák, ale jeho tvrdá rána skončila daleko od brány. Velmi hezké 
gesto fair-play předvedl soupeř po faulu Neuberga na Laušmana, když zůstal náš útočník na zemi, zakopl 
Laštovka férově balon do zámezí. Ve hře se brzo pokračovalo a opět byl náš soupeř v útočné šanci, Michal 
Sedláček se s ničím nepáral a zakončoval tvrdou ranou, Sňozík balon vytlačil na roh. Od tohoto okamžiku náš 
tým začal hrát aktivněji. Pánek se vrátil až do vápna a ubránil akci Bohemky. Snažili jsme se o kontr, ale Mareš 
si s naším útokem poradil dobře. Až ve 33. minutě jsme získali velmi nenápadně pěknou šanci - Pánek šel do 
souboje o balon, ten se odrazil do volného území a nebýt včasného vyběhnutí Wintera, mohl jít sám na bránu 
či střílet. 

Také Pavlík se pokoušel o zakončení, vyslal spíše centr, ale přímo do rukavic Wintera. Po centru Pánka 
zakončoval mimo bránu Hřebeček. Hosté odpověděli pouze špatně zahranou standardkou se kterou si poradil 
Busta. Ve 40. minutě se nám povedla velmi krásná kombinace. Jakobovský vyvezl balon dopředu a nahrál 
Laušmanovi, který ho ještě lépe dostal na stranu ke Hřebečkovi a ten netrefil bránu. Pravidlo "nedáš - 
dostaneš" se dalo přirovnat k následnému útoku hostí. Ti zahrávali standardní situaci po které si balon našel 
cestu za Sňozíka a Aleš Melechovský doklepával balon do odkryté brány - 0:1! 

V posledních čtyřech minutách poločasu ještě bylo co vidět. Ve 44. minutě se dral do vápna Fikejz zcela 
osamocený a naháněný Švejdou společně s Jakobovským. Naši dva bojovníci dokázali udělat na Fikejze tlak a 
hostující hráč trefil z malého vápna jen boční síť. Ještě před samotným hvizdem zkoušel něco vymyslet Novák, 
Winter byl ale rychlejší.  

Do druhého poločasu již nenastoupil Pánek, který byl vystřídán Říhou. Naše mužstvo začalo být daleko více 
nebezpečné, hned v po prvních vteřinách druhé půle musel být ve střehu Winter. Busta stihl pouze faulovat na 
půlce a ani Švejdovi se nepodařilo dostat balon do vápna. V 50. minutě jsme zahrávali rohový kop, ale opět bez 



zakončení. Zakončení nepřišlo ani o tři minuty později, Laušman se ve vápně hostí neprosadil přes obránce. O 
chvíli později přišla další možnost, Jakobovský zkušeně sebral balon, přihrál Hřebečkovi a běžel podpořit útok. 
Hřebečkovi se nepodařilo dostat balon do běhu Laušmanovi. 

V 55. minutě musel být ve střehu opět gólman hostí, nejprve Říha centroval pozdrav do rukavic a poté dotíral 
Pavlík. Teprve v 56. minutě jsme povolili soupeři útočný pokus, po standardce šel balon mimo bránu. To si 
zopakovali o tři minuty později, Šimák byl dobře bráněn a k zakončení se neprotlačil. Velkou šanci měl v 63. 
minutě Říha, jeho pokus v letu z otočky, ale skončil těsně vedle tyče. Další minuty moc fotbalovosti nepřinesly, 
domácí mužstvo bylo aktivnější, ale soupeř velmi dobře bránil.  

Až v 75. minutě se na hřišti začali dít věci. Nejprve tvrdý atak hostujícího hráče posoudili rozhodčí jako čistý a o 
balon, napodruhé o minutu později bylo otočeno vhazování ve prospěch hostí a ještě napotřetí o další minutu 
později byl odpuštěn tvrdý faul Křečkovi. Po celou dobu nebylo k vidění žádné zakončení či útoky, byl to velký 
boj. Jednu z posledních šancí na vyrovnání propásl střídající Cienciala kterému balon špatně skočil a nemohl 
ideálně zakončit na hranici malého vápna. Střížkovští se snažili šetřit čas na útočné polovině, což se dařilo 
nadmíru. V 86. minutě se v dobré situaci ocitl Boček střílející mimo bránu. V 90. minutě to byl opět Boček ale 
Bustův obranný zákrok přišel včas. A ještě v drobném nastavení přišla Bočkova chvíle, jeho nejlepší střelecký 
pokus ze tří zvládl Sňozík včas vyboxovat. Hlavní rozhodčí poté ukončil zápas a dal tím razítko na naší druhou 
jednogólovou prohru v řadě. 

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Müller "K", Busta, Novák (87. Jiroušek) – Pavlík (82. Cienciala), Prosek, Hřebeček, 
Jakobovský, Pánek (46. Říha) – Laušman (73. Hudec). 

Bohemians: Winter - Šandera, Laštovka "K", Neuberg, Volek - Fikejz (63. Boček), Mareš (87. Kocourek), Michal 
Sedláček (63. Křeček), Šimák (82. Marek Sedláček), Melechovský (73. Nešpor) - Štoček. 

Rozhodčí: Martínek - Koval, Rais. 

Branka: 41. Melechovský 

Žluté karty: Laušman (9´), Jakobovský (55´), Prosek (70´), Müller (89´) - Volek (57´), Mareš (81´) 

Diváků: 240. 

  



13. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 0:2 

Hned od začátku zápasu se naše mužstvo snažilo být aktivní a kombinací přehrávat soupeře. První pokus 
zaznamenal Švejda, ale jeho pomalu letící centr si naše cestu pouze do rukavic Varyše. Daleko větší šance 
přišla v 6. minutě po zblokovaném centru Hřebečka, balon se dostal k úplně volnému Novákovi a ten tvrdou 
střelou orazítkoval břevno. Za domácí odpověděl nejprve nepřesnou střelou mimo bránu Dolejš. V 11. minutě 
již měli domácí na kopačkách lepší šanci, Voráček se ve vápně nacházel ve volné pozici ale jeho slabou střelu 
ještě stihl Sňozík pohotově schovat do rukavic. Následně byla k vidění naše snaha v útoku, k vidění bylo 
bohužel spoustu nepřesností. 

V 18. minutě to zkusil domácí celek, Voráček poslal centr na kopačky Macha a jeho jedovku museli naši hráči 
vyrážet na roh. O několik minut později došlo k souboji Varyše s Prosekem, první jmenovaný zůstal po souboji 
na zemi ale o tvrdý faul od našeho hráče se nejednalo. Ve 25. minutě se naskytla šance pro zkušeného Zušťáka 
který posléze trefil pouze boční síť. O sedm minut později jsme opět ukázali pohlednou kombinaci, po 
spolupráci dvojice Švejda-Hřebeček se k zakončení dostal útočně laděný Novák jehož střela neměla gólové 
parametry. Později se k zakončení dostal samotný Hřebeček ale stejně jako jeho spoluhráči nepochodil. 

Ani před přestávkou naše snaha nepolevila, častým útočným snahám ale chybělo přesně zakončení. Poslední a 
zároveň velmi nebezpečný pokus zaznamenal Zušťák, jeho dalekonosný lob stihl Sňozík zachytit včas. K 
prvnímu poločasu nebyla nastavena ani minuta a do kabin se tedy šlo za nerozhodného stavu.   

Do druhého poločasu vstoupil aktivněji Písek, ale vybojoval pouze dva rohové kopy které měla pod kontrolou 
naše fungující obrana. V 50. minutě se nám povedla krásná akce, Jakobovského pozemní přihrávku z kraje 
velkého vápna zachytil Prosek, který balon chvilku krotil a poté uklidil do sítě soupeře - 1:0! O tři minuty 
později, v 53. minutě, mohlo být ještě veseleji ale Novák poslal svůj pokus opět do břevna. O minutu později 
vznikal rychlý protiútok domácích, Müller dokázal včas zakročit svým přesným skluzem. V 59. minutě jsme 
sledovali velký závar před Varyšem, Říha centroval ze strany na Proseka, druhý jmenovaný trefil tyč od které se 
balon odrazil k Pavlíkovi na kterého zbyl lehký úkol v podobě uklizení balonu do odkryté brány - 2:0! 

Očekával se tlak soupeře, ale ten se rozkoukal až o pár minut později když se Dolejš snažil natřikrát dostat 
balon do vápna. V 69. minutě jsme mohli přidat třetí gól, po rohovém kopu Hřebečka se nepovedlo Švejdovi 
ideálně vystřelit, jeho úlohu převzal Laušman a nebezpečně pálil mimo. Běžělo již posledních 15 minut základní 
hrací doby když se dostal k balonu velmi aktivní Dolejš, do zakončení se ale neprobojoval. V 80. minutě pak 
zakončoval mimo bránu Šlehofer. V posledních minutách zápasu jsme měli hru pod kontrolou a snažili jsme se 
ještě přidat další gól, zkoušel to Pánek svým centrem na vzdálenější tyč ale naše následné zakončení bylo již v 
ofsajdovém postavení. Alespoň o korekci výsledku se opět pokoušel Dolejš, jeho parádičky a aktivita s balonem 
přišla vniveč. Nastavená byla jedna minuta ale o naší výhře už bylo rozhodnuto. 

Písek: Varyš - Basarada (67. Pohnán), Rendla, Holub, Mach - Kalášek "K", Šlehofer - Voráček (89. Staněk), 
Nohava (46. Zahrádka), Dolejš - Zušťák (69. Bakule). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Müller "K", Busta, Novák - Pavlík (90. Baubín), Hřebeček (90. Jiroušek), Jakobovský, 
Prosek (78. Hudec) - Říha (70. Pánek), Laušman (84. Cienciala). 

Rozhodčí: Matějček - Machýček, Štefan 

Branky: 50. Prosek, 59. Pavlík 

Diváků: 210 



14. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVOJ VYŠEHRAD 0:1 

 V úvodu utkání byli aktivnější hráči Vyšehradu a vyslali na Sňozíka dvě střely, náš gólman zasahovat nemusel. 
Náš tým měl hned v 7. minutě na kopačkách vedení ale Laušman ideální čas na zakončení prováhal. I přes 
nezdar při zakončení právě v tuto dobu převzalo vedení zápasu naše mužstvo, žádné velké útočné hody jsme 
ale neviděli. V rozmezí 11. a 12. minuty jsme zahrávali dva rohové kopy, ale ani v jednom případě se nám 
nepodařilo ohrozit branku Kubáta. Ve 13. minutě se na zemi svíjel Mujagič, naše mužstvo férově zakoplo balon 
i když se útočník hostí v poklidu oklepal. V 15. minutě ale nastala o dost vážnější situace, na zemi se ocitl 
Laušman. Náš hrotový útočník signalizoval, že nemůže pokračovat, a o pár momentů později byl střídán 
Pánkem. 

   Vlna vzruchu se snášela ve Štěchovicích v 18. minutě, po faulu Hanuše se na zemi ocitl Müller který měl v 
úmyslu zakončovat, v tomto momentu měl rozhodčí pískat penaltu pro náš celek. Penalta se ale nepískala a 
měli jsme k dispozici rohový kop, ovšem nevyužitý. Oba celky se snažili o nějaký průnik, ale Kubát se Sňozíkem 
v pohodě sbírali balony letící kolem vápna jejich brány. Větší šanci zaznamenal ve 27. minutě Ansuma, z ničeho 
nic se objevil před Sňozíkem, ale dříve než se pokusil vystřelit se před něj vtěsnal Müller, který byl Ansumou 
následně faulován. O dvě minuty později se nepovedl střelecky zužitkovat průnik Švejdovi ale i tak jsme se 
dostali do nepřesného zakončení. Ve 34. minutě přišel důležitý okamžik prvního poločasu - nejprve nebyla 
odpískána ruka (penalta pro naše mužstvo!!) hostujícího hráče ve vápně, poté se hosté hnali do protiútoku, 
Sňozíkovi se nepovedl odkop, Ansuma se dostal k balonu který poslal až na Mujagiče, Mujagič poté nabídl 
balon Kočímu a ten již zakončil do sítě našeho celku - 0:1! 

   Po obdrženém gólu se naše mužstvo pokoušelo vyrovnat, ale snaha nenesla ovoce. Vyšehradský Mujagič 
navíc spoustu soubojů přihrával a pískalo se několik faulů na jeho osobu. Po rohovém kopu jsme se provinili 
útočným faulem a poté ještě v posledních vteřinách byl v ofsajdovém postavení nachytán Busta. To bylo z 
prvního poločasu vše a do kabin se šlo za stavu 0:1. 

   Druhý poločas otevřel Hřebeček svými pokusy o centr do vápna, ani jeden se ale nechytl. Ve 49. minutě Říha 
obešel obránce a měl před sebou jen bránu, střela mu ale nesedla a šla mimo. Později Pánek přiklepl 
Hřebečkovi ale centr druhého jmenovaného šel mimo hru. V 52. minutě se pokoušel střílet Prosek, i jeho střela 
nešla mezi tři tyče. O tři minuty později zkompletoval hattrick střel mimo bránu Švejda. O minutu později jsme 
měli větší šanci, Novák obešel obránce a mířil na bránu, střelu mohl ještě tečoval Říha, kterému se to 
nepovedlo a balon doputoval až do zámezí. Až v 56. minutě o sobě dal vědět Vyšehrad když střílel mimo bránu 
Zavadil. V 59. minutě byl Říha faulován ve vápně a konečně byla odpískána penalta. Hřebeček se na startu 60. 
minuty ujal exekuce ale střela mu vůbec nesedla a Kubát vyrazil balon na roh, to byl zřejmě klíčový okamžik 
celého zápasu. 

   V 64. minutě si ve vápně hrál s balonem Prosek, jeho pohledné kličky ale nepřinesly vetší ohrožení pro 
soupeře. V 70. minutě mohl zakončovat Jukl, v pádu se k balonu nedostal. V 75. minutě zakombinovali Švejda s 
Jakobovským, do vápna šel balon na Baubína který místo střely fauloval za cenu žluté karty soupeře. O tři 
minuty později se obránce zavil Pavlík, vystřelit ale nedokázal. V 79. minutě se opět neujala standardka Švejdy 
a čas postupně utíkal, což náramně sedělo hostujícímu celku. Posledních deset minut moc ofenzivy 
nepřinášelo, Vyšehrad velmi pozorně bránil a přes tuto hráz jsme se nedokázali dostat. Postupně jsme šli do 
risku a v 88. minutě jsme mohli být potrestáni, Smolák byl sám před Sňozíkem, náš gólman si se situací dokázal 
poradit a udržel nás ve hře. 



   Smolák to zkoušel i podruhé, tentokráte jeho střela neměla nárok a šla mimo. Z následného útoku se pokusil 
Baubín jehož střela šla téže mimo. Běželo již nastavení druhého poločasu a úplně poslední šanci měl na 
kopačkách Novák, ale ani z posledního pokusu se neprosadil a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. 

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Busta, Müller (K). Novák – Pavlík (86. Jiroušek), Jakobovský, Hřebeček (69. 
Baubín), Prosek (69. Cienciala) – Laušman (17. Pánek), Říha (65. Hudec). 

Vyšehrad: Kubát – Zavadil, Kratochvíl, Hendrych (K), Kočí, Jukl (81. Nosek), Ansuma (46. Smolák), Mujagič (67. 
Kalaš), Mojdl, Hanuš, Kučera. 

Rozhodčí: Šimek - Šedivka, Šafránková. 

Branka: 34. Kočí 

Žluté karty: 75. Baubín - 60. Mojdl 

Diváků: 200. 

  



15. kolo FC CHOMUTOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Chomutov vstoupil do utkání razantně a hned v první minutě střílel mimo bránu Táborský. O dvě minuty 
později byl opět v akci Táborský ale nedokázal zužitkovat Česlákův centr. V 5. minutě jsme o sobě dali poprvé 
vědět, Pavlík a Říha se dostali k vápnu domácích, prvně jmenovaný vyslal centr na Nováka ale ten se ke střele 
nedostal. V 11. minutě unikali domácí do protiútoku ale zaskvěl se Busta svým obranným zákrokem. O pár 
chvil později Říha sklepával balon pro Hudce ale ani nyní nehrozilo Zaťkovi nebezpečí. V 16. minutě balon 
putoval po ose Hřebeček-Jakobovský a následně mohl zakončovat Novák, ke střele se ale nedostal. Po pár 
vteřinách přišla naše chvíle, nejprve byl v ofsajdu Pavlík ale ihned jsme se dostali k další šanci - Kapitán Hyneš 
si vybral slabší chvilku kterou využil Novák, vybojoval balon a měl před sebou jen Zaťka, pohledný obstřel k tyči 
znamenal naše vedení - 0:1! 

 Po dvou minutách od vstřelené branky jsme měli další šanci ale Hřebečkův centr si pohlídal před Hudcem 
Zaťko. Z následného útoku domácí Chomutov zadělal naší obraně na problémy ale balon se na malém vápně 
odrazil jen ke Sňozíkovi. Táborský o sobě dal vědět v 33. minutě , jeho střela si cestu mezi tři tyče nenašla. Tlak 
Chomutova stoupal, ale ani další střela Táborského po centru Česláka neskončil vyrovnáním. Vyrovnání ale 
bohužel přišlo z následné akce, Urma poslal balon Ježdíkovi, Ježdík centroval na vzdálenější tyč a skplenutý 
balon umístil do sítě nekompromisně Doksanský - 1:1! 

 Po dalších čtyřech minutách zakončoval hlavou mimo bránu velmi aktivně střílející Táborský. Poslední vteřiny 
první půle přinesly ještě šance na obou stranách, Sňozík i Zaťko si se vším bravurně poradili. Do kabin se tedy 
šlo za nerozhodného stavu. 

 Druhý poločas jsme odstartovali naším pokusem ale Říhův centr do vápna nenašel adresáta. V 51. minutě byl 
faulován Pavlík, místo odpískání faulu se pískal následný ofsajd. V 55. minutě pronikl Baubín až do vápna 
domácích, jedinou chybou byl centr do rukavic Zaťka. Po pár vteřinách to ještě zkoušel Hřebeček mimo bránu. 
Velmi diskutovaná chvíle přišla o dvě minuty později - Hyneš zakončoval z malého vápna do skrumáže na 
brankové čáře, balon se pozoruhodně odrazil mimo a hráči se společně s trenérem Vágnerem dožadovali 
penalty proti našemu mužstvu. Penalta se ale nekopala a hra pokračovala dále. 

 V 61. minutě jsme soupeře dostali pod tlak, aktivní Jakobovský ale nevymyslel pro balon cestu na lépe 
postavené spoluhráče. O to větší možnost měl následně Strada před kterým byla úplně volná cesta ke 
Sňozíkovo bráně, zjevně zaskočený domácí junior o balon velmi rychle přišel. V 63. minutě se nám nevydařil 
rohový kop a Lüftner si to namířil směrem na naší půlku, šanci ukončil svým čistým skluzem Švejda. Následovali 
dva centry Tomáška ale ani jeden nezužitkoval Chomutov k ohrožení Sňozíka. Svojí smůlu si vybral později 
Táborský když opět netrefil bránu. 71. minuta byla opět ve znamení domácího snažení, Stradův centr 
zakončoval Ježdík, i po mírné teči, mimo bránu. Později, v 74. minutě, byl na hranici vápna faulován Pavlík a 
standardku rozehrával Hřebeček, z výhodné vzdálenosti a ideální pozice zamířil jen do rukavic gólmana. 
Remízový stav nezměnil ani Baubín svojí nevydařenou střelou. 

 83. minuta přinesla velké emoce, zcela evidentně byl faulován Pavlík a rozhodčí opět neodpískal faul, což se 
nelíbilo ani hráčům a ani trenéru Hruškovi. Ve střehu naštěstí zůstal Sňozík a dokázal s jistotou sebrat balon po 
střele Urmy. V 87. minutě poslal Tomášek střílený centr na Sňozíka a ten byl opět velmi jistý. Poslední minuty 
patřily pouze našemu celku, dvě minuty před koncem hrací doby pronikl Švejda do domácího vápna, obešel i 
Zaťka a přihrával Říhovi, jeden z domácích obránců ale ještě stihl odvrátit Chomutovskou pohromu svým 
záchranným odkopem po skluzu. A právě z tohoto rohu jsme nakonec dokázali vstřelit rozdílový gól, 
Hřebečkův centr dolétl až ke Švejdovi a ten se se situací vypořádal skvěle, neprve sice trefil jen obránce před 
sebou ale balon se vrátil a Švejdův druhý pokus si našel cestu do sítě - 1:2! 



 Zbývaly už jen dvě minuty nastavení které jsme využili ke střídání. Sice jsme ještě měli jednu možnost k 
navýšení skóre, ale o třech bodech již bylo rozhodnuto a závěrečný hvizd rozhodčího tak nikomu nevadil. 

Chomutov: Zaťko - Tomášek, Hyneš "K", Lüftner, Urma - Strada, Nobst, Doksanský (76. Pikl), Ježdík (76. 
Kukačka) - Česlák, Táborský. 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Müller "K", Baubín (86. Cienciala) - Hudec (62. Pánek), Hřebeček, 
Jakobovský, Pavlík (90. Jiroušek) - Říha (90. Soukup), Novák. 

Rozhodčí: Váňa - Myška, Zadinová 

Branky: 36. Doksanský - 19. Novák, 89. Švejda 

Žluté karty: Ježdík (39.), Nobst (79.) - Sňozík (59.), Hřebeček (78.) 

Diváků: 142. 

  



16. kolo FK ČÁSLAV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Do zápasu vstoupilo aktivněji naše mužstvo a již ve třetí minutě se balon po souboji Nováka dostal k Říhovi 
který ale nechyl vyniknout Kotěru. O tři minuty později to zkoušel Pavlíka byl ubráněn Frejlachem, poté Novák 
dotíral na Kotěru, ale domácí gólman si situaci pohlídal. První šanci si domácí celek zaznamenal v 8. minutě 
když měl k dispozici standardku, tu nevyřešil Frejlach ideálně a Novák balon odvrátil do bezpečí. Uteklo dalších 
deset minut a Hřebeček vysunul Pavlíka do slibné příležitosti kterou zhatil Kotěra stojící blíže k balonu. 
Samotný Hřebeček se pokusil vzít úlohu na sebe ve 22. minutě, jeho střela si našla cestu vysoko nad bránu. 

Fusek se snažil i o chvilku později svojí střelou mimo bránu. Ve 33. minutě měl útočné choutky Maxa, ale k 
zakončení se v leže nedostal. Utekly dvě minuty a sledovali jsme největší šanci domácích v prvním poločase, 
rozhodčí se rozhodl nepískat faul na našeho hráče a toho využil Vlkanova k průniku do našeho vápna a ke 
střele, naštěstí, pro naše zkoprnělé hráče, mířil mimo. Ve 40. minutě se ještě pokoušel Fikejz najít Vlkanovu, 
svojí přihrávku ale nedokázal usměrnit ideálně. V samotném závěru se již nic velkého neodehrálo a do kabin se 
šlo za bezbrankového stavu. 

První střelecký pokus ve druhém poločase zaznamenal Busta svojí nepřesnou hlavičkou. V 55. minutě 
zakončoval jen těsně mimo bránu Nečas. V tu chvíli započal domácí celek sérii pokusů, v 58. minutě Vlkanova z 
levé strany pláchl do vápna až před Sňozíka a naše obrana měla co dělat, akci ještě dohrál střelou mimo bránu 
Frejlach. Po dalších čtyřech minutách došlo na daleko závažnější problém, Müller si neporozuměl se 
vybíhajícím Sňozíkem a jeho hlavička přeletěla gólmana až před prázdnou bránu což využil Maxa k lacinému 
gólu - 1:0! 

V 67. minutě jsme měli možnost vyrovnat po chybě Kotěry, jemuž vypadl balon, ale Jakobovského střela šla 
pouze do v tu chvíli již jistějšího gólmana. O pět minut později byl úpět v úniku Vlkanova a centroval na 
Nečase, který balon hlavou nedokázal usměrnit na bránu. V 76. minutě se snažil o chytrou střelu Novák ale 
balon šel mimo bránu. O čtyři minuty později měl co dělat Busta ve vápně aby ubránil situaci, náš stoper si i v 
leže dokázal poradit a odvrátit balon na roh. V 82. minutě ponechal našemu mužstvu naději Švejda svým 
zastavením aktivního Maxi. A byl to právě Švejda, který později ukázal svojí sílu, jeho skvělému probití do 
vápna chybělo pouze zakončení spoluhráčů. V 85. minutě zasáhl Kotěra včas před vysunutým Bustou. 

V 88. minutě ztratil Hudec svůj dříve vybojovaný balon a opět se hnal na Sňozíka Vlkanova, ani tentokráte se 
nedočkal gólového zakončení. Z následné naší akce zakončoval nevydařeně po rohu Prosek, rána mu nesedla. 
V nastaveném čase měli ještě jednu šanci domácí, Fusek střílel mimo bránu. Ještě něco mohl vymyslet Busta v 
úplně posledním okamžiku zápasu, ale Kotěra měl k balonu blíže a pouze si pohlídal jeho cestu do zámezí.  

Čáslav: Kotěra - Frejlach, Karal, Bederka, Kunášek "K" - Nečas, Ujec, Fusek, Vlkanova (90. Mlynka) - Maxa (83. 
Bilinkiewicz), Fikejz (90+1. Martínek). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Müller "K", Baubín (65. J. Cienciala) - Pavlík (70. Hudec), Jakobovský, 
Hřebeček, Prosek - Říha (59. Jiroušek), Novák. 

Rozhodčí: Pastyřík - Mudra, Štrincl. 

Branka: 62. Maxa 

Žluté karty: 68. Ujec - 43. Busta, 53. Prosek, 63. Jakobovský, 82. Švejda 

Diváků: 182 



  



18. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ADMIRA PRAHA 1:0 

Dlouhé čekání na mistrovský zápas je u konce a dnes naše mužstvo nastoupilo k utkání 18. kola ČFL proti 
Admiře. Do utkání jsme nastoupili v základu bez Jelínka a Hřebečka. První poločas se nesl ve vyrovnaném 
duchu a poklidné atmosféře. Ve druhém poločase jsme přidali a výsledkem byl gól Tamoua. Ve zbytku zápasu 
jsme byli lepším týmem a soupeři nedovolili ani náznak šance na vyrovnání. 

Samotný úvod moc fotbalové krásy nepřinášel, oba celky bojovali nejvíce na půli hřiště. V šesté minutě se 
předvedli hosté nejprve zblokovanou střelou Švece a posléze zakončoval mimo bránu Tenkl. Ve dvanácté 
minutě musel Müller pohotově odrazit neposedný balon do zámezí před dotírajícím soupeřem. Jednu z větších 
šancí si v 17. minutě připsal Červenka, byl zcela osamocen ale díky pohotovému Sňozíkovi neměl nárok na 
gólové zakončení. Následovaly dvě střely Nováka mimo bránu Kučery či ofsajdy slávisty Červenky. Ve 31. 
minutě obešel Červenka svého soka a pokoušel se o přihrávku na lépe postavené spoluhráče, ale zůstalo jen u 
snahy. 

Debutující Tamou se snažil o kouzla s balonem jenže téměř vždy byl o balon včas obrán. Poslední minuty 
prvního poločasu se odehrály v poklidu a bez většího ohrožení obou gólmanů. Poločasový hvizd rozhodčího tak 
znamenal odchod do kabin za stavu 0:0. 

Hned v úvodu druhého poločasu byl o balon obrán Novák a následně se po centru Švece marně natahovali 
Kurek s Červenkou. V dalších minutách ladil mušku Říha střelbou mimo bránu, Červenka se naopak vztekal při 
zbytečně ztraceném balonu. Jako blesk z čistého nebe ale poté padl první gól zápasu. Říha zkusil střílený centr 
a následně tečoval balon do sítě premiérově Flavien Tamou - 1:0. 

Po obdrženém gólu náš soupeř zcela odešel a definitivně jsme získali nadvládu. V 66. minutě se, ale Admira 
vzbudila a Busta s ostatními museli několikrát odkopávat balon z vápna. U míče sice byl v tu dobu častěji 
soupeř, ale kombinace na vlastní půlce nemohla naše hráče strašit. V 73. minutě mohl vstřelit svůj druhý gól 
Tamou, objevil se zcela sám ve vápně a pokoušel se obstřelit gólmana, jenže trefil pouze boční síť. Následovalo 
několik střídání a tempo hry postupně uvadalo. Veškeré náznaky útoků soupeře končily ofsajdem Červenky či 
ztrátami. V 82. minutě se Švejdovi nepovedla standardka, posléze ukvapeně střílel Salašovič mimo bránu. Když 
Šimeček nedokázal nasměrovat svůj centr a přišly hned dvě taktická střídání bylo o dnešním vítězi rozhodnuto. 

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Busta, Müller (K), Novák – Hudec (73. Jiroušek), Jakobovský, Pavlík, Drobílek 
(90+1. Baubín) – Říha (90+2. Hřebeček), Tamou (85. Cienciala). 

Admira: Kučera – Kadlec, Švec (73. Čmejla), Mošna (73. Paťha), Vosický (K), Sudek, Kurek (78. Liška), Červenka, 
Salašovič, Šimeček, Tenkl (87. Martinic). 

Rozhodčí: Petr Martínek - Jaroslav Poživil, Ondřej Ginzel 

Branky: 56. Tamou 

ŽK: Jakobovský, Busta, Novák - Mošna, Čmejla 

Diváků: 330. 

  



19. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 PP 

Po domácí výhře nad Admirou (1:0) jsme nastoupili do druhého jarního klání na půdě Záp. Vyrovnané a 
bojovné utkání přineslo remízu 0:0 a tak si oba týmy vyzkoušely penalty ve kterých byl úspěšnější domácí celek 
(3:2) a připsal si druhý prémiový bod. Do svého prvního zápasu v této sezoně nastoupil Jelínek, Hřebeček opět 
startoval pouze na lavičce.  

Větrný začátek zápasu nepřinesl velké útočné manévry a bojovalo se především na půli hřiště. Několik centrů 
Švejdy nenacházelo svůj cíl a domácí se v obraně nemuseli tolik snažit. V sedmé minutě vyslal Baloun pohledný 
centr a Busta se musel při hlavičce snažit, aby balon nepropadl za jeho záda. O minutu později musel být 
pozorný Sňozík po přiťuknutí Müllera. V 16. minutě se k zakončení nedostal Tamou a tvrdě mimo bránu pálil 
Drobílek. Po několika dalších minutách byl opět ve střehu Sňozík při centru domácích z velkého úhlu. Sporný 
okamžik přinesla 26. minuta, když byl ve vápně stažen Hudec, dle rozhodčích se o penaltový zákrok nejednalo. 
Velká šance domácího týmu přišla téměř po půlhodině hry po rohovém kopu, Glasnovič se po své hlavičce již 
radoval, ale míč za brankovou čáru nepřešel a ve hře se pokračovalo dále. 

Ve 35. minutě stál před Sňozíkem osamocený Svoboda který zakončoval do boční sítě. Několik vteřin před 
koncem prvního poločasu měly Zápy výhodu standardky z nebezpečné vzdálenosti, k exekuci se postavil 
zkušený Pavlík a poslal přízemní střelu do rukavic připraveného Sňozíka. Do kabin se šlo za nerozhodného 
stavu. 

Druhý poločas začal tak jako první skončil. Ve hře bylo u obou mužstev několik chyb, k vidění nebyla žádná 
střela. V 53. minutě domácí reklamovali hru rukou našeho týmu bez úspěchu, o dvě minuty později zakončoval 
nad břevno Svoboda. V 65. minutě měl na kopačkách velmi dobrou šanci Drobílek, svůj běžecký souboj vyhrál, 
ale byl zatlačen do úhlu odkud se mu nepodařilo ohrozit Bojčuka. Pár okamžiků poté z následného rohového 
kopu zakončoval hlavou mimo bránu Müller. Domácí Pavlík získal další možnost standarky po faulu Švejdy, i 
napodruhé se neprosadil a poslal balon mimo cíl. V 84. minutě po rohu domácích balon dlouho poskakoval ve 
vápně a naši hráči museli pohotově situaci ubránit. Závěr druhého poločasu přinesl tři rohy v řadě pro domácí, 
ale ani z jednoho nedošlo k ohrožení Sňozíka. A když ani Švejdův centr neohrozil Bojčuka, oba týmy si připsaly 
po jednom bodu. 

Následoval penaltový souboj o druhý bod. V první sérii se trefil Busta i Pavlík. Ve druhé sérii vychytal Hřebečka 
Bojčuk a domácí Petržílka se také neprosadil. Třetí sérii odstartoval nepřesně Novák a po trefě Putze šli domácí 
do vedení 2:1. Ve čtvrté sérii nejprve vyrovnal Jelínek, ale Glasnovič vrátil domácím vedení. V páté sérii se 
kopala pouze jedna penalta, Švejda trefil tyč a tím byla výhra Záp zpečetěna. 

Zápy: Bojčuk – Baloun, Doležal, Hakl, Kovařík (K), Glasnovič, Lakashov (90. Petržílka), J. Jelínek (79. Snop), Putz, 
Svoboda, P. Pavlík.  

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Busta, Müller (K), Novák – Hudec (90. Jiroušek), Jakobovský, L. Jelínek, Drobílek 
(79. Baubín) – Tamou (70. Hřebeček), Říha (90+3. Cienciala). 

Rozhodčí: Miroslav Průcha - Václav Němec, Štěpán Kouba. 

ŽK: Pavlík - Jakobovský, Novák. 

Diváků: 120. 

 



20. kolo TJ ŠTĚCHOVIE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 1:2 PP 

Při chladném nedělním odpoledni na nás čekal těžký zápas s Domažlicemi. Do Štěchovic si přijel za hosty 
zahrát Pavel Horváth, ještě před několika měsíci lídr a vůdce Viktorky Plzeň při tažení v Lize mistrů. Naše 
mužstvo se muselo obejít bez Jelínka a Pavlíka. Po bezbrankovém prvním poločase nás do vedení poslal Říha, 
ale za Domažlice stihl z penalty vyrovnat Mužík. Závěr zápasu přinesl hned dvě červené karty a po prohraných 
penaltách také jeden bod do tabulky ČFL. 

Utkání dostalo náboj hned při přečtení soupisek, do Štěchovic dorazil Pavel Horváth. Hned v úvodních 
vteřinách přišel náš první útok, ale Tamou si nezpracoval balon ideálně. V páté minutě se srazil Braun s Bustou 
a po pár minutách musel hostující Braun střídat. K vidění bylo několik standardních kopů, všech se pravidelně 
ujímal zkušený bard Horváth. V 18. minutě se před Ticháčkem objevil Drobílek a hosté měli co dělat s 
odražením balonu alespoň na roh. Dvaadvacátá minuta málem přinesla zkázu, Mužík trefil břevno.  

Horváth se neustále snažil najít vhodné pozice pro své spoluhráče, ale naši obránci nenechávali soupeři žádný 
volný prostor. Naopak se o rychlý průnik pokusil Hudec. Tamou se ukázal ve 31. minutě když se prokličkoval 
přes pár obránců, celé akci chyběla pouze střela mezi tři tyče. O sedm minut později fanouškům zatrnulo když 
Busta hlavičkoval balon do zámezí a jen těsně mimo vlastní bránu. Následovala jen žlutá karta pro Nováka, do 
kabin se šlo za nerozhodného stavu 0:0. 

Naši hráči nastoupili do druhého poločasu velmi aktivně, po několika vteřinách dostal Říha krásnou přihrávku a 
tváří v tvář obstřelil Ticháčka - 1:0. Utekly další dvě minuty a mohlo to být o dva góly, Tamou stojící mírně v 
úhlu trefil pouze boční síť. V 50. minutě si několikrát narazil balon Horváth a svojí umístěnou střelou protáhl 
Sňozíka. Svoji šanci měl i Došlý který dělovkou mířil mimo bránu. Domažlice získali mírný tlak a když balon ve 
vápně trefil ruku Busty, získali hosté možnost vyrovnat z penalty. K exekuci se postavil kapitán Mužík a i když 
Sňozík vystihl směr, balon doletěl až do sítě - 1:1. 

Po vyrovnání hra dostala ještě větší spád, dojem kazilo několik zbytečných ztrát obou týmů. V polovině 
druhého poločasu se předvedl Hřebeček několika narážečkami v řadě. Hosté na toto odpověděli velmi rázně, 
Mužík a Došlý měli na kopačkách druhý gól, oba pokusy zkušeně zneškodnil Sňozík ve spolupráci s obranou. Už 
se zdálo, že zápas v poklidu dojde k penaltám, ale přišla osudná 87. minuta - v našem vápně došlo ke strkanici 
a rozhodčí Drábek rozehrál karetní mariáš, čistou červenou kartu viděl Müller s Došlým, se žlutým trestem 
odešel Bárta. Nastavovalo se pouze pár vteřin, po základní hrací době zápas skončil 1:1. 

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Busta, Muller (K), Novák – Hudec (62. Baubín), Jakobovský, Hřebeček (84. 
Jiroušek), Drobílek (90+1. Cienciala) – Tamou (90+1. Soukup), Říha. 

Domažlice: Ticháček – Tůma (66. Špírek), Bauer, Mužík (K), Braun (9. Javorský), Bárta, Horváth, Roubal, Hrubý, 
Došlý, Hošek. 

Rozhodčí: Drahoslav Drábek - Dominik Starý, Martin Fojtík. 

Branky: 46. Říha - 58. Mužík (pen.) 

ŽK: Novák - Bárta 

ČK: Müller - Došlý 

Diváků: 190. 



21. kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

V rámci 21. kola ČFL zamířilo naše áčko do Králova Dvora. Domácí tým využil několika posil z Příbrami, zejména 
jméno Pavla Fořta budilo respekt. Opět jsme se museli obejít bez několika hráčů, kvůli červené kartě 
nenastoupil Müller, dále chyběli Jelínek a Pavlík. Na nerovném hřišti balon často různě skákal a kombinace 
obou týmů byla velmi těžká. Celý zápas nakonec rozhodl jediný gól Fořta z prvního poločasu. 

První minuty zápasu patřily našemu týmu, ve druhé minutě Hřebeček skvěle přihrál Drobílkovi, ale ten byl 
bleskově zastaven a vystřelit nestihl. O dvě minuty později střílel Hřebeček mimo bránu. Naši hráči si vytvořili 
mírný tlak, ale žádná nebezpečná střela na Krčka nešla. V sedmé minutě se poprvé ozval domácí tým, po rohu 
přišel místo střely faul na Sňozíka. Více nebezpečná šance domácích přišla v jedenácté minutě, Krbeček vybídl 
ke střele Šípka, ale ten vyslal slabou střelu se kterou neměl Sňozík problém. Naše odpověď přišla v 19. minutě, 
po přihrávce Hřebečka střílel Říha a Krček musel pohotově zasáhnout. Později zkoušel pozornost Sňozíka Šípek 
dvěma pokusy. 

Ve 24. minutě se do průniku dostal Moulis, rychlým zákrokem ho ubránil Švejda. Do velké šance se pár minut 
poté dostal na malém vápně Fořt a řádně prověřil Sňozíka. Králův Dvůr se dále tlačil dopředu, ve 32. minutě 
vyhrál Moulis souboj s Novákem a jeho přesný centr usměrnil do sítě hlavou Fořt - 1:0. 

Odpovědět se pokusil Říha s Tamouem, ale útočné duo vybojovalo pouze roh. Další akci se pokoušel zakončil 
Drobílek, ale netrefil balon ideálně. Na opačné straně domácí zahrozili z rohu, Petrův centr usměrnil hlavou 
těsně nad břevno Šilhavý. Zbývalo posledních pár minut, naši hráči marně obléhali domácí vápno. Těsně před 
poločasovým hvizdem rozehrál Hřebeček chytře standardku na Tamoua, ale i tentokráte se naše zahraniční 
akvizice ke střele nedostala. Přišel poločasový hvizd, do kabin se šlo za stavu 1:0. 

Druhou půli odstartovala útočná akce Fořta, k balonu se posléze dostal Sabou a Švejda musel na poslední chvíli 
vytáhnout skvělý obranný zákrok. Hřebečkův rychlý úprk domácí zvládli zastavit včas. Střídající Brandner vyslal 
v 58. minutě slabou střelu mimo. V 64. minutě Říha nezvládl zakončit skákající balon. Následně ze standardky 
zakončoval Fořt mimo. O chvíli později zdánlivě nicotný centr Říhy málem doplaval do brány. 

Domácí tým se postupně zatahoval více ke své bráně, ale v 72. minutě Moulis našel Fořta a zkušený útočník 
prověřil Sňozíka. V 79. minutě střílel Tamou bodlem několik decimetrů mimo tři tyče. Čas utíkal a naší 
kombinaci občas kazila zbrklost, v 85. minutě Hřebeček svým těžkým centrem nenašel žádného spoluhráče. 
Sabou se nechal ošetřovat a ušetřil domácím několik cenných vteřin. Také Fořt ukrajoval několik vteřin když 
chytře kontroloval balon na půlce hřiště. Běželo již nastavení a po souboji zůstal na zemi ležet Busta. Jeho 
ošetřování a následný odchod ze hřiště symbolizoval výsledek zápasu, domácí tým dokázal těsně vyhrát. 

Králův Dvůr: Krček - Petr ´´K´´, Šilhavý, Husár, Divíšek - Moulis (79. Pilík), Sabou, Soldát (55. Brandner), Krbeček 
- Šípek (69. Kraus), Fořt (90+1. Vybíral). 

Štěchovice: Sňozík - Baubín (74. Cienciala), Busta, Švejda ´´K´´, Novák - Hudec (61. Jiroušek), Jakobovský, 
Hřebeček, Drobílek - Tamou, Říha. 

Rozhodčí: Jan Kalenda - Zdeněk Koval, Lucie Šulcová. 

Branka: 32. Fořt 

Žluté karty: Sabou - Busta, Hřebeček. 



22. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LOKO VLTAVÍN 2:0 

Po těsné prohře na půdě Králova Dvora (0:1) jsme netradičně v sobotu nastoupii na domácí půdě k zápasu 22. 
kola proti Vltavínu. Po třech prohrách již bylo potřeba zabrat a bodovat plným ziskem, to se nakonec povedlo. 
V prvním poločase se poprvé prosadil Drobílek, krátkodobé nadechnutí hostí uťal těsně před koncem Tamou a 
pečetil naší výhru 2:0 nad exdruholigovým pražským celkem. 

 Samotný úvod zápasu nepřinesl mnoho akcí, oba týmy se pokoušely o kombinaci. Až v desáté minutě unikl 
Mařík do útoku, ale byl velmi dobře bráněn a do zakončení se nedostal. Později se zkoušel prosadil Krolop a 
Sňozík prokázal svoji přítomnost. Po patnácti minutách naši hráči získali možnost rohového kopu, toho však 
využili hosté a Švejda musel zastavit hbitého Maříka. Chvilku zmaru prožil Podzimek, nejprve se při snaze 
dostat se ke střele srazil s rozhodčím, poté ho musel obíhat a balon již nestihl. Všem divákům zatrnulo ve 20. 
minutě po faulu Láncze na Hřebečka, domácí středopolař s pomocí spoluhráčů odkulhal do zámezí a o chvilku 
později přišel na hřiště Jelínek. Bez úspěchu zkoušeli svoje štěstí Tamou s Drobílkem. 

 Také Turák se snažil po rohu, jeho hlavička si cestu do brány nenašla. Ve 29. minutě Novák svojí střelou trefil 
pouze Nováka. Nenápadná akce se zrodila o minutu později, Baubín centroval do vápna a Drobílek uklidil balon 
přesně k tyči za v tu dobu bezmocného Havránka - 1:0. Hosté se ihned pokoušeli o vyrovnání, ale několik chyb 
jim vzalo veškeré naděje. Slabé střely mimo bránu vyslali Jelínek s Hudcem. Tři minuty před koncem první půle 
měl na kopačkách druhý gól Říha, po chytré kombinaci se objevil zcela sám před Havránkem, ale gólman hostí 
ho v šanci vychytal. Zbylé minuty utekly jako voda a do kabin se šlo za stavu 1:0 pro náš tým. 

 Ve druhém poločase to zkoušel hlavou Jelínek bez úspěchu, na druhé straně se totéž nepovedlo Podzimkovi. K 
vidění bylo několik střel na obou stranách, ve většině případů se nejednalo o velké šance. V 58. minutě Švejda 
ze standardky střílel přímo, radost byla předčasná protože balon trefil boční síť. Dobře se vyvíjející útok našeho 
celku zkazil špatnou přihrávkou Tamou. V 62. minutě založil Jakobovský nechtěně špatnou přihrávkou 
protiútok pro Vltavín, celou situaci pak zachránil Hudec zakopnutím balonu do autu. O červenou kartu si 
hlasitě říkal střídající Macháček, několik soubojů přitvrdil i s vědomím žluté karty na triku.  

 Běžela 72. minuta a Drobílek mohl přidat druhý gól, Havránek si vyběhl pro balon, po jeho výkopu vzápětí letěl 
balon opačným směrem přímo do brány a brankář hostí stihl balon zachytit na poslední moment. Čas se krátil 
a s tím byl spojený mírný tlak Vltavínu, hosté naráželi zejména na naší pevnou obranu a Sňozík nemusel řešit 
těžké situace. V 79. minutě z rohu nebezpečně hlavičkoval Uvíra. Důležitý moment přišel dvě minuty před 
koncem normy druhé půle, Tamou si dobře zpracoval přihrávku a skvěle prostřelil Havránka - 2:0. Utkání se 
tímto okamžikem téměř rozhodlo, hosté již neměli čas ani sílu na vyrovnání.  

Štěchovice: Sňozík - Baubín (64. Pavlík), Busta, Švejda, Novák - Hudec, Jakobovský, Hřebeček (23. Jelínek), 
Drobílek (89. Jiroušek) - Tamou, Říha (90. Cienciala) 

Vltavín: Havránek - Abena, Dobiáš (64. Horák), Krolop (46. Macháček), Mařík, Uvíra, Láncz, Pozníček (46. 
Valíček), Turák, Dvořák, Podzimek. 

Rozhodčí: Martin Košan - Viktor Paták, Jiří Kříž. 

Branky: 30. Drobílek, 88. Tamou. 

Žluté karty: Novák - Láncz, Macháček, Abena. 

Diváků: 150. 



23. kolo SK VIKTORIE JIRNY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 PP 

Úvodní výkop patřil našemu celku. Ve čtvrté minutě rozehrál Švejda rohový kop ve spolupráci s Říhou, ale 
následně Švejda poslal svůj centr do vápna nepřesně. O pár vteřin později fauloval Novák soupeře, následný 
centr se Nečasovi nepovedl. Možnost rohového kopu se dostala k Nečasovi, jeho centr dokázali naši obránci 
odvrátit. V deváté minutě se do vápna dostal Drobílek a Parys musel vytáhnout pohotový obranný zákrok. Ve 
dvanácté minutě se dostal do šance Dvořák, naši obránci potvrdili svojí formu a včasný blok ukončil celou akci. 
Na druhé straně odkopl balon před Říhou domácí Stehlík. Velmi dobře se vyvíjela útočná akce Švejdy s 
Jirouškem, Švejdův centr ale lapil Ducheček před Jirouškem. V 18. minutě zakončoval po rohovém kopu hlavou 
mimo bránu Stehlík. Po jednom ze soubojů v našem vápně se dožadovali domácí hráči odpískání penalty, tu 
však hlavní rozhodčí Martínek neodpískal. 

Na řadě tedy byl s odpovědí náš tým, Jakobovský se snažil bez úpěchu dostat balon do vápna. Jirny se ihned 
vrhly do útoku a po přímé střele ze standardky musel zasahovat Sňozík. Později poslal Pokorný střelu mimo 
bránu. Dvaatřicátá minuta přinesla další útok Švejdy s Jirouškem, nyní si Švejda předkopl balon daleko a Šimek 
se dostal k balonu dříve. Ve 37. minutě se pokoušel o malý signál opět Švejda, Drobílek byl na svém místě, ale 
balon už nestačil poslat do vápna. Na druhé straně se pokoušel ze standardky Pávek, jeho přímá střela si našla 
cestu jen do obranné zdi, následný pokus o kličku naši obránci bez problémů uhasili. V závěru prvního 
poločasu zahrával Pokorný rohový kop a jen těsně mimo bránu hlavičkoval Stehlík. Těsně před koncem 
poločasu museli Švejda s Müllerem ve vápně odvrátit náznaky útočných centrů Jiren. 

Druhý poločas zprvu nepřinášel velké akce. V 51. minutě centroval Pokorný, ale Pavlík odvrátil balon na roh. 
Druhý pokus Pokorného zamířil přímo do zámezí. Ani třetí pokus Pokorného, nyní z rohového kopu, neměl 
úspěch. Jirny si vytvořily mírný tlak a domácí fanoušci očekávali balon v naší síti. V 63. minutě domácí tým 
reklamoval hraní rukou jednoho z našich hráčů. V dobré příležitosti se ukázal domácí Dvořák, při jeho pokusu 
ale naštěstí promáchl. Radost zavládla v 71. minutě když se trefil Dubský, jeho gól nebyl pro ofsajd uznán.  

Výhodu dvou rohových kopů získal domácí celek v 76 minutě, Pávkova střela nemohla vystrašit Sňozíka. 
Později již musel zkušený gólman ukázat skvělý zákrok, Pávek vyslal velmi nebezpečný pokus. Také Stehlík při 
snaze o střelu promáchl. V 86. minutě nedosáhl na střelu Nečas. Úsměvný moment nastal o minutu později 
když Stehlík místo hlavičky na Sňozíka usnadnil práci našim obráncům a poslal balon mimo vápno. Vůbec první 
útočný pokus a střelu našeho týmu jsme zaznamenali v 88. minutě, Drobílek střelou mimo bránu Duchečka 
neohrozil. Místo klidného konce zápasu přišel zajímavý moment, centr letící do našeho vápna trefil ruku 
jednoho z hráčů a sudí Martínek odpískal penaltu pro Jirny! Již se čekalo, že domácí tým vstřelí rozhodující gól 
a vyhraje, jenže po debatě pomezního rozhodčího s hlavním nakonec došlo k závěru, že rukou hrál domácí 
Dubský a penalta byla odvolána! 

Jirny: Ducheček - Parys, Kejha "K" Stehlík, Šimek - Havierník (83. Besta), Pávek, Pokorný, Nečas - Vandas (27. 
Dubský), Dvořák (73. Skuček). 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Müller ´´K´´, Novák (46. Cienciala) - Jiroušek (46. Hudec (90+1. Soukup)), 
Jelínek (46. Pavlík), Jakobovský, Drobílek - Říha, Tamou (76. Baubín). 

Rozhodčí: Petr Martínek - Ondřej Rais, Adriana Trešlová. 

Žluté karty: Dubský - Müller, Drobílek, Baubín 

Diváků: 182 



33. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK ČÁSLAV 1:2 PP 

Hosté z pozice velmi ohroženého týmu odstartovali aktivně a hned v prvních vteřinách musel Sňozík 
zasahovat. Odpověď chtěl vymyslet Tamou, jenže proti přesile se s balonem dostal jen do zámezí. V šesté 
minutě ukázal svižný průnik po levé straně Vacek, ke střele se nedostal a navíc skončil na zemi. Nebezpečí 
přišlo vzápětí, Záviškův chytrý centr musel Müller pohotově odrazit do zámezí. Právě z tohoto rohu se mohl 
poprvé prosadit Fousek, k jeho smůle mířil jen do rukavic našeho gólmana. Na druhé straně se našim hráčům 
po rohovém kopu nepovedlo zakončit. Získali jsme mírnou převahu, ale Stehno v bráně hostí prakticky 
zasahovat vůbec nemusel, každá akce končila ještě před vápnem. Ve 23. minutě zakončoval po standardce z 
dálky Jiroušek mimo. Ani Novákovi se nepovedlo dostat do velké šance. Z obou stran se v úvodu nehrál příliš 
atraktivní fotbal. 

Slabší střelu vyslal ve 28. minutě Tamou. Drobílek obešel kolem dvou soupeřů, poté narazil při snaze 
zkompletovat hattrick a přišel o balon. Ve 35. minutě zatrnulo Tomáškovi při jednoduchém zpracovávání 
balonu, špatný odskok mohl využít Říha, ale k balonu se nedostal. Ve 39. minutě mířil tvrdou střelou mimo 
bránu Tamou. Fanouškům zatrnulo když si nechal Jelínek zbytečně sebrat balon před vlastní bránou a Fousek 
zakončoval mimo. Závěr prvního poločasu byl ze strany hostů nebezpečný, nejprve Čáslav zastavily dva 
ofsajdy, těsně před koncem měl na kopačkách Záviška jasný gól, naše mužstvo zachránilo velké štěstí. Za již 
tradičního nerozhodného stavu 0:0 se šlo do kabin. 

Do druhého poločasu přišel na hřiště zvýšit aktivitu Pavlík, místo mu uvolnil Jiroušek. Říha se ve 47. minutě k 
zakončení nedostal. Nejčerstvější hráč na hřišti, Pavlík, vyslal svoji střelu nad břevno. Čáslavský Vančura se 
připravoval ke střele, včasně byl o balon obrán. V 57. minutě Hřebeček velmi rychle rozehrál a Tamou se zjevil 
osamocen před Stehnem, jeho střela ke vzdálenější tyči si cestu do brány nenašla. Čáslav začala ztrácet půdu 
pod nohama, velký problém hostům dělalo i založení útoku. Jako blesk z čistého nebe přišel první gól zápasu, 
ve vápně si Fousek zpracoval balon a nedal šanci našemu brankáři - 0:1. 

V 70. minutě zakončoval opět Fousek, jeho hlavička neměla gólové parametry. O minutu později hledal ve 
vápně centrem Hřebeček, včas balon vyboxoval Stehno. Centr Hudce v 79. minutě stejně jako všechny ostatní 
pokusy spoluhráčů skončil neúspěšně. Vyrovnat mohl Švejda v 84. minutě, po rohovém kopu zakončoval pod 
břevno, ale Stehno ještě stihl balon vyškrábnout. Vápnem hostí létal jeden balon za druhým, v 87. minutě 
zakončoval Tamou nepřesně. Klíčová byla až minuta 89., po rohovém kopu Švejdy se dostal k balonu Hřebeček, 
vyslal načechraný balon na hlavu Busty a vysoký stoper s pomocí břevna vyrovnal - 1:1. 

Štěchovice: Sňozík - Švejda, Busta, Müller ´´K´´, Novák (74. Baubín) - Jiroušek (46. Pavlík), Jakobovský, Jelínek 
(55. Hřebeček), Drobílek (74. Cienciala) - Říha (64. Hudec), Tamou. 

Čáslav: Stehno - Frejlach, Karal, Váňa, Kunášek - Záviška, Vančura, Fousek, Tomášek, Vacek - Maxa. 

Rozhodčí: Milan Matějček - Lukáš Machýček, Jaroslav Hádek. 

Branky: Busta - Fousek. 

Žluté karty: Müller - Fousek. 

Diváků: 170. 

  



24. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – MFK CHRUDIM 1:0 PP 

Utkání začalo za velmi příjemného počasí. První útočnou šanci měli hosté, Kesner vylepšil pozici pro Váchu a 
ten mířil s tečováním našich obránců do zámezí. Další dva pokusy dokázal skvěle bez větších problémů uhasit 
Jakobovský. V osmé minutě utekl našim obráncům Kopecký, z velkého úhlu neměl nárok na gólové zakončení. 
První velkou šanci si naši hráči vytvořili ve dvanácté minutě, Baubín téměř od rohového praporku vyslal centr 
do vápna na osamoceného Pavlíka, na tribunách se chystala oslava gólu, jenže Mrázek si připsal skvělý zákrok. 
Ve dvacáté minutě vystrašil celé Štěchovice Tamou, jeho cestu s balonem na vlastní polovině hosté přečetli a 
mohlo z toho být velké nebezpečí. Kesnerovi se o pět minut později povedlo vstřelit gól z ofsajdu, rozhodčím 
to neuniklo. Vzápětí jsme si připsali druhou velkou šanci, Jakobovský se zmocnil balonu a zavezl ho do vápna, 
tam dobře zpracoval balon Pavlík a opět nebezpečně pálil na Mrázka, gólman hostí opět vytáhl skvělý zákrok. 
Akce ještě pokračovala, hlavičku Jakobovského už hosté odkopli do bezpečí. 

Ošemetná situace nastala ve 30. minutě, Řezníček si předhodil balon a stihl předběhnout Nováka, naštěstí se 
situace odehrála u rohového praporku a k ohrožení Sňozíka nedošlo. Ve 33. minutě spadl ve vápně Tamou, 
rozhodčí situaci vyhodnotil jako přihranou a penaltu neodpískal. Následovala třetí velká šance našeho 
mužstva, po centru Říhy se Tamou nezvládl prosadit díky pohotovým obráncům, Jakobovský zakončoval z 
velkého úhlu mimo prázdnou bránu. Chrudim byla na konci prvního poločasu pod velkým tlakem, Hřebečkova 
střela z dálky k tyči byla opět chycena Mrázkem. Posledních pět minut přineslo dvě standardky pro hosty, první 
standardku vyřešil Jakobovský hlavičkou do bezpečí, druhou standardku vyslal Vácha nad břevno. První 
poločas skončil naším již skoro tradičním výsledkem 0:0. 

Druhý poločas se ve svém úvodu hrál bez větších střeleckých aktivit. Až v 51. minutě střílel Sixta mimo bránu. 
Na hranici 60. minuty nebezpečně zakončoval Radouš. V 61. minutě zkoušel Hřebeček zakončovat z přímého 
kopu mimo bránu. Stejným způsobem skončil i pokus Chrudimi. Do velkého problému se náš tým dostal v 67. 
minutě, Müller jako poslední obránce předvedl výborný obranný skluz. V 70. minutě mířil Drobílek do šibenice, 
jeho pomalejší střelu chytil Mrázek. Chrudim se dostala do mírného tlaku, ten nebezpečný nebyl, jednalo se o 
kombinaci na půli hřiště. V 78. minutě řádně prověřil naše obránce střídající Holub, ale ani on nedokázal 
vystřelit. V dobré šanci se ukázal Jelínek, balon šel po jeho hlavičce těsně nad břevno. Konec zápasu patřil 
našemu týmu, snahu kazila nepřesnost. Emoce přinesla na straně hostí 89. minuta, po odpískaném ofsajdu se 
zvedla celá lavička. Hosté si i tak vytvořili poslední akci zápasu, Pavlíkova obranná hlavička dala razítko na 
remízový zápas. 

Štěchovice: Sňozík – Baubín (90+1. Soukup), Busta, Müller ´´K´´, Novák (46. Hudec) – Drobílek, Hřebeček, 
Jakobovský, Pavlík – Říha, Tamou (62. Jelínek). 

Chrudim: Mrázek – Řezníček, Drahoš, Radouš ´´K´´, Adámek – Kesner, Vodrážka (85. Krčál), Sixta (80. Mastík), 
Kopecký (73. Nadrchal) – Vácha, Rybička (67. Holub). 

Rozhodčí: Václav Němec - Miroslav Průcha, Miroslav Novotný. 

Žluté karty: Novák, Busta - Rybička. 

Diváků: 200. 

  



25. kolo SK UNION 2013 – TJ ŠTĚCHOVICE 2:3 

Union se hned v úvodu zápasu snažil o vstřelení gólu, nejprve pálil Nobst mimo bránu, poté Busta odrazil centr 
Rozsávače. V deváté minutě nebezpečně zpracovával balon Macháček, jenže byl na vše sám a ke střele se 
nemohl dostat. Minuta patnáctá přinesla naší první akci, po chybě v rozehrávce domácích utíkal sám na bránu 
Tamou, na poslední chvíli si předkopl balon moc daleko a nechal vyniknout brankáře Nguyena. Rozsévač přešel 
přes naše hráče, ale k zakončení se nedostal. Také to zkoušel ze standardky Mokošín, jeho pokus nedokázal 
dorazit do brány Macháček. Ve 22. minutě Union předvedl druhou velkou chybu, k balonu se dostal Drobílek a 
nedal Nguyenovi šanci - 0:1. 

Naši obránci měli daleko více práce, ale svoji pověst jedné z nejlepších obran prokázali. Ve 31. minutě byl 
odpískán diskutabilní ofsajd našeho týmu. Následovala třetí chyba domácích obránců, po přihrávce Jirouška se 
do akce nedostal Jakobovský. Obrana Unionu se nevyznamenala ani o dvě minuty později, Cienciala se dostal k 
balonu a jeho pokus si srazil do vlastní brány Faitl - 0:2. 

Do druhého poločasu vstoupil náš tým po trojitém střídání. Ve 49. minutě byl nešetrně zastaven Jakobovský, 
rozhodčí Benedikt neodpískal faul a ani neudělil kartu. Hřebečkova střela letěla daleko od brány. V 53. minutě 
se po rohovém kopu nejlépe zorientoval domácí Motyčka a snížil stav utkání na rozdíl jednoho gólu - 1:2. 
Rohový kop Hřebečka nikdo nezakončil. V 59. minutě hlavičkoval Nobst o pár centimetrů mimo bránu. Jandovi 
se nevyvedla další standardka, ani Mokonšín si nevedl při exekuci dobře. V 66. minutě došlo k vyrovnání, centr 
Motyčky usměrnil mezi tři tyče Macháček, na angličák neměl Sňozík nárok - 2:2. 

Domácí tým měl navrch, do sedla ho dostala i pomoc Benedikta, několik situací bylo otočeno ve prospěch 
Unionu. V 68. minutě se trefil Motyčka, jeho evidentní gól rukou nebyl uznán. Jeden z mnoha diskutabilních 
ofsajdů byl odpískán také Říhovi. V 73. minutě pálil Jakobovský jen těsně mimo bránu. Naši obránci dokázali 
odolávat velkému tlaku, Union se nemohl dostat ke střelbě. Když už balon mířil k bráně, byl všude Sňozík. 
Neuspěl střídající Věchet, později ani Gazdík při dorážce. Rozsévačovi zkazil přihrávku na spoluhráče Busta. 
Faulovanému Drobílkovi byl paradoxně odpískán jeho faul. Hudcova střela si čtyři minuty před koncem neměla 
nárok. Obrovskou ránu pro Union a ohromnou radost našeho týmu přinesl gól Drobílka, domácí celek předvedl 
další chybu a mladý záložník strhl vedení na naší stranu - 2:3. 

Ani po tomto okamžiku to Union nezabalil, ke střele se ale dostával velmi těžko. Novák vybojoval rohový kop 
na opačné straně a se spoluhráči šetřil cenné vteřiny. Ve čtvrté minutě nastavení trefili domácí tyč. Když se 
Unionu nevydařil ani poslední roh, bylo o našem vítězství rozhodnuto, do tabulky jsme si připsali plný počet 
důležitých bodů. 

Union: Nguyen – Gazdík, Macháček, Rozsévač ´´K´´, Faitl, Nobst (79. Průcha), Houžvička, Žalman (46. Věchet), 
Motyčka, Janda, Mokošín.  

Štěchovice: Sňozík – Baubín (46. Hudec), Busta, Müller ´´K´´, Pavlík – Jiroušek (46. Říha), Hřebeček (90. 
Soukup), Jakobovský, Drobílek – Cienciala (46. Novák), Tamou. 

Rozhodčí: Ladislav Benedikt - Václav Hrkal, Jiří Pečenka. 

Branky: Motyčka, Macháček - 2x Drobílek, Faitl (vl.) 

Žluté karty: Hřebeček, Jakobovský, Cienciala, Říha, Novák. 

Diváků: 240. 



26. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 0:2 

Do zápasu vstoupil Převýšov aktivně a hned ve třetí minutě mířil těsně mimo bránu Kopáč po pohledné 
přihrávce Sedláčka. Sedláček to zkoušel také o pár chvil později, ale ani on bránu netrefil. Třetí pokus ze strany 
hostí byl přesný, ránu Schwarze lapil Sňozík. Devátá minuta konečně přinesla naší šanci, po centru Hřebečka 
hlavičkoval mimo bránu Busta. Baubín o chvíli později neodrazil balon a do šance se mohl dostat Urbanec, ten 
byl touto šancí překvapený a balon si ukopl. Mimo tři tyče mířil Drobílek, ani Sedláček se na druhé straně z 
úhlu netrefil. Obráncům zatrnulo ve 22. minutě po centru Korby, balon proletěl svižně vápnem, naštěstí nebyl 
žádný ze spoluhráčů na střelecké pozici.  

Fanouškům na tribuně zatrnulo ve 26. minutě, po souboji zůstal ležet Hudec a následně krvácel, jeho zranění v 
oblasti úst způsobilo odnesení na nosítkách a do hry se zapojil náhradník Říha. Hosté pokračovali ve své 
střelecké aktivitě, ale Kopáč ani Shejbal neměli přesnou mušku. Ve 37. minutě kličkoval ve vápně Tamou, jeho 
představení utnul ještě před střelou jeden z obránců. Závěr prvního poločasu přinesl velkou šanci našeho 
celku, po přihrávce Říhy mířil přesně Drobílek, ale obránci dokázali odrazit balon mimo bránu, následně po 
krátkém centru Jelínka další ohrožení nepřišlo. 

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji naši hráči. Jelínek málem zakončoval do prázdné brány, ale nestihl 
balon na hrací ploše. Drobílek dobře našel Tamoua, mladý útočník zakončoval slabě do rukavic připraveného 
Ottmara. V 55. minutě se do hlavičkového zakončení Busta nedostal. Aktivní Sedláček v šedesáté minutě zvládl 
vyhrát souboj i přes svůj vlastní pád a přihrával Urbancovi, ale i druhý jmenovaný upadl a nezvládl zakončit. 
Drobílkovi se opět podařilo najít Tamoua, ten mířil na druhý pokus z otočky mimo bránu. Do vedení se 
Převýšov dostal v 72. minutě, na hranici vápna se dostal k balonu Urbanec, zkušeně obešel Baubína a prosadil 
se přesnou střelou pod břevno - 0:1. 

Odpovědět se snažil Tamou, jenže Ottmar byl včas na svém místě a střelu vyrazil. Pěkně sehranou akci zakončil 
hlavičkou do sítě Sedláček, ale dlouho se neradoval, byl odpískán ofsajd. Hostům se podařilo vstřelit regulérní 
gól o dvě minuty později, Schwarz dobře přečetl hru, ve vápně se dostal k balonu a pojistil vedení - 0:2. Naši 
hráči se nevzdali, jenže soupeř si své dvojnásobné vedení zkušeně hlídal. Čestný gól mohl vstřelit  z poslední 
akce Hřebeček, ze standardky mířil přímo na bránu, ale jeho střelu k tyči dokázal Ottmar vyrazit. 

Štěchovice: Sňozík – Baubín (79. Novák M.), Busta, Müller ´´K´´, Pavlík – Drobílek, Jakobovský, Hřebeček, Hudec 
(28. Říha) – Jelínek, Tamou.  

Převýšov: Ottmar – Špidlen, Petrášek,Plašil, Mareš (84. Labík) - Shejbal (66. Doležal), Schwarz (90. Novák P.), 
Korba (76. Dvořák), Kopáč, Urbanec (87. Bodlák) - Sedláček ´´K´´. 

Rozhodčí: Petr Hocek - Michal Myška, Michal Štefan. 

Branky: Urbanec, Schwwarz. 

Žluté karty: Pavlík, Müller, Drobílek - Dvořák. 

Diváků: 150. 

  



27. kolo FK METEOR PRAHA VIII – TJ ŠTĚCHOVIE 3:2 

Domácí tým se pustil do zápasu aktivně, Fíček s Hrdinou se snažili uniknout po pravé straně bez úspěchu. Do 
první šance jsme se propracovali po šesti minutách hry, na standardku Hřebečka ale nedosáhl Jelínek. V osmé 
minutě se prosadil Meteor, po standardce uklidil balon do sítě domácí Kropík - 1:0. 

Meteor spoléhal na Klavíka, ale jeho balon neposlouchal, jeho dva pokusy mířily mimo bránu. Naši hráči se 
dlouho nemohli dostat do útoku, zkoušel to Hřebeček dalším centrem na Jelínka, ale ten s balonem nemohl 
opět nic vymyslet. Průnik Hrdiny ztroskotal v zárodku, nevyužil možnosti jít na bránu a po jedné z kliček o 
balon přišel. Drobílkovu mírně tečovanou střelu vytěsnil Michňa mimo. Další ránu nám soupeř uštědřil ve 28. 
minutě, po rohovém kopu se balon kutálel brankovištěm a Hrdina navýšil vedení Meteoru - 2:0. 

Situaci ve 31. minutě ukončil střelou Pavlík, jeho rána si cestu do brány nenašla. Po rohovém kopu Hřebečka 
hosté dobře bránily a ke střele nedošlo. Klavíkův moment mohl přijít ve 39. minutě, jeho tvrdou ránu vyrazil 
Sňozík před sebe, Klavíkovu dorážka nešla mezi tři tyče. Tlak Meteoru využil až Fíček ve 40. minutě, za vápnem 
se rozhodl ke střele a vymetl pavučinu v naší bráně - 3:0. Vzápětí mohlo dojít na snížení, jenže balon 
orazítkoval pouze břevno. 

Ve 49. minutě si Drobílek narazil s Říhou, scházelo jen přesnější zakončení. Snížit mohl Tamou z velké šance, 
sám před Michňou se pokusil o kličku, ale domácí gólman dokázal vyrazit balon v leže. O minutu později střílel 
Cienciala jen do skrumáže těl. Velké emoce na domácí straně přišly v 54. minutě, po souboji byla odpískána 
penalta pro náš tým, balon si postavil na puntík Říha a nedal Michňovi šanci - 3:1. 

Naši hráči byli jasně aktivnější a domácí se právem začali bát o své vedení. V 59. minutě se dostal do šance 
Drobílek, ale jeho střelu Michňa chytl. Meteoru docházely síly rychle, důkazem mohla být 66. minuta a 
pohodlné kroužení Pavlíka s balonem ve vápně, této akce ale chybělo zakončení. Domácí tým z ojedinělé šance 
vstřelil gól z ofsajdu, ten nebyl uznán. Říhova střela šla vedle tyče, na druhé straně se neprosadil Suk. V 72. 
minutě pálil Kropík do dobře stojícího Müllera. Zápas se rychle blížil ke svému konci, po dvou rozích zakončení 
nepřišlo. V 89. minutě jsme vykřesali jiskru naděje, do útoku se vysunul Busta a přesnou hlavičkou uklidil balon 
do protipohybu Michni - 3:2. 

A vyrovnání mohlo přijít v nastaveném čase, Bustova hlavička skončila ke štěstí domácích těsně vedle tyče. V 
samotném závěru se hnal do útočného vápna i Sňozík, jenže Michňa vyboxoval balon do bezpečí. Poslední 
možnost měl při pokračující akci Hromas, jeho střela z půlky do prázdné brány nemířila. Meteor si připsal tři 
body. 

Meteor: Michňa – Moudrý, Frantl, Kropík, Hrdina (90+1. Dvořák), Fíček ´´K´´ (78. Janda), Minárčik, Klavík, 
Hanek, Suk (87. Hromas), Kdolský. 

Štěchovice: Sňozík – Baubín (46. Cienciala), Busta, Müller ´´K´´, Novák – Drobílek, Hřebeček, Jakobovský, Pavlík 
– Říha, Jelínek (46. Tamou). 

Rozhodčí: Tomáš Baum - Tomáš Vitner, Michal Kapoun. 

Branky: Kropík, Hrdina, Fíček - Říha (pen.), Busta. 

Žluté karty: Hrdina, Frantl, Suk. 

Diváků: 200. 



34. kolo SK BENEŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Také v dnešním zápase bohužel chyběl zraněný Švejda. Úvod zápasu nemohl být horší, hned v první minutě se 
prosadil domácí Manzia, Benešov stihl přidat i druhý gól, prosadil se Čapek. Ve druhém poločase převzali 
nadvládu naši hráči a po snížení z kopaček Nováka jsme měli několik šancí vyrovnat. Vyrovnávací gól bohužel 
stejně jako na Meteoru nepadl a z Benešova vezeme těsnou prohru 1:2. 

Benešov opět využil služeb několika hráčů z ligové Dukly, na soupisce se tak vedle nadějných juniorů objevil 
zkušený stoper Jan Vorel nebo útočník Jan Blažek. Úvod zápasu pro nás byl nesťastný, v první minutě nejprve 
pálil Blažek do Sňozíka, ale balon se dostal k Manziovi a ten ho dokázal dostat do sítě. Domácí tým se rychle 
snažil přidal další gól, jenže se do žádné šance nedostali. Dobrá šance pro náš tým se rýsovala v osmé minutě, 
ale Tamou se po chybě Vorla neprosadil. Na opačné straně se nadvakrát neprosadil Manzia, při své druhé šanci 
musel Cienciala vykopávat balon z brankové čáry. Zcela osamoceně zakončoval ve 25. minutě Blažek, s jeho 
střelou Sňozík neměl problémy. Ve 27. minutě Tetour zariskoval, vyběhl mimo své vápno a obral o balon 
Tamoua. 

Ani třicátá minuta a jedna z našich mála šancí neskončila gólem, po chytře provedené uličce od Drobílka se 
Tamou do zakončení nedostal. Druhá vlna euforie domácích nastala ve 35. minutě, Žák si chvíli pohrával s 
balonem ve vápně, následně ho přihrál Čapkovi a ten se prosadil angličákem. Závěr prvního poločasu už 
žádnou větší šanci na obou stranách neukázal, Cienciala mířil mimo bránu, Drobílkův centr mířil jen do rukavic 
Tetoura či Pavlíkův centr mimo bránu. 

Do druhého poločasu vstoupil náš tým stejně jako na Meteoru a Benešov se vlivem naší aktivity postupně 
zatáhl. Zprvu se ještě ukázal v šanci Juroška a střílel mimo bránu, ani Zákostelský netrefil cíl. Blažek se po 
spolupráci s Manziou ke střele vůbec nedostal. V 62. minutě jsme domácím poslali první vlaštovku a po 
jemném přiťuknutí Jirouška mohl být Benešov rád, že nestál nikdo za ním. Kontaktní gól na sebe nenechal 
dlouho čekat, v 68. minutě se odražený balon dostal k Müllerovi a po jeho přihrávce Novák dorážel do brány 
tak důrazně až se společně s míčem zamotal v síti - 1:2. Novák měl jako útočník další možnost v 79. minutě, 
jeho střela z dálky byla nepřesná. V 80. minutě mohlo být vyrovnáno, po skvělé přihrávce Nováka zcela sám 
zakončoval Hudec, ale ani z této akce nevstřelil svůj první gól v sezoně. 

Po dlouhé odmlce o minutu později útočil Turek, jeho sólo přes celou útočnou půli hřiště zkazila slabá střela. 
Běžela 86. minuta a Novák si připsal další nebezpečnou střelu, gólové oslavy zkazilo orazítkované břevno. Ve 
stejné minutě zakončoval také Jakobovský, ani jemu ale nespadl do sítě první mistrovský gól v sezoně. V 
posledních vteřinách napínavého souboje už jen nepřesně střílel Vrňák. 

Benešov: Tetour - Juroška, Vorel, Žák, Kluk, Čapek (78. Vrňák), Blažek (61. Turek), Manzia (85. Peroutka), 
Dergachev (90. Balata), Skopec, Zákostelský ´´K´´. 

Štěchovice: Sňozík - Cienciala (46. Novák), Busta, Müller ´´K´´, Baubín (58. Jiroušek) - Pavlík, Hřebeček (58. 
Jiroušek), Jakobovský, Drobílek - Tamou (46. Říha), Jelínek. 

Rozhodčí: Jiří Kříž - Viktor Paták, Martin Košan. 

Branky: Manzia, Čapek - Novák. 

Žluté karty: Manzia, Turek - Hudec, Drobílek. 

Diváků: 255. 



28. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ SLAVIA LOUŇOVICE 4:0 

Na závěr anglického týdne čekalo na naše hráče 28. kolo ČFL, ve kterém jsme na domácí půdě přivítali Slavii 
Louňovice. Vstup do utkání se nám tentokráte povedlo a v 11. minutě se prosadil po chybě obránců Novák. Po 
zbytek poločasu působili hosté dobrým dojmem, ale další ránu inkasovali od Baubína. Ve druhém poločase se 
také prosadil Müller a výhru 4:0 zpečetil v samotném závěru Jiroušek. Do tabulky jsme si připsali opravdu 
velmi důležité tři body.  

Utkání se krylo s hokejovým zápasem o třetí místo mezi ČR-USA a to se podepsalo na dnešní návštěvnosti. 
První vážnější střelu si připsal ve druhé minutě Breda, na opačné straně se nezvládl prosadit Novák (stejně jako 
proti Benešovu hrál v útoku). O pár vteřin později si Hudec zbytečně předkopl balon moc daleko, v deváté 
minutě Breda netrefil bránu. Zcela nečekaně jsme viděli první gól v síti Štěpánka, po chybě jednoho z obránců 
dostal Novák ideální přihrávku a zvládl přesně zakončit z malého vápna - 1:0. Hřebeček dnes chyběl, na jeho 
post se tedy postavil Drobílek, ale v sedmnácté minutě po jeho standardce hlavičkoval Jelínek do rukavic 
brankáře. Hosté se nepokoušeli ihned vyrovnat, soustředili se na postupný útok, v 19. minutě museli Sňozík s 
Jelínkem uhasit nebezpečný náběh Vopata. 

Druhá vlna oslav propukla ve 34. minutě po gólu Busty, radost utli rozhodčí kvůli (z jejich pohledu) 
ofsajdovému postavení našeho stopera. Závěrečné minuty patřili hostům, Vondráčkovu střelu Sňozík bez 
problémů chytil. Na hranici 40. minuty se nejprve neprosadil Říha a z následujícího útoku Louňovic mohlo být 
vyrovnáno, při našich hráčích stálo velké štěstí, že byl Pavlík na správném místě a vykopl balon z brankové 
čáry. Hosté si vybojovali možnost dvou rohových kopů, ale zakončit se jim nepodařilo. Neujala se ani rána 
Vondráčka po přihrávce Čepeláka, na druhé straně trefil Pavlík ze standardky zeď.   

Druhou polovinu zápasu jsme odstartovali výtečně, Baubín se narazil s Říhou a tváří v tvář Štěpánkovi pojistil 
vedení - 2:0. Následovala vyrovnanější pasáž zápasu a k vidění nebyla žádná střela. Busta měl podruhé smůlu, 
jeho gól z 57. minuty rozhodčí opět neuznali kvůli ofsajdu. V 60. minutě Radoš netrefil ze standardky bránu, 
Pavlík posléze trefil boční síť a v 66. minutě mířil Jakobovský z voleje mimo. V 72. minutě unikl hbitý Říha s 
Drobílkem, ale druhý jmenovaný netrefil bránu. Definitivně naši hráči umlčeli soupeře v 77. minutě, centr letící 
do vápna pohotově uklidil kapitán Müller za záda Štěpánka - 3:0. 

Naši hráči kontrolovali hru a soupeři nechtěli dovolit ani jeden gól. Poslední možnost měl minutu před koncem 
Micka, jenže jeho střela byla velmi nepřesná. Tečku za zápasem udělal Jiroušek, krásný centr od Hudce uklidil z 
blízkosti do opuštěné brány - 4:0. Dnešní zápas včetně vysoké výhry přinesl ještě jeden pozitivní moment, na 
pár vteřin nastoupil po dlouhé absenci obránce Švejda. 

Štěchovice: Sňozík – Jelínek, Busta, Müller ´´K´´, Baubín (90+1. Švejda) – Hudec, Drobílek, Jakobovský, Pavlík 
(83. Jiroušek) – Říha (88. Cienciala), Novák (69. Tamou).  

Louňovice: Štěpánek – Procházka, Štancl, Medek ´´K´´ (69. Micka), Breda, Gebert (59. Škorvánek (82. Kordiak)), 
Čepelák, Vopat (59. Rejhon), Hell, Radoš, Vondráček. 

Rozhodčí: Vojtěch Severýn - Zdeněk Koval, Nikola Šafránková. 

Branky: Novák, Baubín, Müller, Jiroušek. 

Žluté karty: Novák, Busta - Hell. 

Diváků: 110. 



29. kolo FK BOHEMIANS PRAHA – TJ ŠTĚCHOVICE 0:2 

V prvních minutách zápasu se pokoušel Šimák vymyslet dobré pozice pro své spoluhráče, ale skvělým 
bráněním našich obránců mu to nebylo povoleno. Velkým překvapením pro domácí hráče byla čtvrtá minuta a 
náš první gól, Jakobovský vyslal dobrý centr do vápna, tam si s balonem poradil Tamou a dokázal hlavou 
prostřelit domácího Wintera – 1:0. S odpovědí se pokoušel přijít Šimák, ale jeho centry dokázal bez větších 
problémů odhlavičkovat Müller. V 11. minutě vymyslel Šimák dobrý centr na nabíhajícího Šanderu, ale domácí 
obránce nestihl zakončit. Pro penaltu si došel v 18. minutě Volek, jenže jeho pokus rozhodčí neuznal. Druhou 
velkou šanci jsme si připsali ve 22. minutě, Hudec se dokázal prosmýknout přes obránce a po jeho centru se 
rýsovalo zakončení Busty, toto nebezpečí zvládl domácí celek uhasit s vypětím sil a se štěstím. 

Velký závar si domácí tým vypracoval o něco později, navrátilec Štoček dostal dobrý balon a Sňozík musel 
pohotově zakročit z bezprostřední blízkosti. Ve 28. minutě si připravil střelu Marek Sedláček, ale netrefil bránu. 
Ve 31. minutě utekli hned tři naši hráči, ale Tamou se následně po kličce neprosadil. I postupem času měli 
klokani problém překonat naší obranu, když už se rýsovala větší akce, stál jeden z hráčů v ofsajdovém 
postavení. Rychlou akci po ztrátě Jakobovského zakončil Štoček střelou do rukavic Sňozíka. Velkou šanci měl 
Drobílek ze standardky v 39. minutě, ale jeho přímá střela šla nad břevno Wintrovi brány. Vyrovnat mohl tři 
minuty před koncem poločasu Štoček, jeho dva pokusy vyrazil Sňozík skvělými zákroky.  

Druhý poločas otevřel střelou Kocourek, jeho pozdrav Sňozík kryl. V 52. minutě se pokoušel o útok Hudec, 
jenže k balonu měl blíže Winter. Na opačné straně se dostal z protiútoku ke dvěma střelám Štoček, jeho první 
pokus vyrazil Sňozík nohama a na podruhé mířil domácí útočník těsně mimo bránu. Další důkazem zvětšené 
aktivity domácích byla akce z 56. minuty, dobrým obranným zákrokem se předvedl Baubín. Jednu z mála akcí si 
naši hráči vytvořili v 62. minutě po rohu Drobílka, ale Winter nemusel vytahovat velký zákrok. Daleko větší 
šanci si Drobílek připsal o minutu později, balon si připravil ke střele a řádně protáhl Wintera. Vcelku 
nenápadnou přihrávku Michala Sedláčka dokázal skvěle zastavit Müller. V 70. minutě prošel Pavlík přes tři 
protihráče bez zakončení, balon sice mohl uklidit do sítě Říha, ale Pavlík stihl Wintera faulovat. Z protiútoku se 
pokoušel vyrovnat Štoček, jeho další pokus o skórování dokázal Sňozík akrobaticky vyrazit. 

V 73. minutě unikl Novák do útoku a po narážečce s Říhou mu nebylo dovoleno zakončit. Ke vzteku Bohemians 
se naši hráči prosadili i podruhé v 75. minutě, senzační průnik Jakobovského zakončil po několika kličkách Říha 
krásným angličákem – 0:2. Podobnou akci si Říha připsal i v 80. minutě, ale jeho druhý pokus mířil mimo 
bránu. Domácí zaveleli k větší ofenzivě, jenže jejich aktivita narážela na zbrklost. V 83. minutě mohlo být 
rozhodnuto po pádu Pavlíka ve vápně, ale zákrok domácího obránce byl posouzen jako čistý. Kontaktní gól se 
pokoušel vstřelit v 85. minutě Štoček, místo gólu mu byl odpískán ofsajd. V 87. minutě unikl po levé straně 
Říha a našel dobře postaveného Ciencialu, ale ten bránu přízemní střelou netrefil. Další z důležitých obranných 
zákroků si připsal po pokusu Šimáka nic netušící Švejda. 

Bohemians: Winter - Neuberg, Marek Sedláček (66. Michal Sedláček), Šandera, Štoček, Šimák, Laštovka ´´K´´ 
(71. Boček), Kocourek (57. Melechovský), Daniel Nešpor (71. Trýzna), Volek, Mareš (86. Svátek). 

Štěchovice: Sňozík - Jelínek (46. Švejda), Busta, Müller ´´K´´, Baubín (58. Novák) - Hudec (77. Jiroušek), 
Jakobovský, Drobílek, Pavlík - Tamou (84. Cienciala), Říha. 

Rozhodčí: Tomáš Baum - Miloš Vitner, Petr Klupák. 

Branky: Tamou, Říha. 

Diváků: 203. 



30. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 0:3 

Písek odstartoval zápas brzkým rohovým kopem, do první šance se dostal v 7. minutě, chybnou přihrávku 
Jelínka zachytil Němec a z úhlu trefil břevno. Po třech minutách odmlky si hosté vypracovali další dvě šance, 
nejprve zakončoval Slepičkův centr Voráček, poté opět zaváhal Jelínek a Voráček nechal podruhé vyniknout 
Sňozíka. První ohrožení Štěpanovského přišlo ve 13. minutě, centr Švejdy se nepodařilo Ciencialovi zakončit. 
Písek se dostal do další gólové akce, Voráčkovu pěknou přihrávku mohl zužitkovat Slepička, ale Sňozík vytáhl 
další skvělý zákrok. Štěpanovský byl dlouhou dobu bez práce, na pozoru musel být při střele Švejdy či kličkách 
Tamoua, ten ale ztroskotal na Holubovi. Následovala další porce šancí hostí, Milcova střela si cestu do brány 
nenašla, ale o minutu později ve 25. minutě odcentroval z blízkosti rohu Němec přesně na Slepičku a zkušený 
útočník se nemýlil - 0:1.  

Netrvalo dlouho a Písek zvýšil vedení, Němec si dobře zpracoval balon i přes atak Müllera a zakončil mimo 
dosah Sňozíka - 0:2. Velkou šanci měl náš tým ve 36. minutě, Říha trefil z hranice vápna tyč. Hosté se mírně 
zatáhli a minutu před koncem jsme viděli první branku našeho týmu, bohužel trefa Busty po standardce 
Drobílka nebyla pro (sporný) ofsajd uznána. V samotném závěru se neprosadil Slepička přes Bustu. 

Trenér Hruška využil před startem druhého poločasu čtyři možnosti střídání pro oživení hry, v útočných 
manévrech pokračoval stále tým z jihu. Ukvapená střela Šlehofera doletěla daleko od brány, v 50. minutě našel 
Slepička hlavu Voráčka, hostující záložník z malého vápna netrefil bránu. Další průnik Švejdy skončil opět 
nezakončeným centrem, ten proletěl vápnem bez povšimnutí. Hosté si hlídali své vedení a naši hráči se 
nemohli dostat k zakončení. Nebezpečný centr po standardní situaci odvrátil Busta včas do bezpečí. V 71. 
minutě mohlo být ještě hůře, po chybě Müllera našel Slepička zcela osamoceného Němce, mladý útočník měl 
před sebou jen Sňozíka, ale netrefil se ani do branky. Minuty utíkaly a definitivní ránu jsme inkasovali v 81. 
minutě, Slepička předvedl své zkušenosti, obešel Bustu se Sňozíkem a následně v klidu zakončoval do prázdné 
brány - 0:3. 

Výsledek mohl být ještě horší, v 84. minutě fauloval ve vápně Müller a Slepička se připravoval k dovršení 
hattricku, penaltu na pravou stranu Sňozík vyrazil, následovala dorážka střídajícího Helda a ani ta neskončila za 
zády Sňozíka. Penalta se mohla pískat i na druhé straně po faulu na Hudce, zákrok soupeře byl rozhodčím 
posouzen jako čistý zákrok. Poslední možnost ke vstřelení gólu měl Tamou po centru Pavlíka, jeho slabá rána 
byla spíše pozdravem do rukavic Štěpanovského. 

Štěchovice: Sňozík – Švejda, Busta, Müller ´´K´´, Jelínek (46. Baubín) – Říha, Jakobovský, Drobílek (46. Pavlík), 
Jiroušek (46. Hudec) – Cienciala (46. Novák), Tamou.  

Písek: Štěpanovský – Sajtl, Holub, Rendla ´´K´´, Šlehofer - Voráček (86. Zahrádka), Kalášek, Milec, Ježdík - 
Němec (78. Held), Slepička (89. Zušťák). 

Rozhodčí: Ondřej Šedivka - Jiří Dujsík, Dan Vodrážka. 

Branky: 2x Slepička, Němec. 

Žluté karty: Jakobovský, Müller - Ježdík. 

Diváků: 225. 



31. kolo FC SLAVOJ VYŠEHRAD – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

Domácí Vyšehrad je ještě stále ve hře o druhé místo a na začátku zápasu si držel mírnou územní převahu. V 11. 
minutě musel Soukup zasahovat proti přesné střele soupeře, ale se situací si poradil bravurně. O minutu 
později se ujal standardky Kučera a načechral balon na hlavu Kratochvíla, domácí hráč netrefil bránu. Pro 
Smoláka skončil zápas po souboji se Švejdou, ale nejednalo se o surový zákrok našeho uzdraveného obránce. 
Následovalo několik střel domácích, jenže Kratochvíl, Kočí a ani Kučera neuspěli. 

Naše první větší akce přišla ve 21. minutě, Pavlík neváhal a z dálky prověřil Procházku, gólman domácího celku 
balon na druhý pokus zkrotil do rukavic. Bohužel se obraz hry nezměnil a Vyšehrad pokračoval ve svém 
snažení, ve 25. minutě se Kučerovi nepovedla další standardka, po třech dalších minutách hlavičkou z malého 
vápna těsně minul Kratochvíl. Gólu se dočkali domácí ve 31. minutě po rohovém kopu, Kratochvíl vyhrál 
souboj a dorazil balon za záda Soukupa - 1:0. Ve 37. minutě dostal Pavlík dobrou přihrávku od Hudce, bohužel 
nezvládl akci zakončit. Trochu úsměvný moment předvedli Hanuš s Macháčkem při odkopu balonu z vlastního 
vápna, jejich snažení skončilo zákrokem překvapeného Procházky. V závěru první půle donutil Říha Procházku 
k zákroku a Jelínek z další akce trefil posledního obránce před sebou. 

Do druhého poločasu vstoupilo naše mužstvo s větší aktivitou a po dvojím střídání. Ve 49. minutě rozehrával 
rohový kop Drobílek, ale jeho snahu a pěkný centr nevyužil k zakončení žádný ze spoluhráčů. Jako blesk z 
čistého nebe přišel druhý gól soupeře, Schön dostal výbornou přihrávku za naše obránce a při zakončení 
chladnokrevně překonal Soukupa - 2:0. Zkorigovat výsledek zkoušel tvrdou ránou Novák bez úspěchu, na 
opačné straně netrefil Kratochvíl hlavou bránu. Vyšehradu dvougólové vedení zřetelně nestačilo a snažil se dál, 
Schönovu ránu tečoval jeden z hráčů před Soukupem a vysoký gólman zúročil centimetry k vyražení balonu do 
zámezí. Pozornost Soukupa vyzkoušeli i Kabele s Kratochvílem, jenže bez úspěchu. Třetí gól vysel při střele 
Hanuše v 70. minutě, ale balon orazítkovat tyč naší brány. 

Do světla reflektorů se dostal střídající Rybařík a svojí aktivitou dělal našim hráčům problémy, poprvé se ukázal 
při své zablokované střele Jakobovským, podruhé pěknou přihrávkou na Cheremisina, tu však další střídající 
hráč nevyužil. Časomíra se blížila k číslu 90 a o osudu zápasu začínalo býti rozhodnuto. Domácí ještě ušetřili 
vteřiny v útoku, Rybařík s Kučerou své šance nedotáhli do konce. Ještě v 86. minutě mohl přidat definitivu 
Cheremisin, jenže se mu nepovedlo vystřelit. V kontextu s výsledkem jsme alespoň zkazili Procházkovi čisté 
konto v 87. minutě, Jiroušek dostal dobrou přihrávku z levé strany od Tamoua na hranici velkého vápna a 
střelou k tyči snížil - 1:2. Zbylé vteřiny utekly jako voda, naši hráči už si další šanci nevypracovali a rozhodčí 
ukončil utkání v 89.minutě! 

Vyšehrad: Procházka - Hendrych ´´K´´, Kočí, Šimkovský, Hanuš, Macháček, Kabele (79. Cheremisin), Schön, 
Kratochvíl (69. Rybařík), Kučera, Smolák (18. Kalaš). 

Štěchovice: Soukup - Švejda, Busta, Müller ´´K´´, Baubín (46. Novák) - Hudec (61. Jiroušek), Jakobovský, 
Drobílek, Pavlík - Říha (73. Cienciala), Jelínek (45. Tamou).  

Rozhodčí: Vladimír Pastyřík - Zdeněk Mudra, František Šlapák. 

Branky: Kratochvíl, Schön - Jiroušek. 

Žluté karty: Švejda, Jakobovský. 

Diváků: 202. 



32. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC CHOMUTOV 1:0 

Chomutov nastoupil do zápasu aktivně, ale úvodní pokusy Pikla a Haspry skončily neúspěchem. Lepší šanci měl 
na svých kopačkách Česlák v páté minutě, jenže nechal vyniknout Soukupa. Po centru Müllera do útočného 
vápna se hosté dostali do protiútoku, ten zůstal nevyužit po dobrém obranném zákroku Busty. Hosté 
pokračovali ve své aktivitě, ale další pokusy Haspry a Pikla skončili v zámezí. První větší šancí se naši hráči 
prezentovali po patnácti minutách, ve vápně měl dobrou pozici Jelínek, ale netrefil balon. Jelínek se mohl 
prosadit o minutu později po dobré přihrávce od Jirouška, bohužel trefil pouze Kubíka a od něj šel balon do 
rukavic Zaťka. 

Ve 23. minutě jsme sledovali první střídání, ze hry odstoupil zraněný Švejda. Hosté pokračovali ve svém 
mírném tlaku, Pikl s Česlákem se snažili dostat balon k Bočkovi, to se jim přes naše obránce nepovedlo. Na 
opačné straně měl další šanci Jelínek po přihrávce Pavlíka, jeho pokus si našel cestu jen do připravených 
rukavic Zaťka. Drobílek se pokoušel zakončovat ze standardky přímo, ale netrefil bránu. První opravdu velká 
šance Chomutova byla k vidění ve 33. minutě, Boček našel přesnou přihrávkou Česláka, ten trefil tyč. Uteklo 
jen pár vteřin a Chomutov měl další možnost, tentokráte nahrával Česlák lépe postavenému Hasprovy, ten 
poté trefil jen vyběhnutého Soukupa. Dalším zásahem do sestavy byla 38. minuta, ze hřiště odstoupil zraněný 
Jiroušek. Těsně před koncem poločasu měl třetí velkou šanci Chomutov, po rohovém kopu mířil Boček k tyči, 
balon následně nebezpečně létal vápnem, ale skončil mimo vápno. 

Ve 48. minutě se snažil Říha, jeho pokus neměl gólové parametry. Na pozoru musel být Soukup při pokusu 
Pikla, ale opět si počínal velmi dobře. Střídající Novák se snažil rychle rozehrávat po faulu na jeho osobu, akce 
ale rychle skončila. V 59. minutě našel Tamou zakončujícího Drobílka, mladý záložník si po nepřesném 
zakončení odnesl několik šrámů. Za hosty se po pár vteřinách připomněl Grubiša, jeho pokus jistil pohotový 
Soukup. Náš soupeř pokračoval dalšími pokusy, Kravarův a ani Piklův pokus nemířil mezi tři tyče. Do 
zaslouženého vedení nás poslal v 70. minutě Lukáš Jakobovský, přihrávku od Tamoua poslal ihned na bránu a 
Zaťko pustil balon za své záda - 1:0. 

Stejně si náš gólman počínal i při pokusu Pikla. V 77. minutě se pokoušel o svůj gól Tamou, jeho rána 
provětrala rukavice Zaťka, ale byla sražena do zámezí. Hosté měli další dvě možnosti, nejprve mířil po rohu 
Boček mimo bránu, poté Awuku kličkoval mezi našimi hráči, ale dokázal se dostat jen do velkého úhlu. Tamou 
si vypracoval další šanci v 82. minutě, dokázal obelstít protihráče a obejít Zaťka, jeho následnou střelu z úhlu 
zvládl z úhlu vyrazit gólman hostí alespoň do zámezí. Hosté se snažili alespoň vyrovnat, v cestě jim stál Soukup 
a v poklidu sebral do rukavic centry Jindráčka či Česláka. V poslední akci zápas se ocitl Boček, ale dopustil se 
útočného faulu a jeho Chomutov si přístí sezonu zahraje divizi. 

Štěchovice: Soukup – Švejda (23. Novák), Busta, Müller ´´K´´, Baubín (46. Tamou) – Jiroušek (38. Hudec), 
Drobílek, Jakobovský, Pavlík – Říha (90. Drechsler), Jelínek (46. Cienciala). 

Chomutov: Zaťko – Hyneš, Bohata, Haspra (72. Awuku), Kubík, Pikl ´´K´´, Česlák, Grubiša (83. Jindráček), Kravar, 
Strada, Boček. 

Rozhodčí: Milan Matějček - Michal Štefan, Lukáš Machýček. 

Branka: Jakobovský. 

Žluté karty: Cienciala - Bohata. 

Diváků: 170. 


