
1. kolo FK TACHOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 pp. 

Naše mužstvo zahájilo novou sezonu ČFL na půdě vzdáleného Tachova, jednoho z několika nováčků soutěže. 
Velkým protivníkem obou týmů bylo stále trvající a velmi nepříjemné vedro, teplota při samotném zápase 
vystoupala až ke 35ti stupňům Celsia. Domácí tým zároveň slavil návrat do třetí ligy po dlouhých dvaceti 
letech. Velký den to byl také pro našeho gólmana Radka Sňozíka, který zná zdější prostředí jako své vlastní 
boty. 

Do zápasu vstoupil aktivněji Tachov, ale standardka Lukáše Hudce Sňozíka nevystrašila, stejně tak i pokus 
Viterny, který byl spíše pozdravem. Do první akce se naše barvy dostaly ve dvanácté minutě, Hřebečkovu 
standardku domácí tým odvrátil. Ve stejné minutě vyslal Prose více nadějný centr na Trnku, ale zkušený Knakal 
odvrátil balon do bezpečí. Tachov si dokázal vypracovat příležitosti, ale doplácel na nevyužité šance, bránu 
přestřelil Lukáš Hudec a po centru Třísky se neprosadil Viterna. 

Po krátké pauze vyhrazené pro občerstvení hráčů zahrozil Tachov, Šácha našel hrdličku proti kterému musel 
vyběhnout Sňozík. Pár minut poté se sám před Sňozíkem zjevil Lukáš Hudec, ale na zkušeného gólmana si 
nepřišel. Bez rozpaků se ve třicáté minutě pokusil skórovat Pavlík, jeho rána letěla nad břevno. Ke konci 
poločasu to zkoušel neúspěšně Kravar s Knakalem. Do kabin jsme mohli jít ve vedení, ve čtyřicáté minutě se 
mohl prosadit tváří v tvář Houdkovi aktivní Prosek, ale bohužel trefil dobře postaveného a vyběhlého gólmana. 

Trenér Hruška využil přestávku pro oživení hry v podobě dvou střídání a na hřiště poslal nováčky Kotlíka 
s Golovkem. Naše hra se ve druhém poločase zvedla a hned v úvodu vyslal Hřebeček tečovanou střelu mimo 
bránu. Zkáza přišla v 54. minutě, nejprve skončila Dvořákova hlavička u Švejdy, ale další akci Tachova ukončil 
Sňozík faulem ve vápně což vyústilo k penaltě pro domácí. Exekuce se ujal Lukáš Hudec a vstřelil první gól 
zápasu - 1:0. 

Ve druhé půli aktivní Hřebeček si připsal další dvě střely, nejprve trefil domácího Třísku a poté mířil mimo 
bránu. Vzápětí našel centrem Kotlíka, ale ten neuspěl. Dvě šance měli i domácí, v té první trefil Knakal Golovka, 
ve druhém případě nedovolil Pavlík zakončit Hrdličkovi. Vyrovnat mohl v 62. minutě Kotlík střelou z úhlu na 
prázdnou bránu, tu ovšem o pár centimetrů minul. Hřebeček se nedočkal gólu ani na další pokus, opět mířil 
mimo bránu. Hůře mohlo být v 71. minutě po pokusu Matase, balon po pár odrazech trefil tyč naší brány. 
Druhá polovina poločasu patřila, co se šancí týče, našemu mužstvu. Trnka mířil mimo bránu, Kotlík se 
několikrát objevil osamocen bez gólového konce. 

Gólu jsme se přece jen dočkali, v 82. minutě si ve vápně počínal Kotlík velmi dobře a po jeho dloubnutí do 
balonu bylo vyrovnáno – 1:1. Nováček soutěže musel být na pozoru až do konce zápasu, nebezpečná byla osa 
Golovko-Trnka-Kotlík, ale poslední jmenovaný se ke střele nedostal. Zápas spěl k penaltám, domácí tým se 
ještě pokusil prosadit, střelecké pokusy Stružky, Folejtara a Viterny se neujaly. 

Do penaltového rozstřelu byl nasazen místo Sňozíka expert na penalty Soukup. První čtyři série byly z pohledu 
obou týmů bez chyby. Poslední série byla pro naše barvy hektická, Prosek neproměnil penaltu a Kravar mohl 
souboj ukončit, to se mu přes skvělý zákrok Soukupa nepovedlo. V šesté sérii se Hřebeček s Habartem nemýlili. 
Sedmá série rozhodla, za náš tým se prosadil Trnka způsobem „ala Panenka“ a domácí kapitán vyhořel na 
Soukupovi. Sezonu 2015/16 jsme zahájili ziskem dvou bodů. 

Rozhodčí: Milan Makovička - Václav Němec, Miroslav Průcha. 

Diváků: 723. 



2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KRÁLŮV DVŮR 0:2 

Domácí premiéru jsme zahájili za silného větru a lijáku. Dobrou zprávou před výkopem zápasu bylo uzdravení 
několika důležitých hráčů a již plně obsazená lavička náhradníků. Do Štěchovic zamířil silný Králův Dvůr v 
sestavě s několika zkušenými hráči jako jsou Milan Petr, Tomáš Šilhavý nebo známý Ladislav Volešák (ten je 
dokonce rodákem z Hradištka). V zápase jsme měli více ze hry a v prvním poločase i několik dobrých šancí. 
Dařilo se nám i ve druhém poločase, ale opět jsme nedokázali vstřelit gól. Soupeř nás potrestal dvěma góly a 
odvezl si plný počet bodů. 

Na začátku zápasu se dral do akce Petr, ale byl včas ubráněn. Do naší první střelecké akce jsme se propracovali 
ve čtvrté minutě, Busta se nedostal ke střele a tak to zkusil nepřesně Hřebeček. Následovaly pokusy Procházky, 
nejprve mu balon ukopl Sňozík a vzápětí mu obránci nebylo dovoleno hlavičkovat. Svoji šanci mohl mít také 
Cienciala, souboj se Soldátem bohužel prohrál. Standardku měli po faulu Ciencialy ze střední vzdálenosti hosté 
v jedenácté minutě, ale Pilíkův centr uklidil Busta do bezpečí. Krčka vystrašila tvrdá rána Jakobovského ve 23. 
minutě, mladý gólman soupeře dokázal včas vyrazit balon nad břevno. Po chvilce musel Krček opět zasahovat, 
Trnkův centr zakončoval ze vzduchu Cienciala. Soupeř neměl dlouhou dobu žádnou výraznější útočnou akci, na 
druhé straně pálil nepřesně Jakobovský a ani Trnka se neprosadil po centru Hřebečka.  

Útočně naladěný Busta trefil pouze obránce, o minutu později mířil Ciencialova hlavička mimo tři tyče. Ve 38. 
minutě jsme měli několik hráčů ve vápně soupeře, ale ke střele se žádný z našich nedostal. Možnost protiútoku 
se rýsovala po šikovném Trnkovo vypíchnutí balonu, jenže ani z této možnosti nebylo zakončení. Po prvním 
poločase se šlo do kabin za nerozhodného bezbrankového stavu. 

Do druhého poločasu okysličil trenér Hruška sestavu hned třemi změnami. První zákrok si připsal Krček když 
musel chytit centr Golovka. Strhnout vedení na naší stranu se snažil Kotlík, ale byl včas ubráněn. Později to 
neúspěšně zkoušel Drobílek, po přihrávce Laušmana neuspěl ani Kotlík. Odpovědět se pokusil Petr svým 
centrem do vápna, balon odkopl včas do zámezí Busta. Právě z následujícího rohu zakončoval tečovanou 
střelou Soldát, brankář Sňozík byl na svém místě. Individuálně se pokoušel prorazit Hřebeček, balon si dobře 
zasekl a vystřelil, ale Krček s jeho střelou neměl problém. Následovala klidnější etapa hry, střelu Golovka měl 
Krček pod kontrolou, riskantní přihrávka ve vlastním vápně se Pavlíkovi povedla a zachránil situaci, Kotlík se 
nedostal ke střele a ani Golovko neměl možnost vystřelit po přesném skluzu Pilíka. V 67. minutě nás hosté 
varovali, centr letící do vápna zakončoval Procházka a Sňozík se musel hodně snažit. Varování nestačilo a o 
minutu později šel Králův Dvůr do vedení, po centru do vápna se v houfu těl nejlépe zorientoval Petr a tísněn 
dvěma soupeři z bezprostřední vzdálenosti v malém vápně zakončil přesně přízemní dorážkou - 0:1. 

Zbývalo ještě hodně času na vyrovnání, do první akce po gólu ale šli hosté nepřesnou střelou Hlinky. Se svými 
centry neuspěli Švejda s Filipem Novákem. Větší šanci měl Kotlík s Bustou v 76. minutě, ale balon k naší smůle 
skončil v zámezí. Králův Dvůr se řídil pravidlem nedáš-dostaneš a v 77. minutě nás potrestal, Soldát hlavou 
prodloužil na nabíhajícího Junka, ten si obešel Bustu a zakončil přesně k tyči za bezmocného Sňozíka - 0:2. V tu 
dobu už následovaly spíše zoufalé a rychlé útoky našeho týmu, po souboji ve vápně se rozhodčí nerozhodl pro 
penaltu pro naše barvy. Po rohovém kopu byl ve střehu Šilhavý a na dva pokusy zvládl balon odvrátit. Na 
opačné straně hledal Procházka neúspěšně Volešáka. Dvě šance jsme měli v 86. minutě, slabou hlavičku Filipa 
Nováka chytl Krček a po hlavičce Busty mohl do černého zakončit Laušman, toho bohužel obránci stihli zastavit 
odkopem balonu. Naši hráči se tak snažili alespoň vstřelit čestný gól, ale Pavlíkova střela byla nepřesná a 
Laušman v dobré pozici hlavičkoval mimo. Krček si udržel nulu i po poslední střele Drobílka. Vyrovnaný zápas s 
řadou našich šancí jsme bohužel prohráli. 

  



4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK SOKOL BROZANY 6:0 

Napravení reputace po nedělní prohře 0:2 s Královo Dvorem dopadla až nečekaně dobře. Do Štěchovic dorazil 
nováček z Brozan v rámci předehrávky 4. kola ČFL a odvezl si vysokou prohru 0:6. V prvním poločase jsme se 
po dvou gólech Kotlíka a gólu Laušmana z penalty ujali vedení 3:0. Ve druhém poločase dovršil hattrick Kotlík 
ke kterému se přidal Hřebeček z penalty a Říha. Nutno ovšem dodat, že soupeř byl v útoku nebezpečný a naši 
obránci měli hodně práce s udržením čistého konta. první zápas nového trenéra Brozan, Petra Čermáka, 
dopadl velmi nepovedeně. 

Naši hráči si vytvořili na hřišti nadvládu hned od začátku utkání, ale Kotlík v první šanci proti Vachovi neuspěl. 
Hosté to zkoušeli ze standardky Grunerta, tu ale zvládl Sňozík včas po svém výběhu vyboxovat mimo 
nebezpečí. Důležitý moment se odehrál ve čtvrté minutě, Pelikán se provinil ve vápně proti pravidlům v 
souboji s Kotlíkem a rozhodčí nařídil penaltu. Exekuce se ujal Laušman a úspěšně poslal náš tým do vedení - 
1:0. Těsné vedené nám nestačilo a ihned jsme se snažili přidat další gól. Po přihrávce Pavlíka střílel z otočky 
Laušman mimo bránu, střelu Proseka vyrazil efektivně Vacho. Se svým centrem neuspěl ani Golovko jelikož 
jeho centr nezakončil žádný ze spoluhráčů. Když už se Brozany dostaly do útoku tak vynikl Pavlík, jeho 
pohledná cesta s balonem přes vlastní vápno skončila bezpečným odkopem do zámezí. Bittengl se nechtěně 
nechal obrat o balon a následně centroval Prosek na Kotlíka, ale ten bránu minul. Jeden z mála útoků Brozan 
se nepodařilo zakončit Bendovi ani Cibulkovi, střílel pouze Uka mimo bránu. 

Náhodně se nás soupeř dostal do útoku ve dvacáté minutě, Cibulka dostal od svého spoluhráče balon přímo 
do běhu a řádně prověřil Sňozíka, náš gólman vytlačil balon těsně vedle tyče. Útočná desetiminutovka hostí 
pokračovala, ale Uka s Bendou neměli možnost ideálně zakončit. Ve 27. minutě měl po Prosekovo přihrávce 
šanci Kotlík, ale jeho tečovaná rána zamířila do zámezí. Na druhý pokus se to Kotlíkovi povedlo, nejdříve v 
souboji s Vachem zamířil balon do tyče, od ní se balon odrazil přímo na jeho kopačky a posléze ho už lehce 
dopravil do sítě – 2:0. Nenápadnou akci mohli hosté využít ke snížení, Šollar mířil pod břevno, ale Sňozík tento 
pokus vyrazil včas na roh. Ve 38. minutě vystřelil Kotlík svůj druhý gól, nyní Vacho vyrazil jeho střelu zpět k 
jeho kopačkám a nás útočník poté trefil odkrytou bránu - 3:0. Kotlík mohl ještě před přestávkou dovršit 
hattrick, jeho další souboj s Vachem už ale prohrál. Těsně před koncem poločasu hledal Laušman nabíhajícího 
Hřebečka, ale ten mířil vysoko nad bránu. 

Ve druhém poločase šel výkon Brozan ještě více dolu. Zpočátku se ale objevil v akci Fígr, jeho ránu ovšem 
Sňozík kryl. Střelu si připsal i Uka, druhý střelecký pokus hostí mířil mimo bránu. Hattricku se v 55. minutě 
dočkal Kotlík, Laušman si lehce obešel obránce a naservíroval balon přímo na jeho kopačky a naše posila z 
Dukly precizně obstřelila gólmana - 4:0. Po chvilce to mohlo být ještě veselejší, Laušman se ujal standardky a 
těsně před svým střídáním orazítkoval břevno. Utkání se spíše dohrávalo a hosté nám chtěli vzít čisté konto. 
Jenže souboj Pavlíka s Vachem skončil faulem gólmana a rozhodčí odpískal druhou penaltu v zápase. Hřebeček 
se ujal její exekuce a svojí přesnou ránou téměř pod víko navýšil vedení - 5:0. 

Veselou náladu nám mohl pokazit Sňozík svým nevydařeným výkopem, vyzkoušel svojí slabší nohu a namazal 
do šance Bendovi, svoji chybu napravil pohotovým zákrokem. Vzápětí mohl vstřelit další gól Prosek, ale jeho 
rána mířila do tyče. Naši hráči se vydali na cestu kombinace a rychlého útoku. Bohužel většinu těchto útoků 
pokazil finální centr do vápna. Historickou výhru Štěchovic pečetil v 84. minutě Říha, ve vápně si udělal ze 
soupeřů kuželky a střelou na vzdálenější tyč nedal Vachovi šanci - 6:0. Brozany se ještě více pokoušely o čestný 
gól, ale dopouštěli se několika útočných faulů. Před koncem zápasu se ještě pokusil rozjet akci Prosek, jeho 
snaha vedla pouze k odkopu gólmana. Další gól již nepadl, ale i tak jsme si připsali v ČFL historicky nejvyšší 
výhru v poměru 6:0. 

  



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

Po středeční vysoké výhře nad nováčkem z Brozan čekalo na naše hráče další utkání na půdě Loko Vltavínu. 
Utkání nabralo opět karetní spád jako minulý rok a naše mužstvo bohužel opět prohrálo. První poločas se 
zprvu vyvíjel vyrovnaně, ale ve 29. minutě obdržel Laušman červenou kartu po skluzu na Pavlatu, který vyvázl 
ze souboje bez zranění, a musel hřiště opustit. Přesilovku využil ve 41. minutě Mařík. Druhý poločas hrálo naše 
mužstvo spíše defenzivně a vyčkávalo na své šance. Domácí Vltavín sice nepůsobil jistým dojmem, nicméně do 
větší šance se naši hráč neprobojovali a prohráli 0:2 když se prosadil těsně před koncem Abena. 

Naše mužstvo zahájilo zápas aktivně, ale Kotlík se provinil útočným faulem. Náš soupeř zahrozil pokusy 
Macháčka s Pozníčkem, i ty se do zakončení neprobojovali. První přímou střelu zaznamenal domácí Macháč, ta 
doletěla mimo tři tyče. Dva slibné pokusy jsme měli v deváté minutě, Laušmanům průnik uhasil Uvíra a 
následně nestihl Pavlík doběhnout Hřebečkův centr. Na pozoru se musel mít Láncz při centru letícím na 
Proseka. Svůj gólový účet mohl rozšít Kotlík ve dvanácté minutě, bohužel měl k balonu dál než gólman Pávek. 
Mimo bránu mířil na druhé straně Mařík. Druhá příležitost Maříka byla ještě více nebezpečná, balon dostal do 
ideální pozice, ale Sňozík mu skvělým čtením hry balon chytl. Velkou šanci mělo i naše mužstvo při střele 
Hřebečka, jenže jeho rána bohužel do sítě nedorazila. Následovala slabší střela Golovka do rukavic Pávka. 

Aktivní Golovko bojoval v souboji s Lánczem neúspěšně a stejně dopadl i v souboji se Šípkem. Ráz hry se změnil 
ve 29. minutě, Laušman se nechal strhnout průběhem hry a skluzem srazil Pavlatu, následovala přímá červená 
karta a dlouhá přesilovka Vltavínu. Využít se jí snažil o tři minut později Šípek, jeho pokus skončil po několika 
kličkách neúspěšně. Do útoku se naši hráči už tolik nedostali, nicméně domácí tým měl potíž si vypracovat 
větší šanci na ohrožení Sňozíka. Do konce poločasu se to domácímu Vltavínu podařilo, balon kutálející se ve 
vápně trefil z náběhu Mařík a dostal svůj tým do vedení. Zajímavou akci vymyslel ve 44. minutě Hřebeček, 
pokusil se o drzý individuální průnik středem hřiště, ale ve vápně byl o balon obrán. Těsně před koncem si 
domácí střihli dva rohové kopy a ty byly velmi nebezpečné, Pozníček ze druhého hlavičkoval těsně vedle tyče. 

Druhý poločas odstartoval mírným tlakem domácích a do individuální akce se probojoval Hodas, jeho ránu 
stihl Sňozík dalším skvělým zákrokem zachytit. Následovala salva domácích neúspěchů v útočné fázi hry, Láncz 
se dopustil útočného faulu, Macháčův centr odrazil Švejda, Hodas nestihl doběhnout balon dříve než Sňozík či 
neúspěšně střílel Valíček. Velké problémy našim hráčům dělal mohutný Abena a postaral se o nehezký 
historický milník našeho týmu - Busta musel po souboji opustit hřiště s krvavým zraněním a chyběl své vůbec 
první minuty při našem působení v ČFL. Abena působil na obou křídlech a počínal si vcelku úspěšně, v 62. 
minutě trefil z ideální pozice Sňozíka. 

Jeden z mála útoků ve druhém poločase vedl Drobílek a centroval na Ciencialu, ten bohužel zakončoval z 
ofsajdového postavení. Abena, bývalý hráč Sparty, vyhrál běžecký souboj s Jakobovským, ale přihrávka na 
Macháče se mu nepovedla. Nenápadná střela mohla pojistit vedení Vltavínu, Valíčkova rána naštěstí zamířila 
jen do tyče. Velkou možnost k vyrovnání jsme měli po faulu Uvíry a následné standardky z hranice vápna, 
Hřebeček se rozhodl pro přímé ohrožení a bohužel netrefil bránu. Centr Pavlíka po pěkné kombinaci usměrnil 
Uvíra mimo dosah našich útočníků. Z následujícího rohového kopu mířil Hudec těsně mimo bránu. Známka 
bojovnosti byla vidět na Hřebečkovi který bez šel lovit balon z keře aby hra ihned pokračovala. Ciencialův 
dvojitý pokus přinesl pouze rohový kop. Závěr zápasu nebyl v naší režii a domácí tým měl dvě šance, Turákův 
pokus zvládl Sňozík uhasit, ale na osamoceného Abenu už neměl nárok. 

  



17. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – MFK CHRUDIM 0:1 

Další z řady domácích zápasů jsme sehráli proti Chrudimi. Středeční předehrávka 17. kola ČFL měla v prvním 
poločase tón nudnosti, k vidění nebyla žádná větší akce a oba celky tak šli do kabin za nerozhodného stavu. 
Druhý poločas byl úplně o něčem jiném a naše mužstvo se hnalo za výhrou, opět jsme neměli štěstí při 
koncovce a balon do brány nedostali. Bohužel toho využila Chrudim v ten nejhorší čas a ve čtvrté minutě 
nastavení dopravil balon do sítě střídající Kroutil. Tato ztráta může náš tým v budoucnu hodně mrzet, ve třetím 
startu na vlastní půdě jsme si připsali již druhou prohru. 

Úvod zápasu nebyla žádná hitparáda akcí. Do té první se tlačil hned po rozehrávce Kotlík, ale proti dvěma 
soupeřům se neměl šanci prosadit. Na druhé straně hledal Sixta lépe postaveného Krčála, ten byl téže dobře 
bráněn. Lepší šanci jsme měli v osmé minutě, Drobílek mířil centrem na Golovka, ale jeden z obránců zvládl 
včas odvrátil mimo bránu a posléze hráči hostí dobře bránili i Proseka. Langr prověřil Sňozíka slabší střelou do 
jeho připravených rukavic. Stejným způsobem to zkoušel přímo ze standardky Kopecký, ten opět narazil na 
připraveného Sňozíka. Za naše barvy odpovídal Kotlík, zcela nečekaně se objevil s balonem před Mrázkem, ale 
gólman hostí si počínal lépe.  

Vystrašit naše hráče mohl Kesner, jenže jeho zbrklá přihrávka minula spoluhráče. sporná situace nastala ve 33. 
minutě, Kotlík upadl v souboji s Drahošem ve vápně, ale rozhodčí usoudil, že se o faul nejednalo. Drobílek, 
který se poprvé v této sezoně objevil v základní sestavě, se pokoušel prosadit přímou střelou po faulu 
Luptovského, bránu bohužel netrefil. Poslední šancí prvního poločasu byl Drobílkův rohový kop, balon zamířil 
do chumlu hráčů ve vápně, k naší smůle se balon, jako v celém poločase, odrazil na kopačky soupeře. Do kabin 
se tedy šlo za nerozhodného bezbrankového stavu. 

Druhý poločas odstartovala akce Kopeckého, jenže ten při průniku do vápna zapomněl na balon. V 52. minutě 
jsme měli první velkou šanci ke vstřelení gólu, Drobílkova standardka zamířila do vápna a tam balon od 
jednoho z našich hráčů zamířil do brány, k naší smůle ho stihl jeden z hráčů vykopnout z brankové čáry, 
následná střela Bust nebyla nebezpečná. Své umění ukázal veterán Holub, v poklidu motal hlavu Bustovi, ale 
následný centr na Kesnera zachytil Sňozík. Druhou velkou šanci měl v 55. minutě Drobílek, osamocený 
hlavičkoval do brány, ale Mrázek mu svým pohotovým zákrokem zhatil radost. Hřebeček se pokusil prosadit z 
dálky, smůla pokračovala a Mrázek balon ukočíroval ve spolupráci se spoluhráči. Třetí velkou šanci měl na 
svědomí Pavlík, svým pohotovým zákrokem se dostal až do vápna, ale tam už se mu k naší škodě nepodařilo 
vystřelit. Následovala i čtvrtá šance ke vstřelení gólu a ta už byla velmi slibná, Proskova střela k naší ještě větší 
smůle mířila do tyče. 

Hosté se zaměřili spíše na obranu, naši hráči měli daleko více ze hry a čekalo se na gól. Ovšem naše obrana se 
musela mít na pozoru, Busta musel včas zastavovat průnik Malinského. Šanci ke vstřelí gólu jsme měli v 
podobě dvou rohových kopů, z těch se nám ale nepodařilo ani zakončit. Bez zakončení skončil i centr 
Hřebečka, ten zamířil do rukavic Mrázka. Konec zápasu se blížil, ale naše mužstvo to nezabalilo, Prosek donutil 
Mrázka k zákroku a obránce k odkopu do zámezí. Průnik Drobílka zastavil drobným faulem Luptovský, 
následně už náš záložník nezvládl přesně odcentrovat. Pozornost Sňozíka vyzkoušela jedna z mála střel z 
kopaček soupeře. Ve čtvrté minutě nastavení přišel šok pro všechny naše příznivce - Bustovi unikl po straně 
Luptovský, odcentroval i se štěstím na Mastíka a jeho střelu tečoval za záda Sňozíka střídající Kroutil, ten byl v 
té době na hřišti pouhé dvě minuty. Více už se toho v zápase nestihlo, bohužel jsme prohráli v zápase, ve 
kterém jsme byli lepším týmem. 

  



5. kolo FC MAS TÁBORSKO B – TJ ŠTĚCHOVICE 

Série neúspěšných zápasů v ČFL se po dnešku protáhla na tři zápasy, po Vltavínu a Chrudimi jsme neuspěli ani 
proti béčku Táborska. Větrný zápas se zprvu odehrával vyrovnaně, ale do vedení šel domácí tým po gólu 
Džafiče. Druhý direkt přidal po vyloučení Švejdy domácí Kočí z penalty. Ve druhém poločase už to taková 
podívaná nebyla a domácí rezerva Táborska si došla pro výhru 2:0. Domácím notně pomohla výpomoc hráčů z 
áčka, přechod do útoku byl velmi dobrý. 

Hned na začátku utkání se rýsovala šance domácích, ale Traorého přihrávka byla dobře ubráněna. Traoré si 
koledoval o žluté karty, jeho fauly by se daly ocenit za dvě žluté karty, nicméně rozhodčí se nerozhodl karty 
udělovat. Táborsko opět zahrozilo v sedmé minutě, ale Froňkova střela neměla gólové parametry. Více 
nebezpečná šance byla k vidění o dvě minuty později, Bakule centroval na Kočího a ten v dobré příležitosti 
trefil dobře postaveného Sňozíka. Také naši hráči měli nárok na vstřelení gólu, Golovkův povedený centr 
bohužel nestihl Hřebeček zakončit. Pavlík se snažil najít Golovka, ale do hry se vložil domácí gólman Blažek a 
balon ukryl do rukavic. Nejblíže ke gólu byl Hřebeček v 16. minutě, jeho střela z větší vzdálenosti jen těsně 
minula bránu. Domácí Bakule o chvíli později bránu netrefil. Do vedení šlo béčko Táborska ve 22. minutě po 
souhře dvou hráčů áčka, Traoré našel Džafiče a ten neměl potíž zakončit balon do sítě - 1:0. 

Ještě hůře mohlo být o dvě minuty později, Traoré nebezpečně unikal a byl naštěstí zastaven Švejdou i za cenu 
žluté karty. Domácí Kočí se posléze ujal standardky, přímou střelou Sňozíka neohrozil. Vlnu vášní přinesla 28. 
minuta, Slepičkův centr zastavil Prosek a domácí hráči se domáhali odpískání penalty za hru rukou, nicméně 
tuto situaci rozhodčí správně vyhodnotil a penaltu neodpískal. Souhra Traorého s Džafičem ožila ve 33. minutě, 
při jejich další šanci stihl Sňozík chytit. Drobná teč změnila směr střely Bakuleho. Ani Traoré neuspěl se svojí 
střelou. Po delší době se v útoku ukázalo i naše mužstvo a po centru Hřebečka zakončoval hlavou do zámezí 
Drobílek. Ve 40. minutě musel gólman Blažek ukočírovat balon po střele Kotlíka. Osudný moment celého 
utkání nastal ve 45. minutě, Švejda se dopustil faulu ve vápně a následovala druhá žlutá karta (vyloučení) 
společně s nařízenou penaltu. Exekuce se ujal Kočí a těsně před poločasovým hvizdem zvýšil vedení Táborska 
na 2:0. 

Druhý poločas odstartovalo Táborsko opět svojí aktivitou, ale dva rohové kopy nevyužilo ke kloudnému 
zakončení. Navýšit vedení proti našemu oslabenému mužstvu mohl v 52. minutě Bakule, sám byl překvapen 
svojí šancí a neuspěl. Šanci ke snížení jsme měli v 63. minutě, Hřebeček zamířil ze standarky přímo na bránu a 
Blažek vyrazil balon do chumlu hráčů před sebou, opět jsme si vybrali smůlu a balon se posléze odrazil zpět do 
rukavic gólmana. Hrubá chyba při rozehrávce mohla definitivně rozhodnout zápas, domácí smolař zápasu 
Bakule opět napálil pouze Sňozíka. O chvíli později Sňozík kryl skrytý centr střídajícího Dordiče. 

Našim hráčům nechyběla bojovnost, v 78. minutě se snažil Laušman najít Proseka, do jeho centru stihl včas 
trknout jeden z domácích hráčů. Mimo bránu mířil o tři minuty později Hřebeček ze standardky. Také Hudcův 
centr se nevydařil a skončil následným rohovým kopem pro naše hráče, k naší smůle jsme ani jeden ze dvou 
rohových kopů nevyužili. Táborsko chtělo pojistit výhru v zápase, ale střela Kočího mířila mimo. Čestný gól 
zápasu měl možnost vstřelit Cienciala, v tu pravou dobu ale promáchl při pokusu o střelu. Poslední větší akcí 
zápasu byl samostatný průnik Dordiče přes několik hráčů, jeho snahu posléze nevyužil Stoszek. 

  



6. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK BANÍK MOST 1:0 

Dalším utkáním bylo pro naše hráče střetnutí s Mostem v rámci 6. kola ČFL. Do zápasu nemohl nastoupil 
Švejda (červená karta v minulém zápase) a tak se v sestavě jako záskok objevil staronový kapitán Viktor Müller, 
nyní hrající v našem béčku. Velmi důležitý zápas pro oba týmy byl v prvním poločase v naší režii, naši hráči si 
vytvořili hned několik šancí, ale bohužel ani jednu neproměnili. Také ve druhém poločase jsme byli lepším 
týmem a nadvládu zužitkovali gólem, skvělou střelou se prosadil velmi aktivní Hřebeček. Most se ke konci 
zápasu nadechoval k vyrovnání, ale už to nestihl. Zachránit situaci se nepovedlo ani Gedeonovi (v dresu 
soupeře hostuje z Dukly Praha). Do tabulky jsme si připsali tři body a trochu stáhli manko na týmy před námi. 

Utkání zahájili hosté, ale první útočnou akci zaznamenalo naše mužstvo - Busta zakončoval po rohovém kopu 
hlavou a balon letící do brány vykopl z brankové čáry Gedeon. Útočně ladění Hřebeček vyslal na bránu tři 
střely v rychlém sledu, ale ani jedna z nich neprošla za záda Zaťka. První vážnější akci Mostu zakončoval 
skrytou střelou Weickert, ale minul. Nebezpečně se ve vápně motal Surynek čekající na centr Hejdy, centr 
druhého jmenovaného byl včas odražen. Zaťko musel být ve střehu po nevydařené střele Müllera, balon i tak 
letěl do brány a gólman hostí musel být trpělivý. Druhá velká akce našeho týmu byla na pořadu ve 27. minutě, 
Kotlík dostal ideální přihrávku a byl sám před Zaťkem, našemu útočníkovi se podařilo obstřelit gólmana hostí, 
ale bohužel balon zamířil mimo bránu. O čtyři minuty později následovala naše třetí gólová akce, v ní se opět 
objevil Kotlík, ale při svém druhém pokusu trefil Zaťka, ten vyrazil balon před sebe a Koudelka musel ve skluzu 
odkopávat před druhou vlnou hráčů. Následovala nevýrazná pasáž hry, při té se střídaly akce na obou 
stranách. Čtvrtou šanci naši hráči spálili ve 42. minutě - Müllerovu střelu se snažil do brány doklepnout Kotlík, 
ale místo gólu balon orazítkoval tyč. 

Do druhého poločasu poslal trenér Hruška na hřiště Drobílka místo Trnky. Most se pokusil překvapit naše 
barvy a hýřil aktivitou, ta vedla pouze ke dvěma střelám a s těmi neměl Sňozík moc práce. V pořadí pátou 
gólovou akci našeho týmu si připsal Laušman, centr letící do vápna poslal hlavou těsně vedle tyče. Estráda 
nevyužitých možností vyrostla na číslo šest, v 53. minutě orazítkoval Hřebeček z dálky tyč. Střelecká chuť 
Hřebečka nekončila, po přistrčení Drobílka mířil vysoko nad bránu. Sňozík byl stále bez většího zákroku, hosté 
se často sami připravili o možnost zakončení útočným faulem. Asi jediná velká šance Mostu byla k vidění v 65. 
minutě, Surynek sám z malého vápna netrefil bránu. Obrovská euforie a velká úleva nastala v 69. minutě, 
nehlídaný Hřebeček dostal ideální přihrávku a tvrdou střelou k tyči překonal Zaťka - 1:0. 

Po vstřeleném gólu se naši hráči soustředili na udržení vedení a nepouštěli Most prakticky vůbec na dohled 
vápnu. Navýšit vedení se nepodařilo Drobílkovi po nepřesné střele. Série několika střídání trochu natáhla čas a 
především zastavila možný nápor hostí. I přes tyto okolnosti Most zlobil v posledních pěti minutách - Hájkova 
střela z otočky mířila těsně mimo bránu a Surynkova střela ke vzdálenější tyči řádně protáhla Sňozíka. Více už 
toho zápas nenabídl, po třech zápasech jsme se konečně dočkali výhry a vstřeleného gólu. 

  



18. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

- Předehrávaný zápas 18. kola ČFL jsme sehráli na půdě Záp. Před zraky pouhých 100 diváků jsme odehráli 
vyrovnaný zápas, ale bohužel opět vyhořeli v koncovce. Našemu soupeři stačil pouhý jeden gól v prvním 
poločase na zisk plného počtu bodů. V dresu Záp se představil i obránce Miroslav Novák, který zde hostuje z 
našeho týmu. 

Hned na úvod se ukázal domácí Kalivoda, ale svoji střelou trefil Proseka a následná střela Pavlíka letěla vysoko 
nad bránu. Zcela nečekaně se zjevil Kotlík u balonu na malém vápně soupeře, ale zamířil pouze do rukavic 
Straky. Velké nebezpečí číhalo po souhře Svobody s Hejným, druhý jmenovaný neuspěl po zákroku našich 
obránců. Tradiční úkaz našich zápasů nastal v 19. minutě, po střele Golovka se míč opět motal na brankové 
čáře a jeden z hráčů soupeře ho stihl uklidit do bezpečí. O minutu později si na centr Golovka počíhal Kovařík. 
Na opačné straně se po centru Kalivody hlavou neprosadil Kovařík. Dobře zahraná standardka Hřebečka mířila 
na Laušmana, ale ten nezvládl změnit směr balonu mezi tři tyče. Svoji šanci měl i Jakobovský z dálky, jeho ránu 
k tyči uhasil Straka na poslední chvíli. 

Domácí Duben se ve 32. minutě pokoušel prosadit z otočky, ale bránu minul. Penalty se domáhal Hakl po svém 
představení ve vápně, ale rozhodčí mu penaltu neodpískal. Ani Kalaš se na dva pokusy nedokázal prosadit. Více 
sporný okamžik nastal po faulu Busty na Svobodu, ani v tomto případě rozhodčí neviděl faul. Zápy se stihly 
prosadit na konci poločasu, Svoboda stál na správném místě a při svém pádu stihl balon usměrnit mimo dosah 
Sňozíka - 1:0. Odpovědět mohl ještě před hvizdem rozhodčího Busta, ale z centru Hřebečka mířil do rukavic 
gólmana. 

Druhý poločas odstartovala šance domácího Hejného, jeho hlavička šla mimo bránu. Jeden z dalších cetrů 
Golovka prosvištěl vápnem bez zakončení. Na druhé straně se v 57. minutě pokoušel neúspěšně prosadit 
Kalivoda ze standardky. Hejný se nedočkal gólu ani z další hlavičky. Velké štěstí stálo při domácím týmu po 
zahrání rukou jednoho hráče, v tomto případě se rozhodčí mýlil a obral náš tým o možnost vyrovnání. 
Následovala salva našich akcí, ale všechny končily neúspěchem - Hřebeček s Golovkem mířili do zámezí či 
Laušman se nestihl dostat k balonu dříve než Straka. Laušman se snažil vyrovnat i v 82. minutě, ale jeho 
ukvapená rána byla velmi nepřesná. 

Naši hráči se soustředili především na útok a domácí tým byl doslova přibitý na své polovině. I tak se ale do 
průniku dostal Kalaš, toho stihli naši obránci zastavit včas. Obrovskou šanci měl v 86. minutě Busta, ten minul 
o pár centimetrů skvělý Trnkův centr. V záměru zápasu přidaly Zápy druhý gól, ten neplatil pro ofsajd střelce 
Balouna. Definitivně mohl stvrdit výhru Záp Svoboda, jeho ránu zvládl Sňozík bravurně vyrazit. 

Vyrovnat jsme bohužel nestihli a ze Záp si odvážíme těsnou prohru 0:1. Šanci na nápravu máme tuto neděli 20. 
září na půdě Převýšova, utkání 7. kola ČFL startuje v 10:15. Dalším domácím zápasem bude střetnutí s Kolínem 
(neděle 27. srpna od 16:30). 

  



7. kolo SK PŘEVÝŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 3:2 

Zápas sedmého kola ČFL jsme odehráli na půdě Převýšova. Domácí tým využil několik stabilních hráčů z Hradce 
Králové, ten sice tento týden nehrál kvůli infekci, tu se podařilo zrušit a uvolnit hráče na farmu. Konkrétně se 
suma posil vyšplhala až na číslo sedm, zbytek týmu má ovšem s Hradcem Králové také velmi úzkou souvislost. 
Navzdory silné sestavě domácího týmu jsme předváděli velmi dobrý výkon. Hned na začátku zápasu se prosadil 
Laušman gólem po rohovém kopu. Převýšovu se podařilo obrátit skóre, ale vyrovnat stihl skvělým volejem 
Hřebeček. Zápas nakonec neukončily penalty, střídající Labík vystřelil svému týmu tři body gólem ze 
standardky pouhých pět minut před koncem zápasu. Z vyrovnaného zápasu, ve kterém jsme měli několik šancí, 
jsme bohužel body nezískali. 

Na začátku zápasu se dostal do střelecké pozice Prosek a svojí střelou trefil domácího stopera Jarkovského. 
Následoval rohový kop a z něj jsme šli do vedení - Laušman si naskočil na balon z rohového kopu a o břevno 
dostal balon mezi tři tyče, jednalo se o sporný moment, ale rozhodčí ze svého úhlu viděl balon za brankovou 
čárou - 0:1. Odpovědět se pokoušel Plašil, jeho rána postrádala přesnost. Hřebeček na opačné straně mířil 
mimo bránu. Dvě šance měl Převýšov po čtvrt hodině hry, hlavičkové zakončení Sedláčka a pokus Chlebouna 
Snozíka neohrozily. Větší šanci měl vzápětí Hřebeček, po jeho ráně musel gólman Stejskal pohotově skočit k 
tyči. Domácí spoléhali na své vysoké hráče a zakončovali především ze vzduchu, nicméně pokus Pázlera neměl 
nárok. 

Ve 27. minutě byl ve vápně sražen Prosek, rozhodčí tento souboj nevyhodnotil jako penaltu pro naše barvy. 
Svoji kvalitu ukázal Pázler při své obrovské šanci, pohlednou kličkou se uvolnil sám před Sňozíka, ale tam trefil 
našeho dobře postaveného gólmana. Bránu Stejskala se poté postupně nepodařilo ohrozit Trkovi ani 
Hřebečkovi. Závěr první půle patřil Převýšovu, Pázler ve svých dvou pokusech neuspěl, nejprve mu byl 
odpískán ofsajd a z druhé akce střílel velmi nepřesně. Gól do šatny se bohužel domácí podařilo vstřelit, centr 
do vápna zužitkoval Plašil, další z hráčů Hradce Králové - 1:1. 

Druhý poločas se zpočátku odehrával více takticky a žádný z týmů se vyloženě nehnal do útoku. Udeřit mohlo 
naše mužstvo v 50. minutě, to se Stejskalovi hrubě nepovedlo odkopnout a Trnka málem strhl vedení zpět na 
naše kopačky. Domácí tým se nenechal zahanbit a o dvě minuty později centroval Sedláček do vápna, tam 
naštěstí balon minul všechny tři jeho spoluhráče a zamířil do zámezí. Svého pokusu se dočkal i Hřebeček, ale 
jeho pohotová střela byla nepřesná. Zápas otočil Urbanec v 55. minutě, po rohovém kopu byly k vidění hned 
tři střely, ale teprve ta poslední byla bohužel gólová - 2:1. Vedení domácímu Převýšovu vydrželo pouze osm 
minut, první šanci o vyrovnání po dobré přihrávce Laušmana nevyužil Kotlík, ten měl bohužel k balonu daleko. 
Druhá akce už byla gólová, Drobílek hlavou připravil palebnou pozici pro Hřebečka a ten tvrdým volejem k tyči 
Stejskala překonal - 2:2. 

Otočit zápas v náš prospěch mohl Busta v 66. minutě, jeho střela trefila na brankové čáře stojícího hráče, 
bohužel již tradiční moment při našich posledních zápasech. Domácí hráči prověřili naše obránce souhrou 
Súkenníka s Pázlerem, střela druhého jmenovaného trefila nejbližšího hráče. V závěru zápasu se do několika 
momentů připletl Urbanec, jeho zakončení v 75. minutě mířila mimo bránu. Zle mohlo být o čtyři minuty 
později, střelu Pázlera vyrazil Sňozík perfektním zákrokem a udržel naše naděje na bodový zisk. Střídající 
Tomáš Labík bohužel dal domácím fanouškům důvod k radosti, jako exekutor standardky se odhodlal ke střele 
a vrátil vedení na domácí stranu - 3:2. Před svým střídáním zkoušel neúspěšně potvrdit vedení Pázler. Vyrovnat 
se pokusil Hřebeček, ale jeho střela nebyla pro Stejskala nebezpečná. Závěr zápasu moc krásy neukázal, 
Převýšov několikrát střídal a dvěma rohovými kopy zdržoval až do konečného hvizdu. 

  



8. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KOLÍN 1:0 

Do Štěchovic zamířil v rámci 8. kola (10. hraného) ČFL exdruholigový Kolín. Zápas mezi 18. a 15. týmem tabulky 
se odehrával ve vyrovnaném duchu, ale naše mužstvo šlo po gólu Laušmana do vedení. Po zbytek celého 
zápasu si Kolín nevypracoval žádnou gólovou akci a tak jsme si připsali velmi důležité body. 

Úvod zápasu nepřinášel velké ofenzivní manévry. Kolínský Kučera se kvůli faulu na Jakobovského neprosadil a 
Veselý narazil se svojí přihrávkou na Švejdu. Také rohový kop naši hráči ubránili bez větších potíží po hlavičce 
Busty. Nebezpečnou šanci jsme si připsali při přihrávce Hřebečka do vápna, tam bohužel nestál poblíž balonu 
žádný z hráčů na zakončení. Posléze neuspěl Golovko, Hřebeček a ani Kotlík s centrem na Laušmana. Ve 
čtrnácté minutě ale byla k vidění hezká a důležitá akce - Laušman se ujal balonu, vypořádal se se soupeři po 
cestě a parádním zakončením se prosadil přes Vízka - 1:0. Následně o tři minuty později prověřil Vízka svojí 
střelou Golovko. Druhý gól si mohl připsat Hřebeček, ale jeho střela mířila těsně vedle tyče. O vyrovnání se ve 
21. minutě pokusil Kučera, jenže jeho dva pokusy trefily naše hráče ve vápně. Slabou střelou pokazil svůj 
průnik Dostálek. Po delší sobě zasahoval i Sňozík, balon letící přes vápno nebylo těžké ukočírovat. 

Nebezpečně vypadající centr Kouřila trefil dobře stojícího Proseka. Další nebezpečnou akcí Kolína byl centr 
letící na Brunclíka, ale tomu chybělo několik centimetrů do zakončení. Více ze hry měli ke konci poločasu 
hosté, nicméně ani ve 40. minutě se Brunclík neprosadil. Poslední akcí prvního poločasu byl Hřebečkův rohový 
kop, ten zakončoval Laušman ze vzduchu mimo bránu. 

Na začátku druhého poločasu musel být ve střehu Sňozík a vyboxovat balon přes Juklem. Zvýšit vedení mohl v 
51. minutě Golovko, zcela osamocen si připravil balon ke střele a trefil břevno Vízkovo brány. Z protiútoku se 
mohli radovat hosté, ale Jukl netrefil mírně odkrytou bránu Sňozíka. Do zakončení se dokázal dvakrát prosadil 
Pavlík, ale jeho střely nechaly vyniknout Vízka. Dvě velké akce hostí byly k vidění okolo šedesáté minuty - 
nejprve Dostálek zakončoval do rukavic Sňozíka, ale poté při nás stálo štěstí, po centru do vápna a zakončení 
Jukla skončil balon na brankové čáře. Slabší střelou vyzkoušel Laušman pozornost Vízka. 

Po centru Ciencialy dostal Laušman druhou šanci, ale do zakončení se z vápna neprosadil. Několik centimetrů 
scházelo do zakončení i Veselému v 70. minutě. Dvě další šance si Kolín vypracoval v 74. minutě, ale naši 
obránci včas zasáhli. Pečetit výhru mohl střídající Trnka sedm minut před koncem, své dvě šance ohrozit 
odkrytou bránu nevyužil. Hudec, další střídající hráč, mohl mít zajímavou šanci ke skórování, ale při zpracování 
ve vápně uklouzl. Žlutou kartu si v závěru vykoledoval Sňozík svým zdržováním před výkopem, to bylo to 
poslední v zápase. 

  



9. kolo FK VIKTORIA ŽIŽKOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Naši hráči nastoupili do 9. kola (11. hraného) ČFL na půdě Žižkova. Domácí tým, potácející se ve výsledkové 
krizi, byl v prvním poločase spíše odevzdaným soupeřem a to vedlo ke dvěma gólům Hřebečka, ten využil dvě 
přihrávky Golovka ke dvěma gólům (jelikož na Žižkově hrál tak góly neslavil). Do druhého poločasu nastoupil 
Žižkov stejným způsobem a Golovko přidal třetí gól (ten nebyl kuriózně uznán po delší době). Od neuznaného 
gólu se domácí Žižkov vzchopil a Křeček vstřelil kontaktní gól. Další gól v zápase nepadl a tak jsme si z Prahy 
odvezli plný počet zasloužených tří bodů. 

Naše mužstvo se hned od začátku vrhlo do útoku, ale pokusy Pavlíka, Drobílka či Golovka se neujaly. První 
šanci soupeře si připsal v šesté minutě zápasu Volek, jeho střelu vyrazil reflexně Sňozík. Neuspěl ani Marek se 
svojí slabou střelou. První velké nebezpečí číhalo na Brauneise po centru Pavlíka, bohužel balon pouze proletěl 
vápnem. Varování nestačilo a tak naši hráči šli do vedení ve 13. minutě, Golovko skvěle přihrál Hřebečkovi a 
ten osamoceně vstřelil velmi pěkný gól - 0:1. Pavlík větral obranu Žižkova velmi často, ale do šancí se 
neprobojovával. Další dva velké momenty byly k vidění okolo 27. minuty - nejprve byl Laušman držel ve vápně 
a Šandera musel později zastavovat Golovka, poté z další akce zamířil Hřebeček mimo bránu. Těžkopádný 
výkon Žižkova vedl ke druhému gólu Hřebečka - Golovko opět vyslal pěknou přihrávku a ex-žižkovský záložník 
se trefil mezi tři tyče (oba góly neslavil kvůli zmiňované historii v dresu Žižkova) - 0:2. 

Se Žižkovem se to vezlo, o dvě minuty později zastavil balon Křeček těsně před osamoceným Laušmanem. Ve 
34. minutě měl na kopačkách třetí gól Drobílek tváří v tvář Brauneisovi, ex-střížkovský gólman v tu chvíli 
bravurním zákrokem podržel své spoluhráče. Žižkov se snažil o korekci stavu, ale naši hráči předváděli 
bezchybný výkon a jakékoliv náznaky zvládli včas a čistě uhasit. Ve 41. minutě unikal Laušman téměř 
osamoceně na bránu, ale obrana soupeře se stihla vrátit. 

Druhý poločas odstartoval Žižkov jako pokropený živou vodou, veškerá snaha vedla k nepřesným pokusům a 
laciným ztrátám. Postupně neuspěl Šandera, Hanuš a Marek. Okolo 55. minuty byla k vidění kuriózní situace - 
po rohovém kopu Podrazkého se naši hráči hrnuli do útoku a Golovko vstřelil obloučkem třetí gól. Nicméně o 
pár minut později byl jeho gól zničehonic smazán (po rohovém kopu pomezní nechal praporek nahoře, 
rozhodčí Grimm ovšem nechal hru pokračovat a v tu dobu naši hráči vstřelili zmiňovaný gól). Hra pokračovala, 
v 60. minutě proti Laušmanovi stihl Brauneis vyběhnout a balon odkopnout. Právě v tu dobu přišel zlom v 
utkání, domácí tým nabral dech a zatlačil naše hráče do obrany. Marešův centr zvládl na poslední chvíli 
odkopnout Švejda či Gebertova střela mířila jen těsně mimo bránu. Viktorka se gólu dočkala v 73. minutě, po 
rohovém kopu (kterého se zúčastnil i gólman Brauneis) se balon dostal na kopačky Krečka a ten zavěsil - 1:2. 

Po vstřeleném gólu se do zápasu vrátilo i povzbuzování fanoušků, kteří hnali domácí k vyrovnání. naše mužstvo 
nevyplo a útočilo, Cienciala z dálky netrefil bránu, Laušman neuspěl v úniku. S velkou pompou se připravoval 
Podrazký ke standardce, poté ji zkazil pozdravem do rukavic Sňozíka. Potvrdit výhru mohl Trnka s Hudcem, 
Kotlíkův centr prvního jmenovaného těsně nenašel a ani druhý jmenovaný neměl ideální postavení. 
vyhecovaný závěr zápasu strhl Podrazkého k dalšímu zkaženému centru ze standardky. V závěru zápasu se 
bojovalo spíše okolo poloviny hřiště a po dvou nastavených minutách bylo jasné, že si ze Žižkova odvezeme 
plný počet bodů. 

  



10. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK VIKTORIE JIRNY 

Po vyhraném zápase na půdě Žižkov jsme odehráli další zápas na domácí půdě proti Viktorii Jirny. Soupeř šel 
do vedení po lepším startu, ale ještě v prvním poločase stihl Pavlík vyrovnat. Ve druhém poločase se Jirny i 
přes vytrvalou pomoc sudího Martínka neprosadily, naši hráči ale zvládli ubojovat remízu. Následný penaltový 
rozstřel byl v naší režii až do neproměněné penalty Laušmana, i přes jeho zaváhání jsme dokázali urvat druhý 
bod.  

Ospalý a špatný start našich hráčů využily Jirny na svůj  úvodní mírný tlak. Střelecké pokusy Pokorného a 
Dubského byly jen varováním, po něm následoval trest - po standardce odvrátil Busta balon pouze na kopačky 
Vondráčka a ten v dobré pozici zamířil k tyči - 1:0. Inkasovaný gól naše hráče probudil a do dvou střeleckých 
pokusů se dostal Hřebeček. Druhý gól měl na kopačce Dvořák, ale jeho střela z úhlu zamířila do boční sítě. 
Následný kontr našich hráčů naopak zaváněl vyrovnáním, Víšek musel Drobílkovu střelu v leže vyrazit před 
dalšími hráči. V 17. minutě měl dobrou šanci také Laušman, ale jeho střela skončila v rukavicích Víška. 

Do další dobré pozice se mohl dostat Drobílek o čtyři minuty později, ale nedostal se k balonu dříve než 
gólman soupeře. I přes nepřízeň sudího se do další šance hnal Pavlík s Golovkem, první jmenovaný však 
nevyslal přesný centr. Ve 25. minutě nám rozhodčí vzal jasnou penaltu po zákroku na Drobílka, následně ještě 
ocenil našeho záložníka žlutou kartou za simulování. Emoce na uzdě pak neudržel Škorvánek, jeho souboj bez 
míče s Hřebečkem ocenil rozhodčí žlutou kartou pro něj i Hřebečka. Jirny se dostaly pod tlak a Švejda s 
Hřebečkem prověřili Víškovu pozornost. Jeden z mála našich rohových kopů zvedal fanoušky ze sedadel, ale 
střela našich hráčů bohužel trefila Víška. Ve 36. minutě jsme se vyrovnání konečně dočkali, obránce hostí nebyl 
na svém místě a centr do vápna uklidil Pavlík mezi tři tyče - 1:1. 

Závěr poločasu přinesl další z ostřejších falů soupeře s jasným cílem zranit naše hráče, Stöcknerův faul naštěstí 
Golovka nezranil. I tak ale Jirny mohly vstřelit druhý gól, Kejha s Vondráčkem neuspěli. Ještě v závěru poločasu 
zachránil nerozhodný stav Novák svým rychlým odkopem. 

Ve druhém poločase mohlo být veselo hned ve 49. minutě, Drobílek se ujal balonu po špatné rozehrávce 
soupeře, svůj útok ale bohužel nedokázal úspěšně zakončit. Dlouhou pasáž bez výrazné akce ukončil Nečas, 
ideální přihrávku do dobré pozice využil jen pro velmi nepovedenou střelu. Stejně tak vyhořel Dubský. Do hry 
opět výrazně zasahoval rozhodčí, po rohovém kopu Hřebečka se z nejasných důvodů akce ukončila, další 
penaltový zákrok na Bustu byl téže přehlédnut. Gólovou šanci prováhal Laušman při své hlavičce a hlavou 
netrefil téměř prázdnou bránu. 

Posledních deset minut se na hřišti odehrál tuhý boj a ani jeden z týmů se nepouštěl do velkých akcí. Poslední 
šanci na rozhodnutí měl v 86. minutě Kejha, ale tváří v tvář Sňozíkovi selhal. Naše mužstvo poté mohl mrzet 
velmi rychle a bez nastavení ukončený druhý poločas, protože se do hry nedostal expert na chytání penalt, 
Michal Soukup. Penaltový souboj dostal náboj ve druhé sérii po neproměněné penaltě Šimka, jeho chybu 
soupeři prominul Laušman svojí nepovedenou penaltou ve třetí sérii. V sedmé sérii trefil Nečas tyč a poté 
ukončil penalty vítěznou trefou Prosek. 

  



11. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Podzimní část se postupně blíží ke svému konci, další, již třináctý, zápas sezony jsme odehráli na půdě Písku. 
Velký den to dnes byl pro gólmana Sňozíka, ten dnes v den zápasu oslavil jubilejní čtyřicáté narozeniny. V 
prvním poločase byla k viděné otevřená partie a šance na obou stranách. Ve druhém poločase byla hra stále 
otevřená, ale naší hráči mělo více ze hry. Naše snaha byla odměněna výhrou za tři body, jediný gól zápasu 
vstřelil po rohovém kopu stoper Busta. 

První útočnou šanci měl na svědomí domácí Němec, ale nedokázal prostřelit Sňozíka po centru Voráčka. Ve 
dvanácté minutě jsme si připsali šanci také my, Po nešikovném zpracování balonu v podání jednoho z 
domácích hráčů měl Drobílek k dispozici standardku, balon sice zamířil do zdi, ale poté střílel těsně vedle brány 
Hřebeček. Další špatný pokus si Hřebeček připsal o chvilku později. Sňozíkovo vápnem proletěl nebezpečný 
centr Šlehofera, naštěstí nebyl ve vápně žádný z jeho spoluhráčů. V 18. minutě musel Sňozík vytáhnout 
Ježíkovu střelu. Po nebezpečné standardce zakončoval Šlehofer mimo bránu. Další velký útok zmařili Němec s 
Řezáčem, druhý jmenovaný nestihl využít přečíslení a prověřit Sňozíka. Akce střídala akci a tak o minutu 
později vyrážel Rondzik střelu Kotlíka. Pár chvil poté neuspěli Drobílek a Trnka. 

Centr Němce měl možnost zakončit Voráček, ale bránu netrefil. Téměř jasný gól postřele Busty vyrazil Rondzik 
skvělým zákrokem na poslední chvíli. Náš tlak pokračoval a dalším neúšpěsným střelcem se stal Jakobovský. 
Diskutabilní ofsajd byl odpískán Trnkovi, který údajně stál za obránci při přihrávce Drobílka. Poslední akce 
prvního poločasu patřila našim hráčů, se štěstím vybojovaný balon využil Drobílek k nepřesné střele. 

Do druhého poločasu vstoupil aktivněji Písek, rohový kop však Sňozíka nepřekvapil. Ježdíkův centr nezvládl 
úspěšně zakončit Milec. Dobře rozjetou akci našeho celku pokazil Hřebeček zbrklou přihrávkou zcela mimo 
spoluhráče. Individuálně to zkusil Trnka, ale zakončil pouze do rukavic gólmana Rondzika. Bez zakončení 
proletěl vápně Drobílkův centr. Pokračující tlak mohl po centru Golovka zužitkovat Laušman, ale ke střele na 
bránu nebyl připuštěn obráncem. Renda odvracel v 63. minutě balon mimo vápno jen na kopačky Hřebečka, 
tomu se nepodařilo trefit bránu. Samostatný únik Řeháka naše obránce nevystrašil a střela mezi tři tyče mu 
byla zakázána. O dvě minuty později musel Prosek vykopávat balon z malého vápna a zachránil tak první 
inkasovaný gól. Největší šanci zápasu měl v 72. minutě Řezáč, po skvělé pobídce od Němce stačilo pouze 
prostřelit Sňozíka, ale ten situaci zvládl a svým zákrokem vyrazil balon. 

Ani Šlehoferova střela se nevešla mezi tři tyče. Nevyužitých šancí Písek litoval v 74. minutě, po rohovém kopu 
se snesl centr na hlavu Busty a ten ho chladnokrevně poslal za záda Rondzika - 0:1. Odpovědět mohlo duo 
Něměc - Řezáč, druhý jmenovaný se naštěstí ke střele nedostal. Jakub Held se rozhodl k ukvapené střele v 83. 
minutě a nechal vyniknout Sňozíka. Neprosadil se ani Martin Held při pokusu o hlavičkové zakončení. Sporný 
okamžik nastal v samotném závěru zápasu, Hudec byl při pokusu o zakončení ve vápně sražen, ale rozhodčí 
tuto situaci neposoudil jako faul. Následovala série několika našich střídání na naší straně. Více času už po 
dvou nastavených minutách nebylo a tak jsme si na naše konto zapsali plný počet bodů. 

  



12. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 

Tuto neděli začal zimní čas a zároveň skončila naše série čtyř zápasů bez prohry. Stalo se tak v rámci 14. 
hraného kola na naší domácí půdě s Domažlicemi. Ve vyrovnaném utkání jsme si stejně jako soupeř dokázali 
vytvořit několik gólových šancí, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili a tak hostům stačila jediná, byť velmi 
šťastná, trefa. Včetně výsledku nás můžou mrzet, charakterem neurčená, zranění Kotlíka a Pavlíka, oba 
postupně střídali. 

Hned v úvodu zápasu se do dobré příležitosti propracoval Busta, jeho zakončení po dobrém centru Švejdy 
zamířilo nad břevno. Do vedení mohli jít hosté po naší špatné rozehrávce, balon se dostal ke zcela 
osamocenému Roubalovi, který se naštěstí nedostal do zakončení. Po dvou dalších minutách se trefil Fořt, ale 
jeho gól byl pro ofsajd neuznán. Naši hráči byli více na balonu, ale veškerá snaha nevedla k ohrožení Šimana v 
bráně Domažlic. Produktivní nebyli naštěstí ani hosté, zejména Fořt dostával jednu ofsajdovou přihrávku za 
druhou. Právě Fořt měl na svědomí jednu z větších šancí ve 29. minutě, po rohovém kopu zamířil hlavou mimo 
bránu. Hned z následného útoku mohl zahrozit Laušman, ale byl osamocený a lehce obraný o balon dvěma 
soupeři. 

Také Prosek se pokoušel prosadit, ale jeho pokus mířil mimo bránu. Ve 37. minutě Došlý řádně prověřil Bustu, 
ten mu ale stihl ztížit situaci a zasloužil se o udržení nerozhodného stavu. Zbylé minuty prvního poločasu už 
žádné převratné změny nepřinesly, k vidění byl pouze nepřesný pokus Hřebečka. 

Na startu druhého poločasu se rozhodl Cienciala překvapit gólmana, ale jeho pokus neměl žádnou šanci. 
Naopak v 50. minutě jsme měli šanci obrovskou - hosté špatně rozehráli a Laušman se mohl pokusit ohrozit 
opuštěnou bránu, to se mu bohužel kvůli dobrému skluzu Bauera nepovedlo. Na prahu šedesáté minuty padlo 
na hřiště mírné šero a v 61. minutě padl i první gól do naší sítě - balon dorazil po centru až na kopačky Brauna 
a ten dokázal propálit hned čtyři naše hráče společně se Sňozíkem - 0:1. Inkasovaný gól naše hráče probudil, 
ale obrana soupeře společně se Šimanem fungovala dobře. Velkou šanci na vyrovnání měl v 71. minutě 
Hřebeček, sám se probojoval před Šimana, ale z úhlu se mu nepodařilo gólmana překonat.  

Další dvě velké akce jsme měli v 75. a 76. minutě. První příležitost byla opravdu velká, Šiman se srazil ve vápně 
se spoluhráčem a před Trnkou byla prázdná brána (a dva obránci), k naší smůle zamířil balon pouze do břevna. 
Ve druhé příležitosti unikal Kotlík sám na bránu, ale jeho pokus dokázal Šiman vyrazit. Vyrovnat jsme mohli 
také v 83. minutě, ale nikdo z hráčů nedokázal zakončit. Ve zbytku zápasu se hráči vrhli do risku a tak měl 
šance i soupeř z brejků. Tutovku zazdil Roubal slabou střelou do náručí Sňozíka a ani Chocholoušek nedokázal 
potvrdit výhru. 

  



19. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 1:2 

Naše mužstvo zahájilo anglický týden předehrávkou 19. kola ČFL na domácí půdě proti soupeři z Benešova. V 
prvním poločase se našim hráčům moc nevedlo a po gólu Čapka šel do vedení soupeř, ještě v prvním poločase 
se nepodařilo vyrovnat z penalty Hřebečkovi. Ve druhém poločase jsme nastřelili břevno i tyč a jako trest přišel 
druhý gól soupeře. Následný pokus o vyrovnání dopadl špatně, pouze kosmeticky upravil výsledek z penalty 
Švejda. Vinou dlouhodobého zranění Říhy a z posledního zápasu zraněných Pavlíka s Kotlíkem do zápasu 
nastoupil po delší době Viktor Müller. 

Po z obou stran nepřesném začátku utkání se v páté minutě opřel do balonu Laštovka, ale z dálky pouze 
prověřil pozornost Sňozíka. Na opačné straně se po přihrávce Golovka ocitl v zajímavé pozici Trnka, jenže z 
úhlu neměl šanci více ohrozit gólmana. Do vápna Benešova létalo několik centrů, ale s nimi si dokázali 
Štěpánek s Braným velmi dobře poradit. Prověřit Štěpánka málem mohl Laušman hlavou ve 14. minutě, ale 
chybělo mu několik centimetrů aby trefil balon. Nebezpečná byla střela Žáka z hranice malého vápna nad 
břevno brány Sňozíka. Pozornost Štěpánka prověřil ve 20. minutě Prosek skákavou střelou. Zcela nečekaně pak 
o dvě minuty později přišel první gól soupeře - rychlou akci využil k centru Kučaba na osamoceného Čapka na 
malém vápně a ten bez problémů překonal Sńozíka - 0:1. 

Po naší standardce přišel důležitý moment, gólman soupeře stáhl Proseka a rozhodčí pro náš tým odpískal 
penaltu. Té se ujal Hřebeček, ale penalta se mu vůbec nepovedla a Štěpánek si připsal velmi cenný zákrok. 
Nadějný útok hostů poté změřilo zbrklé překopnutí balonu od Rejhona. Ve 39. minutě zakončoval po přihrávce 
Trnky jemnou tečí Laušman mimo bránu. Ve zbytku prvního poločasu dokázal Vrňák na dva pokusy ubránit 
Drobílka při jeho cestě do vápna. 

Ze začátku druhého poločasu mohlo být hned vyrovnáno, Trnka si připravil balon na střelu a trefil břevno 
brány soupeře. Rejhonův nebezpečný náběh zvládl uhlídat Prosek a následně také Sńozík včas odkopl balon 
před Čapkem. Další možností na vyrovnání byla hlavička Busty v 59. minutě, po centru Laušmana mířil náš 
stoper těsně mimo bránu. V 65. minutě si popotáhl Drobílek balon do střelecké pozice a orazítkoval tyč 
Štěpánkovi brány. Následoval další tlak na půlce soupeře, ale právě soupeř dokázal vstřelit druhý gól. V 72. 
minutě se po standardce Benešova odrazil balon na osamoceného Večeru a ten propálil všechny hráče - 0:2. 

Našemu mužstvu nezbývalo nic jiného než risk, ale soupeř si své vedení dobře bránil. Velké sebevědomí 
soupeře vedlo k několika nebezpečným protiútokům, které naši obránci ve spolupráci se Sňozíkem museli 
hasit. V devadesáté minutě byl ve vápně Turkem sražen Filip Novák a tak nám rozhodčí dopřál druhou penaltu 
v zápase. Balon si připravil Švejda a tvrdou střelou alespoň kosmeticky upravil konečné skóre zápasu - 1:2. 

  



13. kolo FK DOBROVICE – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Na závěr anglického týdne zamířilo naše mužstvo na půdu nováčka z Dobrovice. Do utkání opět nemohli 
nastoupit Říha, Pavlík a ani Kotlík. Vstup do zápasu se nám moc nepovedl a v deváté minutě se ze standardky 
prosadil domácí Vajgl. To bylo ze strany domácích vše a do útoku se pak převážně tlačili naši hráči. Více na 
balonu jsme byli také ve druhém poločase, ale gól se nám již ve třetím zápase v řadě vstřelit nepodařilo. Velký 
náboj mělo utkání pro Cyrila Golovka, ten je v našem týmu na hostování právě z Dobrovice. 

První šanci zápasu měl Hřebeček, který trefil pouze před sebou stojícího obránce. Do hlavičkového zakončení 
se o chvíli později nedostal ani Laušman. Vzápětí dostal dobrou přihrávku Volf, ale byl mu odpískán ofsajd. 
Naše mužstvo bylo v úvodu lepším týmem, jenže ani po rohovém kopu Drobílka žádný z hráčů nezvládl 
zakončit. První velkou šanci zápasu si připsala v deváté minutě Dobrovice a prosadila se gólově - po faulu 
Proseka se standardky ujmul Vajgl a střelou k tyči se prosadil - 1:0. Nadějně vypadala akce ze 14. minuty, Trnka 
poslal balon Laušmanovi a ten mohl přihrát do šance Golovkovi, bohužel poslední jmenovaný měl k balonu 
velmi daleko. Tečovanou střelou odpověděl Kotyza. Také Just se pokusil zvýšit vedení domácích, radost mu 
vzal jistý Sňozík. 

Domácí se až lehce nechali obírat o balony, tím vznikalo několik možností pro naše hráče. Bohužel jsme se ale 
do žádné větší šance nedostávali. Ve 33. minutě nebezpečně centroval Boček, balon letící na Osvalda gólman 
Sňozík včas chytil. Hezký centr se povedl také Trnkovi, ale Laušman ho nevyužil. Jednu z mála střel si připsal 
Trnka ve 38. minutě, jeho pokus byl velmi nepřesný. V pádu nezvládl zakončit Laušman po propadnutí balonu 
přes všechny hráče. V posledních vteřinách prvního poločasu byl k vidění jen jeden nepřesný pokus Dobrovice. 

Druhý poločas pokračoval stejně jako ten první. Rohový kop Drobílka neslavil úspěch po obranné hlavičce 
Hrušky. Slibně vypadal centr Krystana na Rudolfa, ale ten nestihl balon na hrací ploše. V 57. minutě postili 
rozhodčí ofsajd Osvalda, ten mohl pokračovat sám na bránu, ale byl včas obráněn. Jedno z mála zakončení si 
připsal za domácí Bernát, jenže ani on neprostřelil hustou zeď těl před sebou. Dobrou šanci získali naši hráči v 
70. minutě, standardku ze dvaceti metrů využil Švejda k nepřesné přímé střele. 

Po dalších dvou minutách se standardky ujal Drobílek, jeho centr vyrazil gólman Bartoš k Ciencialovi, ten 
bohužel nestihl zakončit. Pozornost Sňozíka mohli po dlouhé době prověřit domácí Osvald s Bernátem, jenže 
se ani v tomto případě nedostali do kloudného zakončení. V 74. minutě vyhrál Prosek souboj s Miškovským a 
udržel naše naděje v zápase. V 79. minutě jsme měli další šanci na vyrovnání, ale balon zamířil mimo bránu. 
Domácí se snažili ušetřit vteřiny, ale v 88. minutě se musel pořádně protáhnou Bartoš při centru Drobílka. 
Poslední šanci v zápase měl střídající Sodoma, tváří v tvář Sňozíkovi se neprosadil, náš gólman ukázal na závěr 
velmi krásný zákrok. 

  



14. kolo SK BENÁTKY NAD JIZEROU – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Předposlední venkovní utkání letošního roku vyplnil zápas 14. kola ČFL na půdě Benátek nad Jizerou. Domácí 
celek, farma ligové Mladé Boleslavi, využila čtyř hráčů z ligového kádru – Kubistu, Klobásu, Křapku a Vraštila. 
První poločas dopadl z našeho pohledu velmi dobře a po gólu Hřebečka se šlo do kabin za stavu 0:1. Ve 
druhém poločase se bohužel podařilo vyrovnat střídajícímu Ansumovi, ale nakonec jsme si z Benátek odvedli 
bonusový bod za vyhrané penalty. 

Právě Klobása si hned na začátku zápasu způsobil zranění, kvůli kterému ho může minout nominace do 
reprezentace U21. Ve třetí minutě si připsal první střelu v zápase Jakobovský, jeho tečovaný pokus skončil 
v rukavicích Michni. O minutu později si vytvořil zajímavou šanci Laušman, ale ještě před zakončení skončila 
akce odpískaným ofsajdem. Poprvé si Sňozík sáhl na balon v sedmé minutě, když musel včas sebrat balon před 
Michalem Sedláčkem. Další šanci domácích měl na svědomí Synek, jeho průnik ukončil včas a čistě Busta. Po 
rohovém kopu Michala Sedláčka zakončoval Křapka do v tu dobu velmi dobře připraveného Sňozíka. 
Standardky našeho týmu se ujal Drobílek a přímo střelou spíše pozdravil Michňu. V 19. minutě unikal Drobílek 
s Laušmanem do otevřené obrany Benátek, ale právě první jmenovaný byl ještě před pokutovým územím čistě 
obrán o balon. 

Z dálky se pokusil Sňozíka ohrozit Michal Sedláček, ale ani další z jeho pokusů našeho gólmana neohrozil. 
Kubistův únik nezastavil včas Prosek, naštěstí pro naše barvy si s touto šancí domácí hráč neporadil správně. 
Další šancí Benátek byl centr Klaina, jeho pokus musel Sňozík velmi rychle vyrazit. Ve 33. minutě měl Sňozík o 
dost těžší situaci, zajímavé zakončení domácího Michala Sedláčka jen tak tak nespadlo pod břevno. Naši hráči 
odpověděli z vybojované akce, Laušman doběhl zdánlivě ztracený balon a následně po přihrávce Proseka 
zakončoval mimo bránu z malého vápna.  Mírného tlaku jsme využili ve 39. minutě, po přihrávce Pavlíka se 
pěknou střelou k tyči prosadil Hřebeček, v letošní sezoně stále nejlepší střelec týmu. Poslední akcí první půle 
byl náš rohový kop, po něm jsme se do zakončení neprobojovali. 

Druhý poločas odstartoval takřka identicky stejně, jako první se ke střele odhodlal Jakobovský, ale jeho střelu 
měl Michňa pod kontrolou. Ve 49. minutě se po centru Michala Sedláčka snažil prosadit Škarecký, ale minul. 
Škarecký se následně dostal do další šance, Švejda netrefil hlavou balon a domácího útočníkovi stačilo pár 
centimetrů ke zpracování balonu. Z úhlu zakončoval mimo bránu také Klain. Ani Sudek se z levá strany 
neprosadil, jeho střela z úhlu Sňozíka nevystrašila. Naši hráči se dožadovali penalty v 60. minutě, ale rozhodčí 
situaci posoudil jako čistou. V 65. minutě po standardce Michala Sedláčka balon dlouho neposedně skákal ve 
vápně, naštěstí ho naši obránci na několik pokusů dokázali dostat mimo nebezpečné vápno.  Po rohovém kopu 
mohl vyslat Škarecký další střelu, ale netrefil balon. 

Několikaminutový úsek bez našeho zakončení ukončil v 76. minutě Drobílek, jeho střela si cestu za záda Michni 
nenašla. Mladý záložník poté rozehrával rohový kop, po něm našel Prosek lépe postaveného Laušmana, ale ten 
se svojí střelou nad břevno neuspěl. Postupně poté neuspěli Škarecký s Vraštilem. Domácí tým bohužel 
dokázal vyrovnat v 87. minutě, střídající Ansuma vletěl nebojácně do vápna a po centru z rohového kopu 
zavěsil za záda Sňozíka. Ještě hůře mohlo být v 88. minutě, při našem mužstvu stálo velké štěstí, Prosek zřejmě 
zahrál rukou ve vápně, ale rozhodčí nechal píšťalku v klidu. Nakonec ale mohl padnout vítězný gól do domácí 
brány, Drobílkův centr mohl zakončovat Laušman do odkryté brány, jenže mu v cestě stál jeden z obránců. 

Následovaly pokutové kopy o bonusový druhý bod. Sedm sérii skončilo se 100% úspěšností. Za naše mužstvo 
se postupně trefili Busta, Jakobovský, Drobílek, Trnka, Švejda, Laušman a Prosek. Za hosty se prosadili 
Škarecký, Borovička, Vraštil, Michal Sedláček, Karásek, Marek Sedláček a Kubista. Rozhodla osmá série, 
penaltový mág Michal Soukup chytl penaltu Synkovi a vítězný gól poté vstřelil Pavlík. 



16. kolo FK ČÁSLAV – TJ ŠTĚCHOVICE 0:2 

Letošní poslední zápas jsme odehráli na půdě sestupem ohrožené Čáslavi. Při zápase jsme se museli obejít bez 
čtyř hráčů sestavy, chyběli Cienciala, Kotlík, Novák i Říha. Po delší odmlce se na skok objevil v základní sestavě 
Viktor Müller a přinesl našemu týmu štěstí. Kapitán Švejda zvládl s velkou porcí štěstí vstřelil první gól zápasu v 
první poločase, poté ještě z penalty pojistil výhru ve druhém poločase Laušman. Díky třem bodům jsme se 
přiblížili týmům před námi a alespoň trochu zlepšili náladu před dlouhou zimní pauzou. 

Čáslav jako farma Vlašimi využila služeb tří hráčů, ale ani to nestačilo tamnímu velmi mladému mužstvu k 
bodovému zisku. Zprvu se obě mužstva předháněla v ofsajdech a kvůli tomuto souboji si první střelu zápasu 
připsal Hřebeček až v šesté minutě, náš záložník si sice vypracoval dobrou pozici, ale bránu netrefil. Druhé 
zakončení Hřebečka už bylo přesné a domácí gólman Kovařík si musel dát velký pozor při vyrážení balonu. 
Téměř tutovou akci jsme zahodili v jedenácté minutě po útočném výpadu Proseka, náš krajní obránce našel 
dobrou přihrávkou osamoceného Golovka, jenže ten zvolil slabé zakončení a gólman se stihl vrátit. Přes 
několik zbytečných ztrát si Čáslav vybojovala první zakončení ve dvacáté minutě, pokus Pokrovskiho ovšem 
neměl parametry k ohrožení Sňozíka. Touto akcí domácí na malou chvilku ožili, jenže přes ofsajdy a laciné 
ztráty z jejich strany téměř neohrozili Sňozíka. 

Zcela nečekaně pak padl náš gól ve 31. minutě, Švejda se z dálky opřel do balonu a domácí gólman si 
trestuhodně nechal propadnout balon do sítě - 0:1. Pouhé dvě minuty poté inkasoval domácí tým druhý direkt, 
po souboji Laušmana s Kunáškem se žlutilo, poté ovšem Váňa srazil Laušmana a zaslouženě obdržel červenou 
kartu. Zvýšit náskok ještě do poločasu se pokusil Hřebeček s Drobílek, po střele druhého jmenovaného vyrážel 
Kovařík balon na poslední chvíli. Úplně poslední akci si připsal Drobílek, jeho slalomu obránci přihlíželi, 
následně však náš šikovný mladý záložník zamířil mimo bránu. 

Hned na startu druhé půle mohl zvýšit po přihrávce Laušmana rozeběhnutý Drobílek, při této akci se skvělým 
zákrokem prezentoval Kovařík. Posléze domácího gólamana prověřil i Hřebeček, také proti jeho střele správně 
zakročil. Ojedinělým útokem se prezentoval Brejcha, jeho průnik skončil blokovaným zakončením. Nadějný 
výpad zaznamenala Čáslav v 64. minutě, Mihálkovi stačilo být pár centimetrů blíže k balonu a mohl 
nebezpečně zakončovat. Zápas definitivně rozhodl penaltový faul na Hudce - penalty se v 70. minutě ujal 
Laušman a dokázal překovat Kovaříka - 0:2. 

Právě Laušman mohl vstřelit další gól v 74. minutě, Jakobovského suverénní průnik a skvělý centr ovšem náš 
útočník nevyřešil zakončením. Tempo hry postupně zpomalilo po několika střídáních, právě po nich se mohl 
prosadit Frejlach, jeho padáček do brány vyrážel Sňozík pohotovým zákrokem nad břevno. Třetí gól našeho 
mužstva se nepodařilo vstřelit ani Bustovi, nicméně našeho stopera to tolik mrzet nemuselo, z Čáslavi si totiž 
odvážíme zasloužené a důležité tři body. 

  



35. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK ČÁSLAV 2:0 

Úvod utkání patřil spíše našemu týmu, ale snaha nevedla k ohrožení brány. První vážnou akci jsme si připsali ve 
dvanácté minutě - Batka vybojoval balon a přihrával Vernerovi, ten balon ještě lépe posunul na Pavlíka, ale ten 
už ve vápně nestihl zakončit kvůli obrannému skluzu Výborného. Právě Verner se několikrát snažil střílet, ale 
jeho pokusy míjely bránu. Druhá šance našeho týmu přišla v devatenácté minutě - Dalekonosný centr se 
odrazil ke Drinovi, který zvládl obejít gólmana, ale bohužel se mu z velkého úhlu nepovedlo zakončit mezi tři 
tyče. Čáslav se poprvé připomněla ve 23. minutě a šance to byla velmi nebezpečná - obrana soupeře na 
polovině hřiště dobře četla hru a balon se tak dostal na kopačky Bernarda, který orazítkoval tyč. Chaos v 
našem vápně musel po půl hodině hry hasit Busta, který se obětavě stavěl balonu do cesty při šancích Mlynky 
se Špičákem. Třetí velkou šanci našeho týmu měl Verner - obrana soupeře úplně propadla a mladý záložník 
mířil sám na bránu, gólman Nguyen byl velmi daleko z brány, ale střela Vernera mířila těsně mimo bránu. Když 
už to vypadalo na polo-časovou remízu, vstřelil hostům gól do šatny Busta - po rychlé rozehrávce přihrával 
Drina do malého vápna a tam už náš stoper neměl těžkou práci při doklepnutí balonu do sítě - 1:0. 

Druhý poločas odstartovala ve velkém tempu Čáslav, po pěti minutách hry Strnad těsně minul Sňozíkovu 
bránu. Po rohovém kopu měl velkou šanci i Švejda, jehož hlavičku perfektně vyrazil Nguyen. Na druhé straně 
se připomněl Pavlík, který na dva pokusy nepřekonal gólmana. Šance na vyrovnání se hostům zmenšila v 61. 
minutě, druhou žlutou kartu obdržel Král po faulu na Pavlíka. Naši hráči sice hráli v přesile, ale soupeř nám 
žádné nebezpečné zakončení nedovolil. Klid do konce zápasu obstarali naši dva hráči ze Slavie - nejprve pálil 
Batka do tyče, od které se balon odrazil přímo na volného Vernera, který pohodlně zavěsil . 2:0. Padl i třetí gól 
o tři minuty později, těsný ofsajd vzal gól Hajdarevičovi. Když se poté ani v poslední minutě neprosadil 
Bilinkiewicz, nebylo o vítězi zápasu pochyb. 

  



20. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK TACHOV 

Druhý start našeho mužstva v jarní části sezony skončil druhou výhrou. Tachov byl vyrovnaným soupeřem a až 
do konce zápasu bylo o co bojovat. Naše mužstvo se dostalo do vedení po pěkném gólu Batky, kterého v 
kolonce střelců doplnil na startu druhé půle Hajdarevič. Druhý gól byl ve výsledku velmi důležitý, jelikož se 
Tachovu podařilo snížit gólem zkušeného Vaněčka. 

Veselo mohlo být už na začátku zápasu, když se sám před Houdkem vyskytl Batka, ale svojí střelou vysoký 
útočník netrefil bránu. Do hry se poté dostal i soupeř, jenže Matasova střela z otočky nebyla nebezpečná. V 18. 
minutě vyslal Vaněček pěkný centr na Dvořáka, který těsně minul Sňozíkovu bránu. Zajímavá pak byla akce ve 
22. minutě, kdy Verner zamířil ze standardky pod břevno a řádně prověřil Houdkův postřeh. Odpověď se 
dostavila o šest minut později po rohovém kopu Vaněčka, zkušený stoper Knakal měl nebezpečný pokus, který 
ovšem do brány nezamířil. Radost domácím fanouškům přinesla 41. minuta, Batka dostal skvělou přihrávku za 
obranu a přesně obstřelil padajícího Houdka - 1:0. Hostující Vaněček poté minutu před koncem stihl vyrovnat, 
ale ještě před tím se útočným faulem provinil Matas a tak naši hráči zamířili do kabin s těsným vedením. 

Start do druhé půle vyšel lépe našemu týmu a hned ve 47. minutě měl Verner na kopačkách zajímavou akci, 
kterou ještě dokázal Houdek chytit. O minutu později už ale kapituloval, Hajdarevič proběhl vápnem, převzal 
balon, a prosadil se střelou nad ležícího Houdka - 2:0. Útočné snažení pokračovalo i v 54. minutě kdy Verner 
dobrou střelou prověřil Houdka, jenž stihl vyškrábnout balon do zámezí. Tachov, vědom si potřeby výhry, 
přidal plyn a v 63. minutě jsme museli vykopávat balon z brankové čáry. Tachov získával stále více prostoru a 
velmi nebezpečný byl zejména Vaněček, který se, jedenáct minut před koncem zápasu, dočkal snížení - nejprve 
si narazil balon se svým spoluhráčem, poté ho nezvládl ubránit střídající Cienciala a pak už zkušenému hráči 
stačilo jen prostřelit Sňozíka, což se mu bohužel povedlo - 2:1. Šance Tachova pak mohl definitivně před 
koncem zápasu utnout druhým gólem Batka, který si po průniku Jakobovského udělal střeleckou pozici, ale gól 
mu vzal další dobrý zákrok Houdka. Hosté si ve zbytku hrací doby šanci nevytvořili a po prohře zůstávají pět 
bodů od záchrany. 

  



21.kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 

První venkovní zápas jsme absolvovali na půdě Králova Dvora. Povrch hřiště nenasvědčoval k pohledné 
přízemní kombinaci a domácí hráči, kteří jsou na tento povrch zvyklí, dokázali vstřelit první gól po rohovém 
kopu. Druhý poločas již byl z naší strany lepší a dokázali jsme vyrovnat po penaltě, kterou proměnil útočník 
Batka. Následný penaltový souboj vyhrál Králův Dvůr 3:0. 

Do zápasu nastoupilo naše mužstvo s jednou velkou změnou v sestavě, mezi tři tyče se postavil gólman 
Soukup. Úvod zápasu nepřinesl žádnou větší šanci, pouze v sedmé minutě musel Soukup pohotově chytit 
přihrávku směřující na Kurtiaschviliho. Domácím se nevedlo z několika rohových kopu, prakticky ani z jednoho 
nebyla příbramská farma nebezpečná. Naši hráči donutili Boháče k zákroku až po čtvrt hodině hry, ale ten 
neměl se záludnou střelou potíže. Právě z následujícího rohu padl náš gól, jenže nebyl Hajdarevičovi pro ofsajd 
uznán. Hra se sice postupně vyrovnávala, ale do vedení šel Králův Dvůr, jeden z mnoha zmiňovaných rohů 
zvládl hlavou uklidit mezi tři tyče Procházka - 1:0. Odpověď mohla přijít ještě do poločasu, jenže Pavlík v pádu 
nezvládl z těžké pozice trefit bránu. 

Druhý poločas naši hráči odstartovali o dost lépe a odměnou za snah byla penalta v 54. minutě, díky které 
Batka vyrovnal - 1:1. Domácí celek se poté ihned snažil vrátit vedení na svou stranu, jenže kupil jednu chybu za 
druhou. Postupně neuspěli Šilhavý, Zelenka i Balšánek. Velké štěstí při nás stálo v 77. minutě, to po kombinaci 
domácích selhal střídající Hájek v tutové šanci, ale naštěstí vůbec netrefil téměř odkrytou bránu. Na opačné 
straně prověřil Verner gólmana Boháče po chybě obránců v rozehrávce. Základní hrací doba vítěze neurčila a 
šlo se do penalt, na které se bude bohužel ještě dlouho negativně vzpomínat. Rozhodlo se totiž hned po třetí 
sérii, domácí Králův Dvůr trefil všechny tři, ale z naší strany postupně netrefili bránu Busta, Jakobovský a Batka. 
I tak si ale odvážíme cenný bod z venkovního hřiště. 

  



22. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LOKO VLTAVÍN 

Již třetím domácím zápasem tohoto roku bylo klání proti Vltavínu. Do Štěchovic zavítal jeden z aspirantů na 
postup do druhé ligy a samotný start zápasu tomu napovídal, jenže vedení soupeři nevydrželo a do kabin se šlo 
za našeho vedení. Ve druhém poločase soupeř inkasoval dvě červené karty, ale i tak zvládl v samém závěru 
zápasu vyrovnat. Nicméně, ve Štěchovicích zůstaly dva body, ten bonusový po vyhraném penaltovém souboji. 

Vltavín hned na startu úvodního dějství sevřel naše hráče a svoji převahu využil k prvnímu gólu, když Lánczův 
centr na vzdálenější tyč uklidil Podzimek mezi tři tyče - 0:1. Vedení soupeři moc dlouho nevydrželo, jelikož o tři 
minuty později Hřebeček dloubákem našel Batku, který dokázal překonat Pávka - 1:1. Diskutabilním zákrokem 
pak byl faul na Pavlíka, který ku překvapení domácích fanoušků neskončil penaltou. Po úvodních gólech nebyla 
možnost vidět moc akcí, jelikož oběma týmům scházela především přesnost v zakončení. Jedna z těch 
přesnějších střel byla vystřelena ve 23. minutě Macháčem, ale Sňozík tuto střelu kryl stejně jako pozdější 
tvrdou ránu Pozníčka. Vltavín měl několik možností k navrácení svého vedení, jako třeba ve 35. minutě, kdy 
musel Sňozík vytáhnout důležitý zákrok proti Prokešovi. Po nechtěném přiťuknutí balonu se ve vyložené šanci 
ocitl i Podzimek, jenže ani on na  jistého Sňozíka nevyzrál. Posledních pět minut první půle přineslo dvě rány 
pro našeho soupeře, nejprve musel pro zranění odstoupit kapitán Komárek a ve 42. minutě otočil Batka, který 
využil výborný centr Košaty, skóre na domácí stranu - 2:1. 

Druhý poločas, hraný za velmi dobré divácké návštěvy, moc vzruchu na svém startu nepřinášel a k vidění tak 
byly pouze nepřesné střely Prokeše se Šípkem. Pavlík se nedočkal penalty ani po třetím souboji ve vápně, 
nutno dodat, že zejména třetí souboj by se dal označit za penaltový. Okolo šedesáté minuty však měla obě 
mužstva po jedné šanci, nejprve zazvonila za Pávkem tyč a poté na druhé straně nevyužil Prokeš po rohovém 
kopu velmi dobrou příležitost, kterou obětavě vyrazili naši obránci. Poté přišel zlom utkání, Busta fauloval 
Macháče a posléze došlo k vyloučení prve faulovaného Macháče. Aby toho nebylo málo, po pěti minutách 
sejmul na půlce hřiště Vokoun Jakobovského a poslal svůj tým do devíti. Následovala dvacetiminutová 
přesilovka, při které se na hřiště po dlouhé době dostal Říha, který se na podzim zranil právě při zápase proti 
Vltavínu. Naši hráči se do velkých manévrů netlačili, ale když už do útoku zamířili, dopouštěli se chyb. Vltavín 
ukázal svoji sílu v posledních deseti minutách, nejprve obránci společně s Pávkem ustáli tutovou šanci Batky, 
poté i samostatný nájezd Driny a v nastavení naše mužstvo potrestali - po rychlém protiútoku vyrovnal 
střídající Hodas - 2:2. Zkoprnělým fanouškům ovšem domácí hráči vrátili radost penaltovým soubojem, který 
dokázali vyhrát 5:4. Rozhodující byla poslední série, ve které Sňozík vychytal Macháčka. 

  



23. kolo SK SOKOL BROZANY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

V pořadí pátý jarní zápas v rámci ČFL jsme odehráli za příjemných podmínek na velmi kvalitním trávníku proti 
domácím Brozanům. Téměř jistě sestupující celek, který dohrává soutěž především ze cti, byl našim hráčům 
vyrovnaným soupeřem i když herní převahu mělo naše mužstvo. Oba týmy si připsaly po jedné velké šanci, ale 
zápas skončil bezbrankovou remízou. Prémiový bod po penaltách poté získali domácí, kteří využili penaltového 
zaváhání Batky a Říhy. 

Za domácí Brozany nastoupil veterán Aleš Pikl a také Cyril Golovko, který odehrál podzimní část sezony ve 
Štěchovicích. Na šance chudý zápas nenabízel moc atraktivity už ve svém počátku. Mírně aktivnější směrem 
dopředu byly spíše Brozany, ale Jakobovský se Švejdou dvě nadějně vypadající akce bez nervů ubránili. 
Následovala naše převaha, která vedla pouze k centrům do vápna a ty měl domácí gólman Hlaváč téměř celý 
zápas pod kontrolou. Jedna z mála přímých střel byla k vidění po půl hodině hry, když se balon odrazil k 
Pelikánovi a ten následně zamířil tvrdou střelou mimo bránu. Na obou stranách lítalo několik balonů vápnem, 
ale shodně ani na jedné straně nikdo nestál na správném místě pro dorážku. Nejlepší šanci prvního poločasu 
zmařil ve 41. minutě Benda, Golovkův centr mířil přímo na jeho hlavu, ale od ní se odrazil do břevna. 

Do vedení mohlo jít naše mužstvo hned na startu druhé půle, po standardce zamířil balon na vzdálenější tyč, 
kam jen těsně nestihl doběhnout Busta. Bohužel to byla i jediná větší akce druhého poločasu, domácí se 
spoléhali na nepřesné protiútoky a na druhé straně naši hráči lehce odevzdávali balony. Brozany hrozily spíše 
ze standardek, kterých se ujímal především zkušený Pikl, který ovšem ani jednou netrefil bránu. V 57. minutě 
stál v nadějné pozici Batka, jenže zpracovával balon déle a Golovko ho stihl následně odstavit od balonu. 
Odvážně a bez nervů hrající domácí celek doplácel na velmi časté chyby v útoku. Mírný vzruch přinesla 85. 
minuta, když se z tribuny zdálo, že jeden z domácích hráčů v souboji s Vernerem zahrál rukou v pokutovém 
území. Logickým vyústěním nezáživného zápasu tak byl penaltový souboj, jenže v něm se nám podobně jako v 
Královo Dvoře nedařilo. První dvě penalty stihl Hlaváč chytit Batkovi a Říhovi, za domácí tým sice chyboval 
Golovko, ale definitivně rozhodl o druhém bodu pro Brozany zkušený Pikl. 

  



24. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC MAS TÁBORSKO B 2:1 pp. 

Naše mužstvo dokázalo bodovat i ve svém šestém zápase pod vedením trenéra Busty. Ve čtvrtém letošním 
zápase jsme na domácí půdě hostili rezervu druholigového Táborska. První poločas nabídl několik možností 
pro oba celky, ale gólu se diváci nedočkali. Druhý poločas už nebyl tolik atraktivní, ale k viděn í byly dva góly - 
prvním střelcem byl Batka, ale hosté dokázali vyrovnat po gólu Nešického. Následný penaltový souboj už naše 
mužstvo dokázalo vyhrát a připsalo si prémiový druhý bod. 

Rezerva Táborska sice do Štěchovic dovezla několik druholigových hráčů, ale bylo to naše mužstvo, které mělo 
na kopačkách první šanci zápasu - ve třetí minutě vypíchl Batka balon a rozehrál do strany na Košatu, ale ten 
místo přihrávky na lépe postavené spoluhráče střílel do rukavic Brycha. Druhé nebezpečí z naší strany dorazilo 
v desáté minutě, to po rohovém kopu zamířil balon na vzdálenější tyč a Brych musel opět zasahovat, 
tentokráte proti střele Švejdy. Daleko jasnější šanci pak měli hosté o tři minuty později, na Surmaje mířila 
přihrávka před odkrytou bránu, ale mladý záložník naštěstí bránu přestřelil. Další, v pořadí třetí šanci, našich 
barev promarnil ve 24. minutě Kraus, kterému nesedla střela při velmi dobré střelecké pozici. Odpověď 
dorazila vzápětí při standardce Táborska, to totiž Smetana tvrdou přímou střelou prověřil rukavice Sňozíka. Na 
opačné straně byl ve střehu Brych při dobrém pokusu Pavlíka. Nebezpečně pak vypadala samostatná akce 
Nešického, který od půlky hřiště došel s balonem až do střelecké pozice a pálil mimo bránu. 

Pomalý start druhé půle přinesl pouze jeden vážný okamžik, po souboji o balon dopadl hostující Froněk na 
ruku a musel okamžitě střídat pro své vážnější zranění. Snahu našich barev i barev soupeře při standardkách 
kazila samotná rozehrávka, téměř všechny pokusy mířily pouze do rukavic gólmanů. Série střídání zápasu téže 
nepomohla, ale alespoň jsme se dočkali prvního gólu zápasu - po rohovém kopu se totiž dostal osamocený 
Batka ke hlavičce a nedal Brychovi moc šancí - 1:0. Naši hráči měli balon více pod kontrolou, ale postupně se 
hosté začali dostávat do šancí a výsledkem bylo vyrovnání, které střelou z úhlu zařídil Nešický - 1:1. Závěr 
zápasu se opět dohrával velmi opatrně, nicméně nebezpečný rohový kop Vernera musel z vápna odklízet 
pohotový Smetana. Následoval penaltový souboj o prémiový bod, pro naše mužstvo již čtvrtý v sezoně. 
Tentokráte se našemu mužstvu dařilo, velkou měrou k tomu přispěl náhradní gólman Soukup, který ve třetí 
sérii vychytal Nohavu při první i opakované druhé penaltě. Za naše mužstvo se trefili Jakobovský, Verner, 
Košata a Drina. Druhý bod si tedy připsalo naše mužstvo a v tabulce povýšilo na desáté místo. 

  



25. kolo FK BANÍK MOST – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

První ze dvou venkovních zápasů skončil první čistou prohrou v tomto roce. Na půdě Mostu, který před 
zápasem čítal šest proher v řadě, se našich hráčům moc nedařilo a utkání tak ovládl domácí celek. Nejvíce nás 
můžou mrzet zmařené šance, které s velkou spolehlivostí chytal Divkovič. Šanci vyrovnat nám ve druhém 
poločase vzali i rozhodčí, kteří neuznali jasný gól Batky. Jedním z těch lepších momentů bylo nastoupení již 
připraveného Maršálka, který debutoval v našem dresu. 

Více u balonu byli zpočátku naši hráči a zahrozili hned v šesté minutě, ale Vernerův centr stáhl Divkovič bez 
větších problémů. Domácí tým se do šance mohl dostat po rohovém kopu, ale tuto možnost mu neumožnil 
Busta, který hlavou dostal balon do bezpečných pozic. Výhodu standardky pak nevyužil Verner, který vyslal 
centr přímo do náručí gólmana Divkoviče. Po velké hrubce Sňozíka se do vedení dostal Most v 18. minutě - 
nikterak prudkou střelu Jindráčka neudržel v náručí a balon mu propadl za brankovou čáru - 1:0. Vyrovnat jsme 
mohli vzápětí, ale Batkovu přihrávku Verner nezužitkoval. Mohlo být ještě hůře, rozjetou akci Šíši vylepšil 
Hejda přihrávkou na Beleje, který tváří v tvář Sňozíkovi neuspěl. Při chuti hrající domácí tým se hnal do další 
akce ve 34. minutě, Belej nabíjel Jindráčkovi, který z dobré pozice přestřelil bránu. Divkovič, dlouhou dobu bez 
práce, se vyznamenal ve 37. minutě při tutové akci Batky, po skvělém centru Hřebečka domácí gólman včas 
vyběhl a mladého útočníka vychytal. Nepovedený první poločas pak ještě korunovala jeho poslední minuta - 
standardku z nadějné pozice nevyužil Hřebeček, poté naše mužstvo získalo možnost opakování, ale druhý 
pokus poslal Verner přímo do zdi. 

Most začal aktivně druhý poločas a po střele Jindráčka musel Maršálek odkopávat balon mířící do prázdné 
brány. Ke gólu nevedla ani další souhra Hřebečka s Vernerem, druhý jmenovaný v zajímavé situaci přestřelil 
Divkovičovu bránu. Následoval již zmiňovaný sporný moment, v 52. minutě totiž vstřelil Batka regulérní gól, 
který mu nebyl pro ofsajd uznán (u tyče stál domácí hráč a tím pádem se o ofsajd rozhodně nejednalo). Spravit 
chuť si mohl Batka o chvíli později, ale z tutové pozice netrefil bránu. Most se postupně stahoval více a více do 
obrany, do útoku se podíval až v 60. minutě při střele Kasala. Pojistit vedení mohl domácím v 74. minutě Belej, 
který šel zcela sám na Sňozíka, kterého posléze nastřelil. Ve zbytku zápasu naši hráči dopláceli na několik 
nepřesností v rozehrávce a do pořádného ohrožení Divkoviče se už nedostali. 

  



36. kolo MFK CHRUDIM – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0 

Další venkovní utkání jsme odehráli na půdě silné Chrudimi, lídra tabulky třetí ligy. Prakticky v kompletním 
hráčském obsazení jsme se téměř po celý zápas museli mít na pozoru v obraně, soupeř nás do šancí moc 
nepouštěl. Nicméně naši hráči velmi dobře bránili a Královehradecký soupeř se dokázal prosadit až ve druhém 
poločase po diskutabilním vyloučení stopera Maršálka. Tento akt bohužel přišel pouhých patnáct minut před 
koncem zápasu a alespoň jeden cenný bod nebyl tak moc daleko. 

Vedoucí tým tabulky zahrozil hned v osmé minutě, Krčál měl dost místa pro zakončení, ale k němu se nakonec 
vůbec nedostal. Následovaly další dvě akce ze strany Chrudimi, Sixta zamířil ze standardky přímo do náručí 
Sňozíka a poté pálil osamocený Langr mimo tři tyče. Domácí gólman Mrázek se musel v bráně nudit i při dalším 
pokračování, v 18. minutě totiž Rybičkovu střelu odkopával ve vápně Busta. Domácí se museli mít na pozoru 
po půl hodině hry, po faulu Krčála pálil ze standardky Švejda mimo bránu. Ani po zbytek prvního poločasu se 
obraz hry příliš nezměnil, postupně se neprosadili Radouš, Kesner i Krčál. 

Chrudim nepolevila ani ve druhém poločase, hned ve 47. minutě Rybička dvakrát zakončoval, ale oba jeho 
pokusy dokázal Sňozík vyrazit. Náhodný odraz balonu poté v 61. minutě hasil Busta dalším obranným 
zákrokem ve vápně. Jeden z mála přímých ohrožení Mrázka se konal v 64. minutě po našem rychlém 
protiútoku, na jeho konci byl Hřebeček pálící mimo bránu. Na druhé straně pak po dobrém centru Kesnera 
zakončoval Krčál do rukavic připraveného Sňozíka. Prakticky nejlepší šanci ke vstřelení gólu měl v 68. minutě 
střídající Verner, jehož střela z dobré pozice byla sražena do zámezí. Domácí celek bojující o udržení prvního 
místa se opět dostal do mírného tlaku a ten byl podpořen i vyloučením Maršálka, který po druhé žluté kartě 
zamířil do sprch. První žlutá karta byla už z prvního poločasu za odkopnutí balonu, ale ta druhá už byla daleko 
více diskutabilní - náš stoper totiž šel do souboje o balon, po kterém upadl soupeř a následoval červený trest. 
Právě následná standardka rozhodla zápas, centr se ve vápně odrazil od Busty přímo na hlavu Rybičky a ten 
hlavičkou z bezprostřední blízkosti uklidil balon do sítě. Pojištění vedení mohlo přijít v 82. minutě po velké 
šanci Tlapáka, kterého opět vychytal Sňozík. Šanci na vyrovnání pak prováhalo naše mužstvo pět minut před 
koncem, dva hráči soupeře nedokázali zachytit balon a Košata nebezpečně postupoval k bráně. Ani tuto šanci 
ovšem naši hráči nedovedli do konce a připsali si druhou prohru v řadě. 

  



26. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 3:4 pp. 

Na domácí půdě nás v rámci 26. kola ČFL potkalo velké výsledkové zklamání. Naši hráči si v prvním poločase 
vybojovali dvougólové vedení, ale soupeř z Převýšova, doplněn o několik hráčů z Hradce Králové, dokázal ve 
druhém poločase zásluhou Urbance vyrovnat. Mohlo být ještě hůře, v nastaveném čase druhého poločasu 
totiž Jakobovský ve vápně fauloval Bastina, dostal červenou kartu a soupeř zahrával penaltu. Urbanec však 
hattricku nedosáhl, trefil z penalty pouze tyč. 

Úvod utkání byl v naší režii a hned ve druhé minutě se hosté museli bránit po dobře zahraném rohovém kopu. 
V deváté minutě pak hledal Verner centrem Maršálka, ale ještě před ním stihl jeden z obránců srazit balon na 
rohový kop. Právě po něm se naše mužstvo prosadilo - balon se ze skrumáže těl odrazil k Pavlíkovi, který ho 
uklidil za bezmocného Stejskala. Odpověď mohla přijít vzápětí z kopaček Urbance, ale Sňozík dokázal zkrotit 
balon. Ke gólové akci nevedl ani Vernerův průnik přes dva soupeře a další šance plynoucí z naší mírné převahy. 
Přišel trest v podobě vyrovnání, centr do vápna totiž uklidil do brány důrazný Bastin. Otočit skóre pak mohl po 
samostatném úniku Špidlen, kterého ubránil až Jakobovský poblíž hranice vápna. Přišel druhý zářez našeho 
mužstva, ze standardky totiž skvělou střelou udeřil na správném místě stojící Košata. Navýšení vedení přišlo ve 
40. minutě, Doležal velmi špatně zpracovával balon a toho využil Pavlík - nejprve obstřelil Stejskala a trefil tyč, 
poté balon doběhl a vstřelil svůj druhý gól v zápase. 

Převýšov do startu druhého poločasu kompletně obměnil oba posty stoperů a započal svoji cestu za 
vyrovnáním. Naši hráči se už daleko hůře dostávali do šancí a ke gólu nevedla střela Vernera či pokus o průnik 
v podání Pavlíka. Na druhé straně pálil nepřesně Sedláček. Dobrou příležitost zmařil v 64. minutě Urbanec, 
který trefil z malého vápna boční síť. Neúspěšní poté byli i P. Novák a J. Labík. Snížení však i tak přišlo, v 72. 
minutě dostal hodně prostoru Urbanec, vytvořil si střeleckou pozici, a střelou do pravého růžku snížil na rozdíl 
jednoho gólu. Návrat dvougólového vedení mohl přijít v 78. minutě, Vobejda rozehrával velmi tvrdou malou 
domů, Převýšov však zachránilo, že šel balon do zámezí. Velmi aktivní Urbanec byl zastaven v dalším náznaku 
šance Bustou, ale další z jeho několika pokusů byl úspěšný v 82. minutě - po faulu Maršálka rozehrával 
standardku, při které obstřelil zeď a trefil balon přímo do sítě. Pohroma přišla v nastavení, Převýšov totiž mohl 
otočit skóre. Jakobovský prohrával běžecký souboj s Bastinem a po faulu ve vápně zamířil s červenou kartou 
do sprch. Následovala penalta pro hosty při které jsme měli štěstí, Urbanec totiž trefil tyč. 

Zápas dospěl do penaltového souboje a hned v první sérii se netrefil Špidlen s Batkou. Rozuzlení se dostavilo v 
šesté sérii - Bastin bez potíží proměnil, za naše mužstvo penaltu zahodil Hajdarevič. Nadějně rozehraný zápas 
tak skončil penaltovou výhrou Převýšova. 

  



27. kolo FK KOLÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 

Do zápasu v Kolíně nemohl zasáhnout Jakobovský po červené kartě ze zápasu s Převýšovem a pro své zranění 
ani kapitán Švejda, ale tak si ale naše mužstvo dokázalo poradit na půdě Kolína. Do vedení naše mužstvo dostal 
v prvním poločase Busta, poté ve druhém poločase navýšil vedení Batka. Velmi dobře hrající domácí Kolín 
zvládl pouze kontaktní gól, který zařídil povedenou střelou z dálky Šourek. 

Aktivně začal domácí tým, nadějný centr Nešpora stihl Košata ubránit, střela Fuska o minutu později byla 
nepřesná. Sympatickou akci našich hráčů, když se Verner snažil najít Batku, naopak kryla obrana soupeře. 
Velkou šanci si připsal ve 13. minutě Pavlík, kterému včas skončil pod nohy domácí gólman Knobloch. Naopak 
Kolín zahrozil později po centru Nešpora, balon letící do vápna musel Maršálek akrobaticky vyrážet. Domácí 
soubor se nadechl k velkému náporu v rozmezí 25. a 30. minuty - tečovaný centr Kučery či hlavičku Štočka 
dokázal Sňozík krýt, při střele Fuska ho poté zachránilo břevno. Nevyužité šance museli domácí tým mrzet ve 
33. minutě - domácí hráči očekávali cestu balonu do zámezí, ale Říha balon stihl na hrací ploše, vyslal centr do 
vápna a tam si jako úspěšný střelec počínal Busta - 0:1. Závěr poločasu patřil opět domácímu týmu, ale jedinou 
větší šancí byl pokus Nešpora, jehož střelu Sňozík ukryl do rukavic. 

Kolín nepolevil ani na startu druhé půle a pokus Štočka ze 48. minuty mohl přinést vyrovnání. Na druhé straně 
se Verner pokusil ohrozit Knoblocha střelou z dálky, ta ale postrádala razanci. V 55. minutě se po přihrávce 
Hrona se tečovanou střelou prezentoval Šimeček. Technicky hrající domácí hráči byli opět potrestáni po 
jednom z mála našich útočných výpadů - balon vybojovaný Vernerem se postupně dostal ke Košatovi, který 
centrem našel ideálně nabíhajícího Batku, nejlepší jarní střelec našeho týmu se pak z malého vápna nemýlil - 
0:2. Celek trenéra Staňka se nevzdal, hned z následující akce hlavičkoval mimo bránu Kouřil. Gólu se ovšem 
domácí fanoušci dočkali, Šourek z velké dálky vyslal skvělou střelu a překonal v té době bezmocného Sňozíka - 
1:2. Domácí hráči pochopitelně získali elán do dalšího náporu a pokračovali ve svém tlaku - v 74. minutě vyslal 
nebezpečný pozdrav Hron, po faulu Borkovce těsně za vápnem pak ze standardky neuspěl Nešpor. 
Nebezpečný pak byl pokus z otočky v podání Šimečka, při kterém nás opět zachránilo břevno. Ve zbytku 
zápasu už se Kolínu nepodařilo vymyslet gólovou akci a prodloužil si domácí sérii bez výhry. 

  



28. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2:3 

Jeden z nejatraktivnějších jarních zápasů odehrálo naše mužstvo na domácí půdě proti Viktorii Žižkov v rámci 
28. kola ČFL. Zápas, do kterého už nastoupil uzdravený kapitán Švejda společně s Jakobovským, který minulý 
zápas nemohl odehrát kvůli červené kartě ze zápasu s Převýšovem, se zpočátku vyvíjel v náš prospěch – stejně 
jako na podzim se v prvním poločase dvakrát prosadil Hřebeček. Viktorka se ovšem dokázala do zápasu vrátit 
gólem Dočekala z konce první půle. Bojující hosté pak dokázali vyrovnat gólem Klána a v nastaveném čase 
druhého poločasu využil špatný výkop Sňozíka ke svému druhému gólu Dočekal. Nadějně rozehraný zápas, 
jako už několikrát v této sezoně, jsme nedotáhli do úspěšného konce. 

Hosté trpěli hned v úvodu první půle, jejich útočné snahy povětšinou sami kazili nepřesnými finálními centry. 
Nebezpečný byl Šanderův centr na Marka, před kterým stihli obránci odvrátit balon. Bez povšimnutí pak 
vápnem proletěl Jakobovského centr. Gólu jsme se ale přeci jen dočkali, ve dvanácté minutě totiž hosté velmi 
špatně rozehráli, balon doputoval na kopačky Hřebečka, který nemilosrdně propálil Soukupa – 1:0. O dvě 
minuty později pak byl Jakobovský sražen ve vápně, k nevoli domácích fanoušků se penalta neodpískala. Ve 
třicáté minutě měli naši hráči hned dvě příležitost k navýšení skóre – při první akci hledal Batka lépe 
postaveného Hřebečka, jehož střelu zvládl Soukup šťastným zákrokem lapit. Jenže poté sám chyboval, dlouho 
váhal s výkopem a nakonec doslova hodil balon na kopačky Hřebečka, který rychlým lobem zamířil přímo pod 
břevno – 2:0. Další varování pro soupeře nastalo ve 39. minutě, Hřebečkův rohový kop totiž zakončoval Busta 
těsně vedle tyče. Závěr poločasu už ovšem nebyl v našem podání ideální, ve 44 minutě doletěl centr přímo na 
kopačky Dočekala, který z mírného úhlu propálil balon za záda Sňozíka – 2:1. No a mohlo být ještě hůře těsně 
před koncem úvodního dějství – Markovo zakončení z otočky zamířilo přímo do tyče, od které balon putoval 
přímo na Sňozíka, který včas zareagoval a nesrazil ho za svá záda. 

Druhý poločas mohl odstartovat vesele, hned ve 46. minutě Soukup vyrazil balon před Batkou přímo 
k nabíhajícímu Krausovi, mladý záložník ovšem bránu přestřelil. V 53. minutě se snažil zakončit standardku 
Dočekal, ale z velkého úhlu neměl moc šancí na úspěch. Viktorka se snažila vyrovnat a při své snaze několikrát 
zbrkle kazila své šance. Divákům zatrnulo v 56. minutě po pokusu Podrazkého, jehož střílený centr z velkého 
úhlu spadl na břevno. Špatný odhad na výběh v podání Soukupa mohl využít Novák, ale jeho rychlý pokus 
z dálky nebyl přesný. V posledních dvaceti minutách měl soupeř velký tlak. Zkušený útočník Marek v 67. 
minutě netrefil odkrytou bránu. Mnoho elánu do zápasu přidal i střídající Klán, který vysílal několik střeleckých 
pokusů a trefil tyč. Vyrovnání bylo na vlásku a osudná byla 76. minuta – Hurkou zahraná standardka přinesla 
vyrovnání, balon se od břevna odrazil zpět do hřiště a Klán si bohužel připsal trefu do černého - 2:2. Jedna 
z mála šancí našeho celku byla k vidění deset minut před koncem základní hrací doby, Verner rozehrával 
standardku a tvrdou ránou mířil na připraveného Soukupa. Trestuhodně pak stejný hráč zahodil standardku 
z hranice vápna, balon totiž zamířil přímo do zámezí. Běželo nastavení a téměř každý už čekal na penaltový 
souboj, jenže to byl omyl. Sňozík se totiž pokoušel o rychlý výkop, ale trefil před sebou stojícího Klána do zad, 
od něj balon s velkým štěstím odletěl na Dočekala a ten rozhodl celý zápas - 2:3. Následná oslava gólu 
společně s fanoušky symbolizovala výsledek zápasu, Viktorku jsme potrápili, ale body bohužel odevzdali. 

  



37. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ZÁPY 2:3 pp. 

Ve středeční předehrávce 37. kola ČFL se ve Štěchovicích představily Zápy bojující o postup do druhé ligy. 
Jenže ambiciózní tým v první půli téměř nic nepředvedl a tak šli do vedení naši hráči zásluhou Busty. Ve 
druhém poločase rozhodčí mírně nadržoval soupeři a přišlo vyrovnání Matějky. Ovšem naši bojovníci se jen tak 
nedali a po faulu na Batku šli opět do vedení. Bohužel po čtyřech minutách vyrovnával Duben. Vítěze zápasu 
určil penaltový duel, který vyhrály Zápy v poměru 3:2. 

V dresu Záp se očekávaně objevil i náš kmenový hráč Miroslav Novák, který v aktuálním ročníku v týmu 
soupeře hostuje. Hned ve třetí minutě se hosté chvíli radovali, po rohovém kopu uklidil Petrů balon za záda 
Soukupa, ale radost soupeři překazil jejich útočný faul. Pokračování hry nebyla žádná velká hitparáda, hosté 
nevyužívali několik standardek Kalivody či Petra Pavlíka, naši hráči pak několikrát zbytečně ztráceli balony ve 
finální fázi hry. Přesto byl k vidění gól v síti Záp, centr do vápna využil Busta, který překonal Straku. Pár 
okamžiků poté došlo k identické situaci, na druhý pokus se už Straka lépe připravil. Velké váhání zkušeného 
Petrů ve vlastním vápně málem skončilo fiaskem pro hosty, jelikož Batkovi moc nechybělo, aby překazil jeho 
spolupráci s gólmanem. Zbylé minuty první půle se nesly ve stejném duchu jako začátek zápasu, oba celky už 
se do vážnějšího střeleckého pokusu nedostaly. 

Neuspokojivý výkon se trenér hostí pokusil zlepšit dvoj-střídáním o poločase. Ve 47. minutě se ke střeleckému 
pokusu dostal Matějka, ale stejně jako vzápětí Hřebeček na druhé straně, netrefil bránu. Jeden ze spornějších 
momentů nastal ve vápně soupeře, Hřebeček v souboji se soupeřem upadl, ale o penaltu se dle rozhodčího 
nejednalo. Hosté dosáhli vyrovnání v 58. minutě po dlouhém autu M. Nováka, balon ještě jeden z hráčů 
prodloužil za sebe do malého vápna, kam si naběhl Matějka a v tu chvíli bezmocného Soukupa překonal. Blízko 
k návratu vedení jsme byli o pár minut později, hosté si totiž po hlavičkovém pokusu Busty málem vstřelili 
vlastní gól. Velké štěstí jsme měli v 68. minutě, protože souboj Košaty se střídajícím Kalašem mohl skončit 
osudovou penaltou pro Zápy. Snaha rozhodčího mírně nadržovat hostům naše hráče nabudila ke zjednodušení 
hry a kýžený efekt se dostavil - nejdříve sice Straka výborně chytl Batkův pokus po samostatném úniku, poté 
ovšem při dalším útoku Batku ve vápně skluzem podrazil a zařídil pro naše mužstvo penaltu, kterou 
s přehledem proměnil Verner. Jenže ve vedení jsme byli pouhé čtyři minuty, další dlouhý aut Nováka 
tentokráte využil Duben. Velké díky pak patřilo v závěru zápasu Soukupovi, který skvělým reflexem pohotově 
ukryl do rukavic hlavičku jednoho z hráčů soupeře. 

Za nerozhodný výsledek 2:2 po základní hrací době si oba týmy připsaly jeden bod a následoval penaltový duel 
o prémiový druhý. Bohužel v pěti sériích jsme se dopustili tří chyb a bonusový bod si připsal na své konto 
soupeř. 

  



29. kolo SK VIKTORIE JIRNY – TJ ŠTĚCHOVICE 4:0 

Nejvyšší prohru za celé naše téměř tříleté působení v ČFL si naše mužstvo připsalo v rámci 29. kola aktuálně 
probíhajícího ročníku na půdě Jiren. Domácí celek si zásluhou Vondráčka vybojoval dvoubrankové vedení 
v prvním poločase a poté ve druhém poločase přidali góly Šťastný s Awukem. Velmi sporný byl především třetí 
gól Jiren, který byl uznán na základě domnění pomezního rozhodčího. 

V úvodu zápasu dostalo naše mužstvo šanci v podobě standardky, ale Vernerův centr do vápna přerušil 
odpískaný útočný faul. Následovalo několik pokusů domácích Jiren, ale Dubský, Melechovský či Čepelák 
neuspěli. Uspěl až Vondráček v 11. minutě - domácí útočník využil přesného centru Kejhy ke vstřelení prvního 
gólu. Po třech minutách Jirny zvýšily vedení po nepovedený odkopu Ciencialy, Čepelák následně našel 
Vondráčka a ten si připsal druhý gól v zápase. Domácí celek tlačil i nadále, střely Škorvánka a Melechovského 
ale nemířily na bránu. Na dostřel bráně Fendricha jsme se dostali po půl hodině hry, rychlý protiútok nepřesně 
zakončoval Košata. Dobře myšlené sražení balonu do vápna v podání Batky se pak nesešlo s pochopením jeho 
spoluhráčů, kteří nebyli ve vápně. Na závěr prvního poločasu se pokusil Kocourek vyzrát na Soukupa, ale naše 
nová gólmanská jednička byla pozorná. 

Druhý poločas mohl odstartovat velmi smolně, Ciencialova tvrdší malá domů ale naštěstí nemířila mezi tři tyče. 
Velmi dobrý zákrok pak musel v 51. minutě vytáhnout Soukup při pokusu Kocourka. Z dálky se pokoušel 
korigovat Pavlík, ale ani jeho pokus nedokázal prověřit domácího gólmana. Velmi sporná pak byla situace v 70. 
minutě, malá domů chycená Soukupem byla jasná, ale následný gól byl velmi diskutabilní - Šťastný totiž z 
hranice penalty i díky pokynu pomezního rozhodčího proměnil, nicméně také dle našich hráčů tomu tak 
rozhodně nebylo. Opět uplynuly pouhé tři minuty a Jirny daly čtvrtý gól, tentokráte by se dalo diskutovat o 
ofsajdovém postavení střelce Awuka. Za rozhodnutého stavu už oba celky téměř neměly o co bojovat. V 76. 
minutě se pokusil Verner prověřit Fendricha standardkou, ale to se mu bohužel opět nepovedlo. Mezi tři tyče 
nezamířil ani tečovaný pokus střídajícího záložníka Borkovce nebo Hajdarevičovo zakončení z hranice 
vápna. Domácí celek už poté Soukupa neohrozil ani z Vondráčkovo rohových kopů a po několika střídáních 
uplynul i zbývající čas zápasu. 

  



30. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC PÍSEK 1:0 

Zamotaná situace ve druhé lize (FNL) dodala velký náboj našemu dalšímu zápasu v ČFL, ve kterém jsme na 
domácí půdě přivítali Písek. Před zápasem jsme totiž měli pouhých pět bodů náskoku na aktuálně sestupovou 
příčku. Vývoj zápasu nám každopádně přál a díky pěknému gólu Batky jsme si připsali opravdu velmi důležité 
tři body, díky kterým jsme opět v klidnějších vodách. Jednou z pozitivních zpráv bylo i nastoupení Švejdy, který 
několik posledních zápasů pro zranění vynechal. 

Zkraje prvního dějství jsme měli daleko více ze hry, ale centry Vernera s Hřebečkem nenacházely správné 
adresáty. Ve 13. minutě se Rondzikovi nevydařil výkop a balon se snesl přímo na Batku, který se do úniku 
nedostal díky včasnému zakročení obránců. První z nebezpečnějších akcí si připsal Písek až ve 26. minutě ze 
standardky, Šlehofer zamířil tvrdou střelou přímo na bránu a prověřil Soukupa, který dokázal balon vyboxovat 
do zámezí a posléze z rohového kopu nastřelil Němec břevno, od kterého se balon odrazil na Holuba a ten 
přestřelil bránu. Hned z následné akce šlo do vedení naše mužstvo - Hřebečkův dlouhý centr do vápně 
usměrnil Verner přímo na kopačky Batky, který posléze po zemi prostřelil Rondzika. Písek hrozil především ze 
standardek, druhou větší šanci si totiž připsal opět Milec, jehož přímou střelu Soukup dokázal vyboxovat. Do 
kabin jsme mohli jít ještě šťastnější, bohužel však v posledních vteřinách dokázali hráči soupeře vykopnout 
balon z brankové čáry. 

Druhý poločas otevřel nepřesnou střelou Jakobovský. Poté na opačné straně málem Zeman vyslal do úniku 
svého spoluhráče, ale Švejda se Soukupem zvládli situaci skvěle vyřešit. Méně vytíženého Rondzika prověřil 
Hřebeček stříleným centrem, který mířil mezi tři tyče. Následovalo tradiční ohrožení Soukupa v podobě 
standardky, Milec opět přímou střelou prověřil, jak Soukup vyráží balony. V 60. minutě pak musel Soukup 
dobře zasáhnout proti střele Němce a o pět minut později vytáhnout ještě důležitější zákrok, střelu 
osamoceného Voráčka dokázal nohou vyrazit mimo bránu. Voráčkovo zakončení napodobil v 76: minutě 
Jakobovský, také jeho zakončení dokázal gólman nohou vyrazit. Naši hráči chytře dohráli i zbytek zápasu, 
svého soupeře totiž v posledních patnácti minutách nepustili do kloudné akce. 

  



31. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 2:0 

Předposlední venkovní utkání aktuální sezony jsme odehráli proti Domažlicím. Hrálo se na vesnickém hřišti v 
Postřekově, v Domažlicích se totiž koná ME dívek U17. Do zápasu jsme nastoupili bez Hřebečka a Pavlíka. Oba 
hráči citelně chyběli a Domažlice o výsledku rozhodly hned v prvním poločase. V sestavě soupeře se objevil i 
čerstvý mistr Synot ligy, Pavel Fořt, který se v sedmé minutě podílel na prvním gólu Domažlic.  

Domácí Domažlice odstartovaly aktivně a hned ve druhé minutě mířil Fořt mimo bránu, následně se po centru 
Beránka mohl dostat k nebezpečné hlavičce Mužík. Svůj tlak proměnili domácí hráči v sedmé minutě, Braun 
našel dobrým centrem Fořta, který za drobné pomoci Busty dostal balon do sítě. Navýšení vedení mohlo přijít 
po třech dalších minutách, tečovaný centr se snesl k Fořtovi, který nedokázal procpat balon na lépe 
postaveného Beránka. První ohrožení brankáře Šimana se nám povedlo až po čtvrt hodině hry, hlavičkové 
zakončení Říhy ovšem tolik nebezpečné nebylo. Hra domácích se točila především okolo zkušeného Fořta, 
který po ideální přihrávce Leška ve 26. minutě těsně minul. Po půl hodině hry se musel Šiman pořádně 
protáhnout při střeleckém pokusu Vernera, balon letící do brány stihl dobrým zákrokem vyrazit. Nevyužité 
šance jsme litovali z následného útoku, Roubal se protáhl okolo našich obránců, naservíroval Špírkovi balon 
před odkrytou bránu, a domácí tým navýšil vedení. Mdlý výkon našich hráčů mohli domácí využít ke třetímu 
gólu, naštěstí pro nás jeden z hráčů trefil pouze břevno. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, nicméně do prvních dvou šancí se dostali Fořt a Mužík. Snížení 
skóre měl na kopačkách Borkovec v 60. minutě, centr téměř od rohového praporku vyrazil Šiman přímo na 
jeho kopačky, jenže náš záložník si s těžkým balonem nedokázal poradit. Domažlice se uchýlily spíše k 
protiútokům a nebýt Maršálka, několik nebezpečných přihrávek by mířilo na osamocené hráče před 
Soukupem. Pojistit vedení se pokoušel v 72. minutě Fořt, ale místo střely zvolil nepřesnou rozehrávku. Svou 
šanci zahodil i Špírek, který si připravil střeleckou pozici a z hranice malého vápna netrefil bránu. Dobré 
příležitosti nevyužil ani Braun, kterého stihl doběhnout Maršálek. Zdramatizování zápasu mohlo přijít v 82. 
minutě, jeden z ležících obránců musel na poslední chvíli odkopávat balon před Batkou a to se mu bohužel i 
povedlo dle pravidel. Poslední větší akci pak měl ještě pár okamžiků před koncem zápasu Došlý, který byl 
ubráněn dobrým skluzem Maršálka. 

  



38. kolo SK BENEŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 0:1 

  



32. KOLO TJ ŠTĚCHOVICE – FK DOBROVICE 2:3 pp. 

Předposlední utkání aktuální sezony ČFL jsme odehráli na domácí půdě proti Dobrovici. Jeden z nováčků v 
soutěži, ze sedmého místa v tabulce, předvedl na našem hřišti velmi pěkný kombinační fotbal a dvakrát se 
dostal do vedení. V prvním poločase odpověděl na penaltu Volfa Říha, ve druhém poločase pak na Osvaldovu 
trefu zareagoval perfektní střelou z dálky Jakobovský. Následný penaltový souboj pak ovládl soupeř, jediným 
neúspěšným střelcem byl Hajdarevič. 

Nebezpečně vyhlížela první větší akce zápasu v deváté minutě, to totiž Cienciala hledal uličkou Říhu, který ale 
nedokázal odcentrovat na své spoluhráče. Soukupa jako první prověřil Švejda tvrdší hlavičkou jako malou 
domů, která naštěstí nemířila mezi tři tyče. Šanci v podobě standardky jsme nevyužili v 17. minutě, Vernerův 
centr do vápna ještě stihl na hřišti Pavlík, ale poté svým centrem neúspěšně Maršálka na vzdálenější tyči. První 
velkou akci pro Dobrovici zařídil svým faulem ve vápně Pavlík, nabídnutou šancí v podobě penalty nepohrdl 
Volf a angličákem otevřel skóre zápasu. Vyrovnat pokoušel Drina po půl hodině hry, jeho střela však neprošla 
mezi čtyřmi hráči soupeře. Ve 35. minutě měl Volf na kopačkách druhý gól, po efektním sólu mířil do brány, 
radost mu ovšem překazil Filip Novák včasným odkopem balonu z brankové čáry. Našemu mužstvu se přece 
jen podařilo do konce poločasu vyrovnat, Krausovu přihrávku využil ke vstřelení gólu Říha čtyři minuty před 
jeho koncem. 

Druhý poločas odstartoval bez větších akcí, střelecké pokusy Bernáta a Březiny Soukupa neohrozily. Ze hry 
musel v 57. minutě odstoupit Drina kvůli drobnému zranění po souboji s gólmanem Drápelou. Neúspěšně se 
snažil Jakobovský doběhnout balon po centru Švejdy, úspěšný nebyl později ani Košata se svojí střelou z úhlu. 
Dobrovici se povedlo vrátit do vedení opět po první větší šanci, Soukup s Ciencialou podcenili centr do vápna a 
Osvald vstřelil hlavičkou druhý gól. Velkou možnost k vyrovnání jsme měli v 81. minutě, po faulu na Pavlíka ale 
Verner hrubě nevyužil standardku přímou střelou vysoko nad břevno. Hosté sice šetřili časem, ale v 88. minutě 
se po souboji odrazil balon k Jakobovskému a ten ze třiceti metrů z voleje překonal překvapeného Drápelu. 
Následoval penaltový souboj o prémiový druhý bod, rozhodující byla sedmá série, ve které se nedokázal 
prosadit Hajdarevič. 

  



33. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENÁTKY NAD JIZEROU 0:2 

Poslední zápas sezony 2015/16 jsme odehráli na domácí půdě proti Benátkám nad Jizerou. Soupeř dorazil do 
Štěchovic s velkou motivací, byl to pro něj totiž existenční zápas v soutěži. Hosté k němu přistoupili ve vší 
vážnosti, v prvním poločase byli na hřišti lepším týmem a zásluhou penalty Michala Sedláčka a gólem 
Škareckého vedli v poločase 2:0. Ve druhém dějství se hra vyrovnala, ale naši hráči nevyužívali šance, 
popřípadě je zastavovaly sporně odpískané situace. 

Podstatná pro vývoj zápasu byla osmá minuta, Novák ve vápně skluzem zastavil Kateřiňáka a Benátky získaly 
možnost penalty. Tu pak o minutu později přesným pokusem proměnil Michal Sedláček. Gól vnesl do žil 
soupeře velký elán a útočné manévry nabraly na obrátkách, postupně neuspěli Fabián, Škarecký či Michal 
Sedláček. Na levé straně byl velmi výrazný Fabián, který velmi lehce obcházel Nováka, a jeho centry několikrát 
řádně vystrašily naše hráče. Odměny za svou aktivitu se Benátky dočkaly ve 32: minutě, Korec z pravé strany 
opět bez větších komplikací prošel až do vápna a jeho dobrou přihrávku uklidil Škarecký z voleje za zády 
bezmocného Soukupa. Ještě před koncem prvního dějství pak mohl zvýšit vedení Fabián, který ale nestihl 
využít šanci po odrazu balonu od Nováka. 

Na startu druhé půle hledal Škarecký úplně volného Fabiána, k němu se balon nedostal i díky dobrému čtení 
hry v podání Ciencialy. První ohrožení Michni v zápase měl na svědomí Hajdarevič, jenže jeho tečované střela 
nezamířila na bránu. Další z několika nebezpečných akcí Benátek se zrodila v 54. minutě, Kateřiňákův rohový 
kop odrazil Fabián do vápna přímo na Karáska, který ale z hranice malého vápna netrefil bránu. První velkou 
akci v zápase jsme měli v 69. minutě, Hajdarevičův centr zakončoval Košata a jeho jedovaté zakončení na 
poslední chvíli vyrazil Michňa. Benátky po chvilce odpověděly ze standardky, Kateřiňákův centr zamířil na 
Karáska, ale jeho slabší pokus Soukupa vůbec nevystrašil. Daleko více nebezpečná byla šance z následného 
útoku, Hajdarevič však ve velké šanci selhal a netrefil bránu. Benátky v posledních patnácti minutách zatáhly 
zpátečku a žádná vážnější akce již k vidění nebyla. 

Benátky tedy dokázaly urvat velmi důležité tři body, ale situaci jim ulehčilo i několik našich absencí. Do zápasu 
nemohli vůbec nastoupit Filip Busta s Hřebečkem, na lavičce zůstali Švejda s Jakobovským. 

 

 

 

 


