1. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK HOŘOVICKO 4:0
Novou sezonu třetí ligy jsme zahájili domácím zápasem s Hořovickem a připsali jsme si hned na začátek sezony
skvělý výsledek. Po dvou gólech Kučery a Batky jsme totiž třetiligového nováčka porazili hladce 4:0. Skvělý
výkon nám vynesl druhé místo v tabulce po prvním odehraném kole.
Úvodní oťukávání nepřineslo žádnou výraznější šanci na obou stranách. Do prvního lepšího zakončení se tak
dostal ve třinácté minutě po centru Košaty stoper Kučera, ale jeho hlavička zamířila mimo bránu. Daleko lepší
šanci si připsal ve třicáté minutě Verner, jeho zakončení z voleje totiž řádně zaměstnalo gólmana Herca. Jedno
z mála zakončení Hořovicka poté bylo k vidění ve 36. minutě, Pelikán se ze střední vzdálenosti napřáhl ke
střele, ale nedonutil Soukupa k zákroku. Směrem do útoku neškodný soupeř pak od našich hráčů utržil první
trest ve 41. minutě – standardku Košaty těsně za hranicí velkého vápna zakončil Kučera přesně mezi tři tyče a
vstřelil první štěchovický gól sezony.
Kučera byl aktivní i na startu druhého poločasu. Ve 49. minutě totiž využil svoji hlavu ke střelení druhého gólu,
rohový kop Nováka se postupně dostal ke Švejdovi a jeho centr na vysokého stopera přinesl navýšení skóre
zápasu. O korekci stavu se pokoušel po chvilce střídající Aubrecht, jeho zakončení dokázal na poslední chvíli
Busta ve skluzu zneškodnit. Hořovicko se snažilo hledat cestu do vápna, ale inkasovalo třetí gól – rychlý útok
našich barev vedl Verner, který přesně našel Batku, který uspěl tváří v tvář Hercovi. Osm minut poté si hosté
dokázali vytvořit první a zároveň i poslední gólovou akci zápasu, centr letící na osamoceného Zítka vypadal
dost nebezpečně, ale hráč soupeře nedokázal zakončit. Naopak v 75. minutě se do úniku dostali hned tři naši
hráči proti gólmanovi, ale rychlou akci zastavil Kučera, který nahrával Halbichovi do ofsajdu. Jenže o dvě
minuty se naši hráči gólu dočkali – Batka presoval rozehrávku gólmana, ten napálil vlastního hráče a k balonu
se vrátil opět Batka, který dokázal od autové čáry lobem překonat vracejícího se Herca. Posledních deset minut
si tak naši hráči mohli v poklidném tempu vychutnat a poslední akci zápasu vymyslel Halbich, který se
neúspěšně pokusil přehodit gólmana z vlastní poloviny hřiště.

2. kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1
Druhý zápas nové sezony třetí ligy jsme odehráli na půdě Králova Dvora a ani na čtvrtý pokus jsme na půdě
soupeře nevyhráli. V prvním poločase dokázal využít penaltu Kraus, ale po výměně stran dokázal vyrovnat
Košata. Remízový stav jsme nedokázali udržet, v 78. minutě se totiž dokázal prosadit střídající Kabele. Do
zápasu jsme nastoupili oslabeni o dva hráče ze základní sestavy, kvůli zranění chyběli Maršálek s Pavlíkem.
Start zápasu vyšel lépe domácím, ale ani jeden hráč z tria Balšánek, Kraus, Šlapák se nedokázal prosadit
k ohrožení Soukupa. První z našich pokusů pak vyslal ze střední vzdálenosti Verner, který bránu netrefil. Na
druhé straně pokračoval Králův Dvůr ve své snaze, ale Šlapák ve dvou šancích ztroskotal na Bustovi a Kučerovi.
Ve dvanácté minutě však došlo k našemu faulu ve vlastním vápně a o minutu později proměnil Kraus penaltu
bez větších potíží. Odpovědět se pohotově pokoušel Hřebeček, jeho načechraný pokus mířící do šibenice byl
ovšem mírně nepřesný. Naši hráči se postupně dokázali dostat do tempa zápasu a dokázali svého soupeře
postupně přehrávat, ale Novák na Krčka nevyzrál. Do šaten pak mohl jít ještě spokojenější domácí tým, po
rohovém kopu Petra totiž Hell hlavičkou těsně minul bránu. Nastavený čas první půle ještě nabídl nepřesný
hlavičkový pokus Batky.
Druhý poločas odstartoval, stejně jako ten první, aktivitou domácích hráčů. Ve 48. minutě vybídl Kraus
nabíhajícího Šlapáka a ten řádně prověřil Soukupa. Našeho gólmana pak zaskočil Kraus, který nechtěně srazil
další pokus Šlapáka o minutu později. O vyrovnání posléze usilovali Halbich s Vernerem, ale ani jejich pokusy
nezměnily skóre. To se povedlo až v 60. minutě Košatovi, který využil nahrávku Vernera a překonal vybíhajícího
Krčka. Do hry se postupně vložila především taktika a obě mužstva se snažila vyvarovat chyb. Nebezpečně
vypadalo zakončení Ježdíka ze starnardky, ale Soukup balon včas vyboxoval do bezpečí. Otočit skóre zápasu se
okolo 70. minutě pokoušeli Verner s Halbichem, ale dobře myšlenou přihrávku prvně jmenovaného vystihl
jeden z hráčů soupeře. Osudový moment zápasu přišel v 78. minutě, Verner ztratil balon na půli hřiště, Kabele
převzal balon, využil nepřipravenosti našich zaskočených obránců, a dovezl ho až za Soukupa. Po vstřeleném
gólu se domácí hráči zatáhli a nedávali našim hráčům moc šancí ke střelbě. Definitivně mohl tři minuty před
koncem základní hrací doby rozhodnout ve skluzu Kraus, ale při jeho zakončení Soukupa zachránilo břevno.
Čtyři minuty nastaveného času nám sice dali naději, ale v jediné vážnější akci byla Jakobovského střela sražena
do zámezí.

3. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC PÍSEK 1:0 pp.
Již ke třetímu mistrovskému zápasu v ČFL nastoupilo naše mužstvo na domácí půdě proti Písku. Proti již
tradičnímu účastníkovi třetí ligy jsme vyrukovali oslabení kvůli absencím Maršálka, Pavlíka a Švejdy. Za
nepříznivých podmínek v podobě slunečného počasí včetně více než třiceti stupňového vedra se ani jeden z
týmů nedokázal v prvním poločase prosadit ani do vážnější střelecké akce. Ve druhém poločase nás při pár
šancích Písku podržel gólman Soukup, a jelikož jsme se na opačné straně neprosadili, připsali jsme si výhru až
po úspěšných penaltách.
Parný úvod zápasu vyšel lépe našim hráčům, ale standarka či pokus Košaty nemířily mezi tři tyče. ve dvanácté
minutě hledal Cienciala v dobré pozici Hřebečka ve vápně, tam však byl náš záložník dobře bráněn soupeřem.
Přímou střelou ze standardky se pokusil Soukupa ohrozit Řehák, ale jeho rána zamířila nad břevno. Ve 20.
minutě se pokoušel Kučera o střelu ze střední vzdálenosti, ale jeho ránu měl Rondzik pod kontrolou. Postupně
se oba týmy uchýlily k několika centrům do vápna, kde povětšinou byl jeden hráč bráněn několika soupeři a
tak v našich šancích postupně ztroskotal Verner či Cienciala. Neúspěšný byl také Košata, Kučera a Řehák.
Velkou šanci měl na konci poločasu Verner, který rozehrával standardku z hranice velkého vápna, jenže jeho
tvrdá přímá rána mířila do rukavic Rondzika.
Druhý poločas odstartoval pokusy Šlehofera a Holuba, ale ani jeden z nich Soukupa nepřekonal. V 60. minutě
po dlouhém autu Kučery reklamovali naši hráči hru rukou soupeře, ale rozhodčí na penaltový puntík neukázal.
O minutu později Voráček řádně prověřil Soukupa, který musel vytáhnout skvělý zákrok. Střídající Halbich se v
63. minutě dostal na dostřel brány, ale zamířil těsně mimo. Také v 68. minutě se mohla písknout penalta, po
soubojích ve vápně totiž zůstali hned dva naši hráči na zemi, jenže ani v tomto případě se penalta nepískala.
Později se napřáhl ke druhému pokusu Halbich, jeho druhý pokus už tolik nebezpečný nebyl a střela zamířila
nad břevno. Hra o prémiový bod nastala při penaltách, kdy se hned při první penaltě neprosadil Batka.
Následně už z naší strany byli přesní Hřebeček, Košata, Novák i Halbich a jelikož oba Heldové z Písku trefili tyč,
druhý bod zůstal ve Štěchovicích.

4. kolo FK LITMĚŘICKO – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp.
Čtvrtý zápas v nové sezoně ČFL jsme odehráli na půdě Litoměřicka, které jedním ze tří divizních nováčků. Opět
jsme se museli vypořádat se třemi absencemi, do zápasu stále nemohlo zasáhnout trio Maršálek, Pavlík a
Švejda, pouze na lavičce pak zůstal nově zraněný Hřebeček. První poločas vyšel lépe domácímu Litoměřicku,
které dokázalo využít naší chyby při rozehrávce a gólem Kacafírka šlo do vedení. Ve druhém poločase vyrovnal
za naše mužstvo Bulíř a zápas rozhodl až penaltový souboj, ve kterém byl šťastnější domácí tým.
Hned ve třetí minutě musel Soukup vytáhnout pohotový zákrok, rohový kop Šragy mířil na hlavu Kacafírka,
který mířil hlavičkou k tyči. Kacafírek byl vidět i na druhé straně, pár centimetrů totiž chybělo jeho další
hlavičce k vlastnímu gólu po centru Nováka. Další nebezpečnou akci vymyslelo v desáté minutě duo FaustKřeček, druhý jmenovaný totiž střelou těsně minul bránu. Soukupa nedokázal překonat ani Hanuš, jehož střelu
Soukup pohotově lapil. Druhou šanci našeho mužstva měl na kopačkách Batka, který ve 24. minutě ve slibné
šanci nezvládl trefit balon a usměrnit ho mezi tři tyče. Téměř identickou šanci prováhal posléze na druhé
straně Kacafírek. Třetí velmi dobrou šanci ke skórování měl ve 30. minutě po ideálním centru Ciencialy útočící
Halbich, jenže nadějnou možnost ke střele prováhal a střílel nad bránu. Ve 32. minutě se už domácí diváci gólu
dočkali, velmi špatná rozehrávka Ciencialy do středu hřiště se velmi rychle vrátila zpět k osamocenému
Kacafírkovi, který bez větších obtíží obstřelil Soukupa. Vzápětí nám mohl rozhodčí přisoudit penaltu po faulu
na Vernera, ale jeho píšťalka zůstala v klidu. Posledních pět minut prvního poločasu bylo ještě dost horkých ve 38. minutě Cienciala zblokoval gólovou střelu Fausta a ve 45. minutě trefil Šraga ze standardky břevno.
Na začátku druhého poločasu mohl vyrovnat Halbich, který překonal Pechatého, ale na brankové čáře vykopl
balon Šimkovský. O pár vteřin později hledal Batka opět Halbicha, ale druhý pokus už Pechatého tolik
neohrozil. V 54. minutě Busta podcenil balon mířící do zámezí a donutil tím Soukupa k faulu za žlutou kartu,
naštěstí těsně za vápnem. Domácí Litoměřicko však naložilo s velkou šancí špatně a po rychlém protiútoku
nestihl Batka usměrnit centr Bulíře mezi tři tyče. V 61. minutě už jsme však mohli slavit, Halbich dokázal vyhrát
souboj ve vápně, udržet balon, a naservírovat ho Bulířovi, který vstřelil svůj premiérový gól v dresu Štěchovic.
Domácí tým postupně ztrácel pozice a na naše konto přibývalo čím dál více šancí. Postupně se snažili
Pechatého neúspěšně ohrozit Batka, Novák a Halbich. Litoměřicko odpovědělo velmi nepřesnými pokusy
Hanuše a Křečka. Velké štěstí jsme pak měli v 81. minutě, to totiž po pohledné akci orazítkoval břevno domácí
Faust. Pět minut před koncem druhého poločasu chytl Soukup střelu Kolmistra k tyči a v samém závěru ještě
Kučera odvrátil nebezpečný centr do vápna.
Následoval penaltový souboj o druhý bod, ve kterém jsme nevyužili tři pokusy. Rozhodující byla až osmá série,
ve které využil Procházka nevyužité penalty Busty.

16. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVOJ VYŠEHRAD 0:2
Do předehrávaného zápasu 16. kola ČFL jsme nastoupili na domácí půdě proti Slavoji Vyšehrad, který je po
sestupu z druhé ligy jedním ze čtyř nováčků ve třetí lize. V kádru soupeře zůstalo několik pamětníků minulé
sezony včetně ex-štěchovického Drobílka. V prvním poločase se ani jeden z týmů neprosadil, ale Vyšehrad
využil našeho zahazování šancí ve druhém poločase, to se totiž o jeho výhru postarali Volešák s Madejem.
Úvod zápasu, ve kterém jsme opět postrádali čtyři zraněné hráče (Hřebeček, Maršálek, Pavlík, Švejda), vyšel o
něco lépe soupeři a hned v prvních minutách nepřesně stříleli Komjatý s Junkem. První ohrožení zkušeného
Wintera se konalo ve 12. minutě, když zkušený gólman Vyšehradu vychytal střelu Halbicha. Daleko
nebezpečnější pokus si připsal Strnad, který si připravil balon a jeho ránu Soukup výborným zákrokem vytáhl
na tyč. Junkovu přihrávku ze strany pak nedokázal přesně zakončit Komjatý. Ve 23. minutě hledal Košata
nabíhajícího Beneše, který však nestihl přesněji zakončit. Z následného útoku a po centru Junka byl v našem
vápně na chvíli chaos, který nedokázal využít ani jeden z hráčů soupeře. Řádně prověřit Wintera se nepodařilo
ani Batkovi, kterého dobrou přihrávkou hledal Novák. Kučerův dlouhý aut ve 35. minutě přelétl vápnem až na
Bulíře, který nebyl připraven ke střele. Před Batkou pak později musel skluzem a po výběhu odkopávat
nebezpečný balon Winter. Ve 39. minutě jsme se gólu dočkali, ale Benešův gól nebyl uznán. První poločas
ukončil Volešák, který těsně před hvizdem netrefil bránu.
Druhá půle odstartovala aktivitou Halbicha, který nejprve trefil před sebou stojícího Matějku a poté jeho střelu
k tyči Winter vyrazil. Postupně převzal aktivitu Verner, ale jeho centr nevyužil Batka a ani Halbich, jehož střela
zamířila těsně nad břevno. Pár centimetrů chybělo i Bustovi při skluzu ve vápně. Do řady neúspěšných střelců
se zapsal také Novák v 59. minutě, kdy jeho střela orazítkovala tyč. Vyšehrad dlouho čekal na svou další šanci a
ta přišla v 62. minutě, když Komjatý hledal Strnada před opuštěnou bránou, jenže druhý jmenovaný šanci
zahodil. Další dvě akce v podání střídajících hráčů Madeje a Doležala nebyly pro Soukupa nebezpečné.
Pohroma přišla v 75. minutě, kdy jsme mohli nejvíce litovat našich zahozených šancí, standardka Noska ze
střední vzdálenosti zamířila do vápna, kde Volešák dostal spoustu prostoru a zakončil mezi tři tyče. Druhý gól
byl ve vzduchu po dalších šesti minutách, aktivní Komjatý totiž málem donutil Bustu k vlastnímu gólu. Zcela
osudná pro výsledek zápasu byla 82. minuta, Vernerův centr využil Bulíř ke střele do tyče. O dvě minuty
později pak dostal prostor ve vápně Madej a svým úspěšným zakončením určil vítěze zápasu. Upravit výsledek
se ještě snažili Komjatý s Heřmanem, ale na světelné tabuli už se skóre nezměnilo.

5. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK VIKTORIE JIRNY 2:0
Šesté hrané kolo ČFL jsme odehráli na domácí půdě a jednalo se o velmi atraktivní utkání proti Viktorii Jirny,
mistrovskému týmu minulé sezony. Do zápasu nastoupil v základu Miroslav Mareš a připsal si první start
v našem dresu. V zápase jsme se museli obejít bez Hřebečka a Pavlíka, na lavičce náhradníků zůstali Maršálek
se Švejdou. I při těchto absencích jsme předvedli výborný výkon a po trefách Bulíře s Bustou na sedmý pokus
skolili Jirny za tři body.
Vstup do zápasu se vydařil více našemu týmu, který zahrozil hned ve druhé minutě, jenže Batkovo zakončení
zneškodnil Otáhal. Také v sedmé minutě se musela mít obrana soupeře na pozoru, tentokráte hledal Mareš
nabíhajícího Bulíře, jenže právě mladý záložník se do zakončení neprobojoval. Z následného útoku se do
zakončení dostal Batka, jeho pokus bohužel zamířil těsně mimo bránu. Mezi neúspěšné střelce se zapsal také
Kučera, který zakončoval Novákův centr přímo do míst ovládaných Otáhalem. První vážnější střelecký pokus
Jiren měl na svědomí Hruška, ale jeho střela nemířila mezi tři tyče. Následovala další akce našich hráčů, Verner
vyzkoušel pozornost Otáhala nenápadným zakončením ze střední vzdálenosti, gólman Jiren situaci podcenil,
ale zachránilo ho až břevno, které Verner nastřelil. Následná akce se rýsovala opět proti bráně soupeře,
Košatovu standardku jemně nadzvedl Kučera nad břevno. Ojedinělý pokus poněkud pasivních hráčů soupeře
byl k vidění ve 28. minutě, kdy Pokorný hledal střeleckou pozici, kterou nenašel. Ve 38. minutě po rohovém
kopu Vondráčka těsně netrefil bránu Škorvánek a o minutu později už na stadionu konečně propukla
očekávaná radost – Novák výborně našel Bulíře, který se šancí naložil jak nejlépe mohl a prostřelil Otáhala.
Na začátku druhého poločasu mohl vyrovnat Vondráček po naší nevydařené rozehrávce, ale v nadějné pozici
netrefil bránu. Druhý a opět zasloužený gól přišel v 58. minutě – po faulu rozehrával z výhodné pozice Košata a
jeho centr zakončil tvrdou hlavičkou mezi tři tyče Busta. Zkorigovat stav se pokoušel Melechovský, ale stejně
jako v předešlých akcích nedokázal ideálně zakončit. Rohový kop Kocourka pak v 68. minutě zakončoval
nepřesně Ibe. Navýšit vedení a téměř stvrdit výhru mohl Batka v 71. minutě, jenže ve větší šanci zaváhal.
Postupně pak netrefili bránu Melechovský s Kocourkem a o naší výhře bylo téměř rozhodnuto. V poslední
šanci zápasu se vyskytl Halbich, který ovšem ani při šestém startu v ČFL nevstřelil svůj premiérový gól sezony.

5. kolo FK TACHOV – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp.
Třetí liga pro naše hráče pokračovala v sobotu, kdy jsme zavítali do vzdáleného Tachova. Nepříznivé počasí
v podobě deště vydrželo tachovské hřiště bez větší újmy a zápas se tak odehrál za regulérních podmínek. Do
zápasu se po delší době postavili obránci Maršálek a Švejda, dále ovšem chyběli Hřebeček s Pavlíkem a nově
také Bulíř s Bustou, druhý jmenovaný odseděl téměř celý zápas na střídačce. Přes několik absencí naši hráči
dokázali s Tachovem a byli daleko nebezpečnější.
Aktivnější nástup sice měl Tachov, když v prvních dvou akcích nepřesně stříleli Hoffman s Vaněčkem. Přesnější
zakončení se povedlo až Dvořákovi, který po sklepnutí balonu od Hradeckého mířil těsně vedle tyče. Později
pak po centru Vaněčka netrefil bránu Kyndl. Do první vážnější šance jsme se dostali ve 13. minutě, kdy nejprve
prověřil Houdka útočník Halbich, poté se balon odrazil se štěstím k Batkovi a pro našeho druhého útočníka už
nebylo tolik těžkým úkolem uklidit balon mezi tři tyče. Ve 20. minutě se dostal do nadějného úniku Halbich, ale
zahnal se příliš do úhlu a zakončoval pouze do boční sítě. Ve 22. minutě zachránila Soukupa tyč, která zazvonila
po tvrdší ráně soupeře. Po půl hodině hry se v šanci opět vyskytl Halbich, ale stejně jako Verner byl v zakončení
nepřesný. Další z větších šancí měl na kopačkách opět Halbich, po přihrávce Batky se ale opět zahnal do úhlu a
Houdka neohrozil. Před koncem poločasu se ještě dostal do šance domácí Tachov, podklouznutí Kučery využil
Vaněček k nepřesné střele.
Druhý poločas odstartoval celkem poklidně a první šance na obou stranách byly k vidění až po deseti
minutách, domácí Ruda vyslal pozdrav do rukavic Soukupa a Švejda naopak mířil nepřesně. V 56. minutě jsme
měli klíčovou šanci, Halbich výborně vyslal Vernera, a právě druhý jmenovaný nedokázal trefit v ideálním
postavení bránu. V 68. minutě jsme pohrdli další gólovkou, Košatův centr zamířil do vápna k Batkovi, který
bohužel místo celkem opuštěné brány trefil pouze golmana Houdka. Za, postupně více a více, riskující obranou
soupeře se díky šťastnému a přesnému centru Mareše objevil v další šanci Halbich, jehož tečované střela
Houdka nevystrašila. Soupeř dokázal odpovědět pouze slabším pokusem Folejtara, ale při této akci Soukup
včasně vyboxovoval balon. Trest za všechny nevyužité šanci přišel v 90. minutě, centr z pravé strany doletěl do
vápna, kde se po krátkém zmatku prosadil Matas a rozradostnil domácí fanoušky. Mohlo být ještě hůř,
v nastaveném čase totiž odmítl Folejtar nepřesnou střelou z voleje čistou výhru Tachova.
Následoval penaltový souboj, ve kterém se neprosadili Maršálek se Švejdou a soupeř si tak připsal druhý bod.

6. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – MFK CHRUDIM 1:0
Osmý zápas sezony ČFL jsme odehrály v dočasném azylu na Hradištku proti kvalitnímu mužstvu Chrudimi.
Soupeř, který se v letošní sezoně výsledkově trochu trápí, nám byl vyrovnaným sokem a naši hráči po
bojovném výkonu a gólu Vernera z 20. minuty dokázali vyhrát. Další dobrou zprávou bylo zapojení Hřebečka
do hry a návrat Bulíře alespoň na lavičku. Stále zatím chybí dlouhodobě zraněný záložník Pavlík a obránce
Cienciala.
Na startu zápasu nastal hned dvakrát závar před Soukupem, ale jedinou střelou bylo nepřesné zakončení
Dostálka. Nadějně se pak probíjel k balonu ve vápně Kopecký, kterého včas odtlačil Maršálek. Po čtvrt hodině
hry se do hlavičkového zakončení dostal Krčál, jehož vychytal Soukup. V 19. minutě našel Mareš na levé straně
Košatu, po jehož centru balon prolétl vápnem a našim hráčům se nepodařilo dostat balon za záda Mrázka,
který se srazil se spoluhráčem. Mrázek kapituloval o minutu později, Košatův rohový kop prodloužil hlavou za
sebe Jakobovský a balon se dostal k Vernerovi, který se s ním stihl otočit a s pomocí břevna vstřelit první gól
zápasu. Ve 26. minutě využil Klapka zaváhání našich hráčů při rozehrávce a vysunul do šance Dostálka, který
naštěstí nezvládl zakončit. Úspěšní nebyli ani Krčál s Kopeckým, jejichž pokusy Soukup bez větších problémů
pohlídal. Ve 40. minutě musel Soukup vyrazit nebezpečný centr na zadní tyč a poslední akcí prvního dějství
bylo nepřesné zakončení Jakobovského tři minuty před koncem.
Ve druhém poločase po pěti minutách hry vyzkoušel pozornost Soukupa aktivní Kesner, ale jeho střelu náš
gólman velmi dobře vyrazil. V 64. minutě pak Mareš unikal k bráně Mrázka, jenže byl zastaven Mastíkem,
posledním obráncem soupeře. Chrudim se dostala do tlaku a v 66. minutě se nebezpečně uvolnil ke střele
Dostálek, který, stejně jako později Kopecký, mířil do těla obránce. O minutu později pak ve velké šanci selhal
Krčál, jehož dorážku z malého vápna Soukup chytil a zachránil i Kučeru, který si málem vstřelil vlastní gól. V 72.
minutě se do zakončení dostal Batka, ale jeho hlavička neměla gólové parametry. Po dalších pěti minutách
zafungovala spolupráce mezi Halbichem a Batkou, ze které se do zakončení dostal druhý jmenovaný a prověřil
pozornost Mrázka. Deset minut před koncem pak střídající Halbich dokázal obejít okolo Drahoše, první
soutěžní gól za Štěchovice se mu však ani v tomto zápase vstřelit nepodařilo. Zbytek hrací doby se odehrál
především na okolo půle hřiště a naši hráči nepustili Chrudim do větší akce.

17. kolo OLYMPIA RADOTÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 3:0
Předehrávaný zápas sedmnáctého kola ČFL jsme odehráli na půdě nováčka soutěže z Hradce Králové. Domácí
Olympie však není obyčejným nováčkem a hned ve své první sezoně ve třetí lize má za cíl umístění na předních
místech tabulky. Ostatně, disponuje také celkem zkušeným a známým kádrem v čele se zkušeným Karlem
Pitákem. Naši hráči se snažili proti soupeři bojovat, neproměnili penaltu a padli 0:3.
Velkou výhodou pro Olympii byl nástup do zápasu, ve druhé minutě totiž Jukl využil pádu Busty, zůstal u
balonu a poprvé v zápase překonal Soukupa. Domácí hráči pak kombinací na vlastní polovině hřiště drželi
balon a do dalšího většího útoku se probojovali až v 11. minutě, to si zkušený Piták všiml nejistého výběhu
Soukupa a obloučkem zvýšil vedení Olympie. Kontaktní gól mohl padnout o deset minut později, Mareš
dloubákem našel Košatu, který se sice dostal s balonem do vápna, tam ovšem slabým zakončením Frydrycha
neohrozil. Další dvě větší akce se poté připsal opět domácí tým, podobná zakončení Proška s Poděbradským
však Soukup včasně vyboxoval. Ve 32. minutě se naši hráči dožadovali penalty při nešetrné hře jednoho
z hráčů soupeře ve vlastním vápně. Krátkodobé obléhání brány Olympie jsme nevyužili k žádné střele a tak
opět úřadoval domácí tým, když z akce po pravé straně hřiště nezvládli zakončit Jukl s Pitákem. První velkou a
zároveň tutovou akci jsme získali ve 44. minutě při faulu na Kučeru ve vápně - exekuce následné penalty se ujal
Batka, ale zamířil pouze do břevna.
Druhý poločas odstartoval opět v režii Olympie, Prošek s Očovanem ve svých šancích neuspěli. Nadějnou akci
nevyužil ani Jukl, za naše mužstvo se snažil se stejným výsledkem prosadit Verner ze střední vzdálenosti. Třetí,
pro vývoj zápasu důležitý, gól si připsala Olympie v 62. minutě - Piták na útočné polovině hřiště vybojoval
balon, rozehrál do strany na Jukla a následný centr do vápna dokázal usměrnit za záda Soukupa. Vrátit do
zápasu nás mohl v 66. minutě Halbich, obě šance našeho útočníka však Frydrych zneškodnil. Velkou šanci na
druhé straně si připsal o dvě minuty později Demeter, z ideálního postavení trefil tyč. Blízko k hattricku byl
Piták v 70. minutě, jeho načechraný střílený centr pod břevno Soukup na poslední chvíli velmi dobrým
zákrokem vytěsnil nad břevno. Alespoň čestného gólu jsme se mohli dočkat v poslední minutě hrací doby, po
ideální přihrávce Švejdy se ale Maršálek střeleckým pokusem nedokázal prosadit.

8. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 3:4 pp.
Desátý zápas třetiligové sezony jsme absolvovali na půdě Záp, které v minulé sezoně až do samotného konce
bojovaly o titul a postup do druhé ligy jim odválo až nesplnění podmínek. Vstup do zápasu našim hráčům vyšel
náramně a po půl hodině hry svítilo na výsledkové tabuli skóre 0:3. Domácí Zápy však stihly do poločasu snížit
na 1:3 a poté ve druhém poločase vyrovnat skóre v 87. minutě gólem na konečných 3:3. Druhý bod jsme si pak
připsali po penaltovém souboji.
Oproti minulému zápasu na Olympii jsme si připsali skvělý start a hned ve čtvrté minutě šli do vedení, rychlý
útok vedl Halbich, který ideální přihrávkou našel Batku a druhý jmenovaný poprvé překonal Straku. Následně
se pokoušel ze střední vzdálenost sám Halbich, ale bránu přestřelil. Neúspěšně se pak tečovanou střelou
prezentoval domácí Jelínek. Špatného startu soupeře jsme využili ke druhému gólu v jedenácté minutě, Verner
výborně načasovanou přihrávkou našel Batku, pro kterého nebylo složité vstřelit svůj druhý gól. Domácím se
nedařilo a nezměnil to ani přímý kop Svobody z nebezpečné vzdálenosti. Ještě hůře pak bylo domácím hráčům
ve 31. minutě, nepřehledné situace ve vápně využil Košata k centru na Vernera, jenž se hlavičkou prosadil a
zvýšil vedení našeho týmu. Postupně se ovšem soupeř začal dostávat do zápasu a ve 33. minutě se zkousli
prosadit nůžkami zkušený kapitán Pavlík. Ve 35. minutě se už Zápy gólu dočkaly, když Jelínkovu střelu Soukup
nedokázal vyboxovat.
Kontaktní gól vstřelily Zápy ve 49. minutě, po faulu Busty ve vápně se k exekuci postavil Petrů a Soukupa
s přehledem překonal. Pět minut poté se dostal do zakončení Švejda, jeho tvrdou střelu z voleje ještě jeden
z hráčů stihl srazit do zámezí. Dvougólové vedení na naší stranu a s tím spojeného hattricku měl v 62. možnost
dovršit Batka, jehož střelu dokázal Straka zneškodnit velmi důležitým zákrokem. V 78. minutě centroval do
vápna Švejda, hlavičkové zakončení Batky bohužel zamířilo do náručí Straky. Domácím hráčům se do hry
vloudila nervozita a po nepřesných střelách Jelínka s Lukashovem se postili do ostrých konverzací s rozhodčím.
Vyrovnání se soupeř nakonec dočkal v 87. minutě, rohový kop zamířil na hlavu Petrů a rozjásal hrstku fanoušků
na tribuně. O všechny body jsme mohli přijít v nastaveném čase, nebezpečnou strandardku kousek za vápnem
a z mírného úhlu Pavlík naštěstí vůbec nevyužil. Následoval penaltový souboj, ve kterém jsme byli stoprocentní
a vyhráli ho 5:3.

9. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 3:2 pp.
Po dvou bodech ze Záp se naši hráči představili v dalším třetiligovém zápase na domácím půdě v souboji
s Domažlicemi. Soupeř se sice dokázal dvakrát dostat do vedení, v každém případě jsme se ovšem dokázali
dotáhnout a navrch zahodili i několik dalších šancí na tři body. Zápas, ve kterém nám chyběli Pavlík
s Vernerem, jsme posléze vyhráli v penaltovém souboji.
Zpočátku byl aktivní zkušený Fořt, nejprve ve čtvrté minutě po centru Chocholouška těsně minul, poté už ale o
dvě minuty později využil centr Roubala a poslal Domažlice do vedení. Odpovědět mohli Kučera či Hřebeček,
jenže ani jeden nedokázal úspěšně zakončit dobré centry Košaty. Na vyrovnání se nakonec dlouho nečekalo,
v 17. minutě vhazoval Kučera dlouhý aut do vápna, balon se záhy odrazil ven k Jakobovskému,který střelou z
voleje rozvnil síť za zády Šimana. Otočit skóre jsme pak mohli ve 26. minutě po faulu na Hřebečka ve vápně.
Následnou penaltu zahrával Kučera, ale Šiman dokázal jeho pokus vyrazit. Vrátit vedení na svou stranu se pak
pokusili Mužík s Braunem, druhý jmenovaný měl na kopačkách solidní šanci, kterou ve 34. minutě zahodil
velmi nepovedenou střelou.
Druhý poločas začal jako ten první, v 50. minutě se Domažlice vrátily do vedení, centr ze strany totiž mezi tři
tyče hlavou uklidil trestuhodně osamocený Hrubý z hranice malého vápna. Nastal tak opět hon za vyrovnáním,
ale Batka, Bulíř a ani Kučera ze svých šancí gól nevstřelili. Stejně jako v prvním poločase jsme vyrovnat
dokázali, v 70. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavičkovým zakončením Maršálek. Delší odmlku od útoků
v podání soupeře záhy ukončil Fořt, svůj druhý gól se mu vstřelit nepodařilo. Aktivitu převzali naši hráči a i za
nerozhodného stavu se pokoušeli vstřelit vítězný gól. Dobrá možnost Batky však zamířila přímo do náručí
Šimana, který svůj tým podržel v několika důležitých momentech. Zápas málem rozhodl sám soupeř, zajímavou
střelu na vlastní bránu vyslal v nouzi Bauer, bohužel pro nás ale trefil pouze břevno.
Zápas dokráčel do penaltového souboje o druhý bod, který se rozhodl až v deváté sérii. Postupně se sice
neprosadili Halbich (2. série) s Jakobovským (4. série), ale v deváté sérii chytil Soukup penaltu Bezdičkovi a
následně Mareš definitivně uzavřel penaltový souboj přesným pokusem.

10. kolo FK DOBROVICE – TJ ŠTĚCHOVICE 3:2
Třetí liga pokračovala i tento víkend a na naše hráče čekalo sobotní utkání na půdě Dobrovice, tedy týmu,
který doma těží většinu svých bodů a téměř vůbec neprohrává. Tato rovnice platila v prvním poločase, kdy na
nerovném terénu domácí hráči šli do vedení už ve 13. minutě. Naopak nástup do druhého poločasu se nám
vydařil daleko lépe, po gólech Busty a Košaty jsme se dostali do vedení. Nadějně přibližující se tři body jsme
ovšem nevybojovali, Dobrovice totiž dokázala dokonale využít chyb rozhodčích a v posledních dvou minutách
hry otočit na konečných 3:2.
Nemastný a neslaný byl nejen začátek zápasu, ale celý první poločas. V úvodu se domácí drželi v mírném tlaku
a první větší akci si vybojovali ve 13. minutě, bohužel centr letící do vápna zvládl Osvald, vzrůstem nevysoký,
hlavičkovým zakončením do protipohybu Soukupa umístit mezi tři tyče. Druhému gólu byl blízko Soběslav o
chvíli později, jeho přízemní střelu vyrazil Soukup nohou. Ačkoliv zvolil trenér Busta taktiku na dva útočníky,
ofenzivní manévry našich hráčů moc k vidění nebyly, důkazem budiž velmi nevydařená standardka Nováka,
který vůbec netrefil bránu. Vážnější akce se pak diváci posledních dvacet minut prvního dějství nedočkali, za
domácí tým se neprosadili Valenta s Vajglem, podobně dopadli na opačné straně Batka s Novákem.
Do druhého poločasu nahradil Hřebeček zraněného Mareše a na hřiště se dostal také Košata, který nahradil
nevýrazného Halbicha. Ačkoliv nám na hřišti zůstal pouze jeden útočník Batka, začali jsme býti pro soupeře
více nebezpeční. První střelecký pokus si sice připsal domácí Valenta, jehož střela nebyla pro Soukupa nijak
nebezpečná. Následovala naše výborná dvacetiminutovka, která započala nepřesným zakončením Batky těsně
vedle tyče. Následovaly dva centry Košaty na Bulíře, z nichž druhý jmenovaný trestuhodně zahodil dvě solidní
šance na vyrovnání. Očividnou pasivitu domácích jsme poprvé potrestali v 62. minutě, výborný centr Hřebečka
ze standardky našel ve vápně Busta a hlavičkou srovnal stav utkání. Dobrovice pokračovala v nevýrazné hře a
v 69. minutě naši hráči dokonali zasloužená obrat, Hřebečkova střela sice trefila pouze tyč, jenže od ní se balon
odrazil přímo ke Košatovi, který rázně zametl balon do sítě. Domácí tým byl v tu dobu velmi rozhozený, ale
postupně začal bojovat o vyrovnání. Dlouhou dobu pak soupeře trápila koncovka, ani jeden z pěti rohových
kopů během pár minut nikdo nezakončil, střely Lukeše a Hurky pak nepředstavovaly výrazné nebezpečí.
Vysvobození zařídil až v 88. minutě Hurka, který využil první velké chyby rozhodčího a po jednom z faulů na
našeho hráče po chvíli zavěsil placírkou přesně k tyči. To pravé zklamání následovalo vzápětí, nejprve rozhodčí
přehlédl faul na Beneše, poté uznal hru rukou jednoho z hráčů soupeře a poté se výstavní trefou do šibenice ze
střední vzdálenosti prosadil střídající Bernát. Bezprostředně po velké euforii domácích hráčů, kteří se seběhli
v jeden chumel včetně gólmana, ukončil rozhodčí zápas.

11. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LOKO VLTAVÍN 1:2
Třináctý zápas třetiligové sezony jsme odehráli na domácí půdě proti silnému pražskému Loko Vltavínu. Hosté
svůj potenciál potvrdili hned v prvním poločase, když během prvních pětadvaceti minut vstřelili dva góly. Do
poločasu sice stihl snížit Hřebeček, ale to bylo pro zbytek zápasu vše. Naši hráči nevyužili ani možnosti
přesilovky, když ve 39. minutě obdržel červenou kartu Pozníček. Do zápasu nemohli nastoupit dlouhodobě
zranění Pavlík s Vernerem, pouze na lavičce pak byli Mareš se Švejdou.
Vltavín odstartoval zápas daleko aktivněji a ve třetí minutě vyslal Šípek první střelecký pokus. Hosté zůstali ve
svém malém tlaku a po deseti minutách hry šli do vedení, chybu Košaty při odkopu balonu využil posléze jeden
z hráčů přízemní přihrávkou na hranici vápna, tam Abena pustil balon na Pozníčka, jehož přesnou střelu k tyči
Soukup nestihl vyrazit. Následnou akci o minutu později pak zakončoval Prokeš, lob za vyběhnutého Soukupa
naštěstí zamířil mimo bránu. Další šance na sebe nenechala dlouho čekat, v 17. minutě Kučera namazal do
běhu Hodasovi, kterého v tutové šanci Soukup bravurně vychytal. Soupeř se druhého gólu i tak dočkal, ve 23.
minutě využil nepřehledné situace ve vápně Hodas a protlačil balon mezi tři tyče. Druhý inkasovaný gól naše
hráče probudil, ale Maršálek se hlavičkou neprosadil. To se povedlo až Hřebečkovi ve 27. minutě, ze střední
vzdálenosti totiž přesnou střelou nedal Pávkovi žádnou šanci k zákroku. Postupně se do zápasu vloudila i větší
agresivita, to když se vzájemně pošťuchovali Kučera s Valíčkem. Druhý jmenovaný si pak nechal o pár minut
později udělit druhou žlutou kartu za zákrok na Nováka a své působení na hřišti ukončil ve 39. minutě.
Druhý poločas se naopak zpočátku lépe vyvíjel pro nás, alespoň v podobě střeleckých možností. Postupně se
neprosadili Hřebeček s Ciencialou. Za Vltavín s podobnou úspěšností odpověděli Hodas s Jandou. Ani
střídajícímu Halbichovi se nepodařilo změnit skóre, když zamířil z nadějné pozice přízemní střelou vedle tyče.
Hru našich hráčů kazilo několik nepřesností, občas se pak zlobili při výrocích rozhodčích. V 78. minutě nás ve
hře o body udržel Soukup, Šípkova střela totiž mířila těsně pod břevno a našeho gólmana řádně protáhla.
Jednu z posledních větších šancí jsme nevyužili v 83. minutě, když se Košatovi nepodařilo na hranici malého
vápna usměrnit balon mezi tři tyče. Po zbytek zápasu se Vltavín dokázal ubránit a nedal nám žádnou šanci na
vyrovnání.

12. kolo SK BENEŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:3
Utkání 12. kola ČFL jsme odehráli na půdě Benešova, soupeře blízkého jak v tabulce, tak lokačně. Sváteční a
zároveň velmi důležité utkání v náš prospěch obrátil dvěma góly Hřebeček, soupeř sice ještě do poločasu snížil,
ale po gólu Batky už nenašel zbraň na zvrácení výsledku. Opět jsme se museli vypořádat s marodkou,
dlouhodobě zraněné hráče Pavlíka a Vernera doplnil pouze na lavičce sedící Švejda. Naopak do hry zasáhl
Mareš, který nemohl nastoupit do minulého zápasu s Vltavínem.
Do utkání nastoupil aktivněji Benešov, ale svou územní převahu využil pouze k nepřesnému pokusu Turka.
Naopak z naší strany hrozilo nebezpečí daleko častěji, než by se při pohledu na statistiky zdálo. Několik šancí
nám zmařilo ofsajdové postavení, další šance pak dokázala domácí obrana včas zastavit. Nerozhodný stav
vydržel až do 27. minuty, když se Hřebeček prosadil střelou z voleje, která mířila do protipohybu Beníka. Mladý
gólman Benešova lovil balon ze sítě i o pět minut později, Soukupův výkop zamířil opět na Hřebečka, který si
všiml vyběhnutého gólmana a načechraným obloučkem navýšil vedení. Dva obdržené góly soupeře probudily,
pár vteřin po rozehrávce musel Soukup vyrazit nebezpečnou střelu Farkaše k tyči i následnou dorážku Turka.
Právě Turek se ale dokázal prosadit vzápětí, Cienciala nezachytil pohyb soupeře a po centru přes jeho stranu
dokázal Benešov snížit. Posledních deset minut poločasu pak přineslo šanci na každé straně, ve 37. minutě
vychytal Soukup Turka, ve 45. minutě pak Cienciala našel Batku, jehož hlavičkové zakončení zamířilo nad
břevno Beníkovi brány.
Druhý poločas byl oproti tomu prvnímu na akce chudší, soupeř si ale stále udržoval převahu, kterou nedokázal
zužitkovat. V 53. minutě našel Batka výbornou přihrávkou pod sebe Nováka, domácí Beník tentokráte podržel
své spoluhráče a střelu druhého jmenovaného vykopl. Domácí gólman si vybral svou druhou slabší chvilku
v 65. minutě, když nedokázal odkopnout balon před Batkou, který si skvěle zpracoval balon a poté ho už bez
potíží poslal mezi tři tyče. Značně rozčarovaní hráči soupeře nedokázali najít zbraň na naší obranu a tak byly
k vidění především naše šance, v 76. minutě srazil Braný přesnou střelu Košaty do zámezí, v 83. minutě
nezužitkoval osamocený Halbich chybu Kucalase a v 85. minutě mířil Busta po rohovém kopu pouze do rukavic
Beníka. V závěru zápasu ještě mohl snížit Zákostelský ze standardky, jednu z posledních možností na
zdramatizování závěru zápasu nezužitkoval.

13. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENÁTKY NAD JIZEROU 3:2
Ke svému předposlednímu třetiligovému domácímu zápasu v tomto roce jsme nastoupili proti Benátkám nad
Jizerou, které byly před zápasem, i přes dobré nedávné výsledky, tabulkově horším týmem. První poločas byl
velmi pohledný, i při deštivém počasí totiž naši hráči měli na kopačkách několik gólů. V prvních deseti
minutách zvládli Košata s Maršálkem nastavit poločasový výsledek, který ještě na startu toho druhého navýšil
třetím gólem Batka. Poté se soupeř zlepšil a góly Knoblocha a Kocourka řádně zdramatizoval konec zápasu.
Především první poločas by se dal označit jako jeden z našich nejlepších v sezoně. Ve čtvrté minutě nařídil
rozhodčí Pastyřík pokutový kop po faulu Jägera na Batku, posléze se pak s velkým přehledem prosadil Košata,
který nedal Bojčukovi šanci. Uplynuly pouze čtyři další minuty a Bojčuk musel opět lovit balon ze sítě,
Hřebeček doběhl téměř ztracený balon na hranici hraní plochy, naservíroval balon na Maršálka, jehož střela
z voleje zamířila přímo pod břevno. Další velké šance pak skončily neúspěchem, například Bustova hlavička po
standardce Nováka skončila těsně vedle tyče. Do ojedinělé šance se Benátky dostaly ve 14. minutě, když se
Borovička pokusil zakončit signálem rozehraný rohový kop. Pokračoval náš tlak, ve 21. minutě se Busta dostal
opět do zakončení, jeho zajímavý pokus tělem si, stejně jako předešlé hlavičkové zakončení, cestu mezi tři tyče
nenašel.
Sedm minut poté unikl obráncům Košata, ale v tutové šanci byl vychytán skvělým Bojčukem. Ve 32. minutě si
opět zastříleli naši obránci, nejprve Maršálek tečovanou střelou zamířil vedle tyče, poté po jednom z několika
rohových kopů musel Bojčuk vyškrábnou gólovou šanci Busty, který neuspěl ani ve třetí velké příležitosti.
Z minima maximum mohly Benátky vytěžit ve 36. minutě, střelecký pokus Knoblocha k tyči totiž musel méně
vytížený Soukup pohotově vyrazit. Zbytek prvního poločasu byl již pouze v naší režii, Novák přestřelil bránu
v jasné pozici, Košata dokonce v posledních dvou minutách spálil dvě obrovské šance, nejprve mu gól vzal
Bojčuk dalším perfektním zákrok, poté zamířil při druhém pokusu mimo bránu.
Druhý poločas už byl na šance skromnější, ale jeho začátek téměř kopíroval ten první. Po pěti minutách hry
našel Košata centrem osamoceného Batku, který potvrdil svoji pozici nejlepšího střelce týmu a zvýšil vedení na
3:0. Velmi dobře a nadějně vypadala i šance Švejdy či Košaty, jemuž připravil pozici Šum, který jako jediný ze
všech hráčů na hřišti doběhl zdánlivě ztracený balon. Potvrdilo se pak pravidlo nedáš - dostaneš, když
z následného protiútoku snížil stav utkání vcelku osamocený Kocourek z malého vápna. Jedenáct minut poté,
v 77. minutě, se dostaly Benátky do přímého kontaktu, když se střelecky prosadil Knobloch. V 88. minutě se
mohl Šum dočkat premiérového gólu v našem dresu, tomu však nebylo přáno a napůl opuštěnou bránu minul.
Soupeř se již do další šance naštěstí nedostal a tak dramaticky vypadající koncovka skončila dobrým koncem
pro naše hráče.

14. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC MAS TÁBORSKO B 2:1 pp.
Domácí rozlučku s rokem 2016 obstaral zápas proti rezervě druholigového Táborska, před zápasem posledním
týmem s bilancí sedmi bodů. Ustálená sestava, ve které stále chyběli Pavlík s Vernem, se proti dravým
mladíkům pod dohledem zkušených posil z áčka, sice během prvního poločasu mírně trápila, ve druhém pak
soupeře zatlačila a díky Švejdovi jsme se dočkali penaltového rozstřelu, který jsme vyhráli v poměru 4:2.
Aktivně hrající hosté se do prvního útoku probojovali v šesté minutě, když střelu Froňka nepřesně zakončoval
Hovorka. O dvě minuty později byl Mareš v souboji stažen ve vápně, o faul se ale zřejmě nejednalo. Ve 14.
minutě šli hosté zaslouženě do vedení, Kočí zachytil naší rozehrávku a vyslal přesný pas na Dordeviće, jehož
famózní pokus zamířil mezi tři tyče nechytatelným způsobem. Další střelecký pokus si připsal ve 25. minutě
Kočí, ale bránu netrefil. Neúspěšně dopadl i Hřebečkův pokus k tyči, kde číhal na balon zkušený brankář Blažek.
Blízko k vyrovnání byl Batka, po dlouhém autu dostal nabídku od Kučery, jenže Blažek opět zaúřadoval a balon
vyrazil z brankové čáry. Nebezpečně vypadalo přečíslení Táborska, které naštěstí se šancí naložilo bídně a
konečné hlavičkové zakončení v podání Dordeviće neohrozilo Soukupa. Ve 40. minutě se pokusil Jakobovský o
střelu z voleje, dopadl ale neúspěšně stejně jako před poločasem Maršálek.
Druhý poločas už byl v podání soupeře horší, jelikož se pokusil bránit hubené vedení. Prvotním náznakem
ohrožení bylo zakončení Kučery po rohovém kopu Nováka, ani to si nenašlo cestu mezi tři tyče. Právě Novák se
pokoušel následně Blažka překonat dvěma pokusy, ani v jednou se mu to nepovedlo. Vážný dopad mohla mít
akce střídajícího Nehody, který zvolil místo přímého ohrožení přihrávku na Froňka, jehož střela zamířila mimo.
Zkrat v podání Blažka v 71. minutě měl v úmyslu potrestat Mareš, jenže Blažek dalším famózním zákrokem své
zaváhání napravil a nepovolil našemu záložníkovi premiérový gól ve štěchovickém dresu. Střeleckou mizérii
protrhl kapitán, k exekuci přímého kopu po faulu na Nováka se postavil Švejda, chytře využil špatného
postavení gólmana a téměř dokonalým obloučkem vyrovnal skóre. Závěr zápasu jsme strávili na útočné
polovině, pohledně bránící soupeř si vše podstatné uhlídal a střídající Bulíř s Halbichem neprorazili ve svých
šancích.
Utkání tedy dospělo do penaltového rozuzlení, které se nám nebývale vydařilo. Soukup chytl penalty dvěma
nejzkušenějším hráčům Táborska, Kočímu a M. Kučerovy, z naší strany se nemýlili Jakobovský, Bulíř, Švejda a
ani Mareš.

15. kolo SK PŘEVÝŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2
Závěrečnou tečkou pro rok 2016 byl venkovní zápas na půdě Převýšova. Předehrávané sváteční utkání
vynechali hned čtyři hráči, dlouhodobě zranění Pavlík s Vernerem, dále po minulém zápase zraněný Košata a
do zápasu nemohl nastoupit ani Busta. Blátivý zápas na značně měkké půdě jsme ale zvládli na výbornou a
dokázal silného soka porazit, gólově se prosadil nejlepší střelec týmu Batka, kterého vítězným gólem doplnil do
formy se vracející Hřebeček.
Netěžší pro nás byl začátek zápasu, domácí Převýšov si na těžký terén zvykl daleko rychleji a hned ve druhé
minutě zahrozil po krátké kombinaci Krejčík, jemuž skvělou pozici přesným centem P. Novák, ale naštěstí se
ukopl a bránu netrefil. Druhou větší šancí Převýšova byla akce z jedenácté minuty, když Karalovu střelu jeden
z hráčů tečoval mimo tři tyče. Utekly tři minuty a domácí si připsali třetí šanci, P. Novák využil zaváhání Kučery
a vyslal do zakončení Krajáka, který se střelou z malého vápna neuspěl. Do akcí se posléze konečně dostali i
my, ale pokusy Ciencialy, Batky i Halbicha mezi třemi tyčemi neskončily. Ve 25. minutě jsme se dočkali gólu,
dlouhý aut Kučery se snesl do vápna, nastalé nepřehledné situace pohotově využil Batka, jehož střela si našla
cestu přímo mezi tři tyče. Soupeř po inkasované brance přidal a začal se opět dostávat do šancí, ve 32. minutě
musel Kučera pohotově sklouznout do běhu P. Nováka, o minutu později pak osamocený T. Labík zakončoval
hlavičkou po rohovém kopu těsně vedle. Převýšovu se vyrovnat podařilo, ve 39. minutě nejprve Soukup
vychytal T. Labíka, následoval ale rohový kop a P. Novák se dočkal prvního gólu v zápase.
Druhé dějství tolik vzruchu nepřinášelo, na hřišti se sváděl především tuhý boj. Přímý volný kop rozehrával
Věchet, ale na Soukupa nevyzrál. Na opačné straně dokázal L. Novák obejít dva protihráče a naservírovat balon
Halbichovi, který se po úspěšném zákroku Petra ani v posledním podzimním zápase nedočkal premiérového
gólu. Nebezpečně vypadal i další trestňák Věcheta v 67. minutě, balon propadl za zeď přímo k Soukupovi, jenž
si dával velký pozor, aby balon zachytil. Otočit stav zápasu mohl ve velké šanci T. Labík, ale pouze potvrdil
střeleckou nemohoucnost svému mužstva, když netrefil bránu. Šok připravil Převýšovu v 74. minutě Hřebeček,
naběhl si na skvělou přihrávku Jakobovského a kouzelným zakončením na zadní tyč překonal Petra. Po zbylé
minuty zápasu pak naši hráči vycházeli z pevné obrany a sázeli především na protiútoky. Domácí hráči nemohli
na špatném terénu využít kombinace po zemi a tak už se ani do další větší šance nedostali.
S podzimní sezonou a rokem 2016 jsme se rozloučili skvělým výsledkem, na který budeme moct navázat
v březnu, první zápas odehrajeme na půdě Hořovicka. Všem fanouškům přejeme příjemnou zimní přestávku a
rádi Vás uvidíme na naší zimní přípravě, kterou zahájíme na začátku ledna.

20. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 3:4 pp.
Ke druhému venkovnímu zápasu v tomto roce jsme zamířili do Písku, kde nás oproti Hořovicku čekal těžší
soupeř. I když jsme byli lepším týmem, soupeř dokázal využít našich chyb a dostat se do třígólového vedení.
Prakticky prohraný zápas? Ale nechte si zdát! Naději vystřelil střídající Maruš, kontaktní a famózní gól přidal
Švejda, na závěr pak v posledních vteřinách po rohovém kopu vyrovnal Batka. Přidal se i Soukup, který chytl
dvě penalty a na světě, spíše na našem kontě, jsou další dva body a sedmá výhra v řadě!
Během prvních minut si oba týmy vypracovaly po jedné šanci, ve třetí minutě nevyužil možnost přímého kopu
Froněk, na druhé straně sice Batka zakončil, ale slabší střela Rondzika příliš neprověřila. Po čtvrthodině se do
balonu z dálky a bezúspěšně opřel Milec. Prorazit se podařilo také Voráčkovi, který svou samostatnou akci
zakončil střelou nad břevno Soukupovi brány. Písek sice nebyl aktivnějším týmem, ale do vedení se dostal ve
32. minutě, kdy Cienciala odhlavičkoval balon přímo k Voráčkovi, jehož následná střela z blízkosti zamířila za
záda Soukupa. Vyrovnat se málem podařilo Švejdovi, když stihl tečovat letící balon do vápna, i když to možná
Rondzik nečekal, byl na správném místě. Minutu před koncem poločasu pak domácí navýšili své vedení, Froněk
se zjevil osamocen ve vápně, dobře zpracoval balon a propálil Soukupa.
Druhý poločas přinesl hned na svém začátku třetí gól v síti Soukupa, nejprve se sice neprosadil Vaněk, poté se
z následného útoku prosadil M. Held a vypadalo to, že je s nadějí na dobrý výsledek amen. Jenže domácí hráči
začali polevovat, jistí si svým vedením nechali nebezpečně pálit Vernera či až benevolentně nechali přihrávat
Maruše. Sami odpověděli pouze hlavičkou Rendly, to se musel Soukup vytáhnout k důležitému zákroku.
Zasloužená odměna za aktivitu v podobě gólu přišla v 65. minutě a zasloužilo se o ní střídající duo –
Štědronského nabídky využil Maruš, na jeho střelu si Ronzdik sáhl, balonu v cestě mezi tři tyče nezabránil. O
minutu později museli obránci Písku včas vykopnout balon motající se u brankové čáry, Štědronský následně
trefil pouze obránce před sebou.
V 73. minutě jsme se dostali na dostřel, exekuce standardky po faulu na Vernera se ujal Švejda, který ze třiceti
metrů napálil balon přímo pod břevno, skvělá trefa našeho kapitána domácí zřetelně dost zarazila. Z ojedinělé
šance se sice radovali, ale zbytečně, jelikož se jednalo o gól z ofsajdu. Aktivitou hýřil především Verner, ale
často ztroskotal na nepřesné mušce. Pět minut před koncem upadl v souboji ve vápně Batka, penalta se
nekonala. Domácí hráči při střídání šetřili času, co nejvíce to šlo, ale zbytečně. Na jaře trápící se střelec Batka
strhl euforii v nastaveném čase, rohový kop Švejdy mířil do shluku těl a posléze i za záda Rondzika – prakticky
nemožné se stalo možným, dokázali jsme vyrovnat!
Ihned po rozehrávce utkání skončilo a čekal nás první jarní penaltový rozstřel. I když Rondzik hned v první sérii
chytl penaltu Maruše, jednalo se o úspěšnou premiéru. Ve druhé sérii chytl Soukup slabší pokus Rendly,
totožnou střelu do stejného místa pak také Froňkovi, a jelikož se v páté sérii prosadil Švejda, mohla vypuknout
euforie, připsali jsme si druhý bod a Písek porazili.

18. kolo FK HOŘOVICKO – TJ ŠTĚCHOVICE 2:3
Povedený vstup do jarní sezony jsme si připsali na půdě Hořovicka, které jsme i přes trvalou převahu na hřišti
porazili o jediný gól. Do zaslouženého vedení jsme se dostali ve 35. minutě proměněnou penaltou Košaty, ale
vyrovnání přišlo těsně před koncem poločasu, když se z mírného úhlu prosadil Hašek. Ve druhém poločasu
jsme využili nerovného terénu a chyb gólmana soupeře ke gólům Švejdy a Hřebečka. Na drama posléze zadělal
opět domácí Hašek, který v 87. minutě ustanovil konečný výsledek.
Ve velké šanci se zjevil hned ve třetí minutě Jakobovský, jehož rána zamířila nad břevno. První šance domácích
na sebe také nenechala dlouho čekat, Nademlejnského přesný centr do vápna zvládl Kučera pohotovým
obranným zákrokem odkopnout do bezpečné zóny. Bez úspěchu skončila i střela Hřebečka, jehož pohotové
zakončení těsně minulo bránu. Hořovicko kontrovalo dvěma pokusy, Březina s Haškem se ale nedostali ke
střeleckému ohrožení Soukupa. Druhou nepřesnou střelu si připsal ve 24. minutě Hřebeček, kterému Košata
po souhře s Jakobovským perfektně naservíroval balon. Nejtutovější šanci prvního poločasu jsme proměnili ve
34. minutě, po faulu na Vernera v pokutovém území se ujal exekuce penalty Košata, který nedal Hercovi
v bráně soupeře jedinou šanci a vstřelil první soutěžní Štěchovický gól nového roku.
Závěr poločasu nabídl další šance ke zvýšení náskoku, nejprve rozhodčí přehlédl hru rukou ve vápně, díky
čemuž nemohl zakončit Busta, poté se Busta při další akci do zakončení dostal, ale jeho hlavičkový pokus
dokázali domácí udržet na brankové čáře. Hořovicko se dočkalo vyrovnání v posledních vteřinách, po chybě
Vernera na půli hřiště se dostalo nejprve k blokovaným zakončením, balon se ale odrazil k nehlídanému
Haškovi, jehož střela z mírného úhlu zamířila za záda Soukupa.
Druhý poločas zahájil svým pokusem Hřebeček, ale ani třetí střelou Herca příliš neohrozil. Územní převahu
využil až Švejda v 54. minutě, Batkou vybojovaný přímý kop rozehrál k tyči, kam sice Herco šel, ale balon před
ním skočil a skončil za jeho zády. Za domácí se pokusil zareagovat Bežó, střela zkušeného záložníka sice
přelétla Soukupa, ale zároveň i bránu. Soukup musel být ve střehu i při další akci, když pohotově a úspěšně
skočil do cesty Haškovi. Do dvougólového vedení jsme se dostali po další chybě domácího gólmana, Hřebečkův
přímý kop z téměř pětatřiceti metrů totiž letěl k tyči a ku podivu domácích fanoušků opět zároveň i za jeho
záda. Této akci předcházelo i velké štěstí, kdyby se hráči soupeře nedopustili faulu, byl by Hřebeček střídán a
nerozehrával tuto standardku.
Hořovicko se uchýlilo k tvrdé hře a několik zákroků bylo i za hranou žluté karty, které rozhodčí postupně
vytahával jako v mariáši. Zbytek zápasu ale nabídl již pouze šance domácích, v 81. minutě zamířil mimo bránu
Pelikán, v 87. minutě se až příliš lehce prosadil druhým gólem Hašek – přímý kop zamířil přes zeď až mezi tři
tyče, kde se v tu dobu Soukup nenacházel. Zbytek zápasu jsme si ale zkušeně pohlídali a soupeři nedali jedinou
možnost k vyrovnání.

19. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KRÁLŮV DVŮR 2:0
Další z vydařených zápasů jsme odehráli na domácí půdě, kde jsme hostili Králův Dvůr, tedy soupeře z třetího
místa třetiligové tabulky. Zápas chudý na šance jsme ale nakonec dokázali opanovat ve druhém poločase
dvěma góly – nejprve pálil z penalty Košata, pojistku přidal s pomocí Šilhavého teče střídající Verner. V neúplné
tabulce jsme poskočili na páté místo, s pětibodovou ztrátou na Jirenského lídra.
První poločas byl na významné šance chudý. V úvodu se obě strany seznamovaly s terénem, který byl
s ohledem na počasí minulých dní v dobrém stavu. Hrozby Ježdíka z přímého kopu, či Košaty z hranice vápna,
neohrozily Soukupa, respektive Krčka. První zakončení si tak až po čtvrthodině hry připsal Šilhavý, jeho
hlavičkový pokus po centru Balšánka byl slabší. Soukupa neohrozil ani Kraus, který se o střeleckou pozici
připravil přehazováním balonu na levou nohu. Diváci na další vážnější moment čekali až do 37. minuty, centr
Hřebečka zakončoval Košata, ale neměl moc šancí Krčka propálit. Pět minut před koncem prvního poločasu se
vyznamenal Soukup, hlavičkový pokus Hájka vyškrábl do zámezí. V závěru se ještě snažil uspět Jakobovský,
točená střela hostujícímu gólmanovi nenadělala větší potíže. Problémem do druhého poločasu mohlo být
zranění zkušeného Kučery, který musel během prvního dějství střídat.
Nakonec tomu tak nebylo. Daleko aktivnější bylo naše mužstvo, v 52. minutě zkoušel dvakrát vystřelit Verner,
v obou případech narazil na Soldáta. O chvíli později se musel poprvé vytáhnout i Krček, Jakobovského střelu
totiž dokázal vyrazit do zámezí a udržet naděje soupeře. Do třetice to vyšlo, v 65. minutě se Králův Dvůr ve
vápně dopustil faulu na Bustu a hlavní rozhodčí bez váhání ukázal na penaltový puntík – exekuce se ujal
Košata, nedal Krčkovi střelou do protipohybu šanci a poslal nás do vedení. Reakce mohla přijít rychle, po třech
minutách napřáhl ke střele Soldát, jehož střela orazítkovala břevno brány Soukupa, zmar dokonal dorážející
Šlapák, jehož hlavička z malého vápna skončila téže na břevně. Až na tento moment se soupeř do větších šancí
nedostal a tak přišla poněkud šťastná a důležitá pojistka, obránci soupeře si nedali pozor na Vernera, který
dokázal ve vápně vybojovat vlastní vinou ztracený balon a s pomocí teče Šilhavého ho dostal mezi tři tyče.
Soupeř se k náporu prakticky nedostal, Soukupa ohrozil jen Šlapák, ale ani jeho další pokus nemířil do brány.
Zbylé minuty jsme odehráli bez větších potíží a došli si pro tři zasloužené body.

21. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LITMĚŘICKO 1:2
Každá série jednou končí, právě toto se stalo i našemu mužstvu. Ačkoliv jsme do zápasu vstupovali, s ohledem
na sérii proher soupeře, jako mírný favorit, ze hřiště jsme odcházeli jako poražený tým. Projevila se početná
marodka, chyběli Kučera, Hřebeček a Pavlík. Na lavičce náhradníků byli včetně dvou hráčů béčka pouze tři
náhradníci a gólman. Naopak soupeř disponoval radami Zdeňka Haška, který hlavně ve druhém poločase
dirigoval hosty mimo střídačku, jelikož zatím nebyl uveden v zápise jako hlavní trenér.
Nástup do zápasu byl vyrovnaný, po dvou náznacích šancí se dostali do první větší šance naši hráči, Mareš
našel uličkou naběhnutého Maruše, kterého vychytal Pechatý. Naopak hosté udeřili hned z první střely na
bránu v jedenácté minutě, po faulu Mareše se ujal balonu Šlehofer a přímou střelou z více než třiceti metrů
Soukupa překvapivě překonal. Citelnou ránu dostalo Litoměřicko v 16. minutě, Kabele zůstal ležet na zemi po
souboji s Ciencialou, rozhodčí posléze čekal se žlutou kartu, ale po udělení této karty vypustil kapitán soupeře
několik nelichotivých slov směrem ke zmiňovanému rozhodčímu a na cestu do zámezí obdržel rovnou
červenou kartu. Přesilovka našim hráčům moc nepomohla, z méně nebezpečných šancí postupně dvakrát
neuspěl Švejda, štěstí neměli ani Cienciala s Vernerem. Oslabený soupeř dokonce zvýšil své vedení, ve 34.
minutě unikl po levé straně Faust a střelou z hranice malého vápna a mírného úhlu překonal Soukupa. Velkou
avšak ofsajdovou šanci měl na kopačkách pět minut před koncem poločasu Batka, jeho střelu Pechatý i tak
vyrazil.
Do druhého poločasu jsme přece jen vyrazili jako aktivnější tým s vidinou vyrovnání. Hned dvakrát se naši hráči
osamoceni zjevili před Pechatým – Maršálek selhal ve vyložené šanci, Batka měl při další šanci k balonu dále
než gólman. Kontaktním gólem nás do zápasu vrátil střídající Štědronský v 52. minutě, když pohotově využil
Košatovu přihtávku a uklidil balon do sítě. To ovšem bylo na dlohuou dobu to poslední, co Pechatého ohrozilo.
Postupně jsme se začali trápit a hosté zvládali dobře bránit své hubené vedení. V 70. minutě dal o sobě vědět
Mareš, jehož střela zamířila mimo bránu. Spekulovat o penaltě mohli diváci v 76. minutě, to byl ve vápně
zastaven Štědronský, ale rozhodčí směrem k puntíku neukázal. Aktivní Mareš se snažil neúspěšně zakončovat i
v 77. minutě, to ale bylo to poslední, co v zápase ukázal, jelikož po faulu obdržel v 79. minutě druhou žlutou
kartu a předčasně opustil hřiště. Pojistit vedení Litoměřicka měl možnost střídající Vašut v 83. minutě, ale byl
vychytán Soukupem. Ve zbytku hrací doby jsme si bohužel větší šanci na vyrovnání nevytvořili a soupeři
podlehli.

22. kolo SK VIKTORIE JIRNY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 pp.
Naše řádně okleštěná sestava zamířila do Jiren, do zápasu prakticky nastoupili všichni zbylí hráči ze sestavy,
doplnění o tři hráče z výběru béčka. Jedinou možnost zamíchat sestavou tak trenér Busta měl na postu
gólmana, když na místě Soukupa poprvé v sezoně nastoupil Vašák. Při premiérovém vystoupení se předvedl
výborně, chytl několik velkých šancí domácích a po obětavém výkonu svých spoluhráčů mohl oslavit zlaté dva
vybojované body.
Nástup do zápasu byl nejhorší, jaký mohl být. Hned ve třetí minutě vybídl Pokorný centrem Melechovského,
který využil svého mírného ofsajdového postavení a trefil svůj třiadvacátý terč v sezoně. Během prvních
patnácti minut jsme ohrozili Poráčanina pouze při centru Švejdy, ale ve vápně se Batka provinil přísně
odpískaným útočným faulem. Následovaly tak pokusy Jiren, nebezpečně pálil Kejha, tečovaný přímý kop
Vondráčka musel Vašák pohotově vyrazit do zámezí. Jednoznačně nejnebezpečnější byl únik Melechovského,
naši hráči podcenili nákop a nejlepší střelec třetí ligy mířil sám na bránu, naštěstí se stihl včas vrátit Busta a
čistým skluzem odkopnout balon. Postupně jsme se dostávali do útoku častěji, dávat o sobě věděl Batka.
Nejprve byl vychytán Poráčaninem, po následném rohovém kopu Košaty mu pak nebyl uznán prakticky
regulérní gól, když rozhodčí odpískal nedovolené počínání našich hráčů ve vápně. Později pálil mimo bránu
Verner a v posledních minutách nevyzrál na Vašáka Kejha, jehož střelu Maruš obličejem srazil.
Ošidná třetí minuta se opakovala i ve druhém poločase, po sporném faulu na Pokorného měly Jirny možnost
zvýšit vedení z penalty. K té se postavil Melechovský a netrefil bránu, skoro by se dalo říci, že ji neproměnil
schválně. Nicméně hned po minutě měl možnost napravit nepovedenou penaltu osamocený Křeček, ale bránu
netrefil. V 58. minutě měl na kopačkách tutovku Melechovský, s přehledem nejlepšího hráče Jiren dokázal
Vašák vychytat. Nečekanou radost nám přinesla 61. minuta, to jsme dokázali po 361 minutách hry na
jirenském hřišti skórovat. Asistenci si sice připsal Jakobovský svým centrem, ale větší zásluhu si připsal domácí
gólman Poráčanin, který sklouzl a nabídl Vernerovi možnost skórovat do prázdné brány. Vyrovnání domácí
výběr trenéra Hradeckého příliš nevykolejilo, po necelé minutě jsme mohli opět prohrávat, když Melechovský
v jasné pozici tvrdou střelou orazítkoval brankovou konstrukci za Vašákem. Celkově patřilo posledních dvacet
minut spíše domácím. Pozorný musel být Vašák při nebezpečném hlavičkovém zakončení jednoho z hráčů po
rohovém kopu. Velkou snahu nepřetavil v gól ani Melechovský, jehož další dva pokusy v bráně neskončily.
Pokračovalo se v penaltovém souboji o druhý bod. Kopalo se pět sérií a jediným neúspěšným střelcem byl
domácí Kocourek ve druhé sérii. No, a jelikož Poráčanina překonali Maruš, Švejda, Košata, Busta i Jakobovský,
bylo rozhodnuto.

23. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK TACHOV 1:0
Do předehrávaného sváteční zápasu s Tachovem konečně nastoupil kompletní kádr, což bylo s ohledem na
formu západočeského soupeře velmi důležité. Jako jeden z klíčových se pak v konečném součtu stal uzdravený
Hřebeček, který do hry nastoupil ve druhém poločase, rozhýbal hru a vyslal důležitý centr na Jakobovského,
jehož gól byl v zápase prvním a vítězným. Ukončili jsme tak jarní sérii Tachova, který vyhrál všech pět
předchozích zápasů.
Hosté využili své herní pohody a začátek zápasu byl spíše v jejich režii. První malou akcí byla střela Došlého, ale
ex-domažlický záložník Vašáka příliš neprověřil. Daleko více mohli hosté zahrozit když Kyndl dokázal vybojovat
balon na útočné polovině a přihrávkou najít Hoffmanna, jeho střela naštěstí zamířila do ležícího Kučery.
Z následného útoku jsme mohli jít do vedení, Batka se zjevil zcela sám na hranici vápna, jenže střela se mu
vůbec nevydařila. Po chvíli si hosté málem vstřelili vlastní gól při dlouhém autovém vhazování Kučery, poté ani
podruhé Batka nenašel z rohového kopu recept na Houdka. Ve 20. minutě se Verner prodral přes obránce a
zakončoval hlavou těsně mimo bránu. Do rozmezí mezi naší druhou a třetí šancí zápasů se vtěsnal pokus
Kropáčka, ale Maršálek byl pozorný. Zmiňovanou třetí větší akci měl po půl hodině hry Batka, sice se mu
konečně podařilo překonat Houdka, ale jeden z obránců se ještě stihl vrátit a odkopnout balon. Posledních
patnáct minut poločasu nenabídlo žádný střelecký pokus, oba týmy se rvaly především okolo půle hřiště a ke
sledování tak byl velký boj.
Po pěti minutách druhého poločasu měl Tachov možnost zahrozit z přímého kopu po faulu Kučery, jenže
Došlého pokus zamířil slabým obloučkem do rukavic Vašáka. Houdka mohl více ohrozit pouze Busta v 61.
minutě, když zakončoval Vernerův centr, ale do ideálního hlavičkového pokusu mi chybělo pár centimetrů.
Nastala 71. minuta a do hry přišel Hřebeček. Jeho spoluhráči doslova ožili a čerstvý hráč na hřišti málem
vstřelil gól, bohužel se Mlynaříkovi podařilo odkopnout Štědronského centr. V další minutě měli po
Hřebečkovo rohovém kopu šance Jakobovský i Kučera, bohužel v obou případech trefili pouze hráče před
sebou. Hřebečkův efekt se přece jen přetavil v první gól zápasu, v 73. minutě rozehrával standardku z větší
vzdálenosti, ve vápně našel Jakobovského, který ve skluzu zvládl poslat balon do protipohybu Houdka a
zároveň také mezi tři tyče. Naši hráči se posléze soustředili především na bezchybnou hru v obraně, to jim
Tachov usnadnil svými nepřesnostmi a Vašák tak nemusel řešit žádnou těžší situaci.

24. kolo MFK CHRUDIM – TJ ŠTĚCHOVICE 3:1
Ve velmi nevlídném a chladném sobotním dopoledni jsme zamířili do Chrudimi. Dva základní cíle byly jasné,
poprvé v ČFL na této půdě prosadit střelecky a poprvé zde bodovat. První cíl splnil během prvního poločasu
Batka, ale druhý cíl už naplněn nebyl. Chrudim hrozila především z přímých kopů Kopeckého a zároveň
v několika momentech využila chybných rozhodnutí rozhodčích, kteří za sebou nemají nejlepší výkon.
Úvodní minuty patřily domácím hráčům, ale Vašák nemusel řešit žádné nebezpečné zakončení. Ani z naší
strany nepřišlo výraznější ohrožení Mrázka, zakončení Maruše z dobré střelecké pozice nemělo nárok na
úspěch. Většina útočných akcí Chrudimi stála na myšlenkách Kopeckého, jeden z nejlepších hráčů soupeře si
během úvodní čtvrthodiny připsal dvě akce, zejména při té druhé z přímého kopu musel být Vašák pozorný.
Nejideálnější šanci Chrudimi založil Dostálek, který se dostal s balonem do vápna, ve kterém se k balonu dostal
Kesner, ale stejně jako Kopecký ztroskotal na Vašákovi. Gól padl na druhé straně o chvíli později – po faulu na
Vernera rozehrával Švejda, centrem našel hlavu Maruše, který balon ideálně naservíroval Batkovi a nejlepší
štěchovický střelec dokázal překonat Mrázka přízemním střelou k tyči. Aktéři gólové akce se posléze prohodili
při šanci další, zakončující Maruš ale ani ve druhém pokusu nezvládl vyběhnutého Mrázka překonat. Těsně
před poločasem se domácí dočkali vyrovnání – Jindřich Kučera svedl souboj s Bustou, balon se odrazil
k Dostálkovi a druhou ligou ošlehaný záložník dokázal najít skulinku u bližší tyče Vašáka.
Chrudimští vlétli do druhého dějství aktivně a po třech minutách se ocitl v nebezpečné situaci Langr, jeho
točené zakončení naštěstí nemělo ideální směr. Následovala estráda přímých kopů Kopeckého, které rozhodly
o vítězi. Při prvním přímém kopu zakončil nad břevno, při druhém naštěstí nezvládl Jindřich Kučera v letu
usměrnit balon do odkryté brány, ani třetí pokus nebyl úspěšný, když se vyznamenal Vašák. Jenže při čtvrtém
v 70. minutě už bylo zle – Verner fauloval na velkém vápně a skvělého místa Kesner využil k překonání zdi
včetně Vašáka. A bylo ještě hůř, v 77. minutě na stejném místě fauloval Pavlík a Kopecký při téměř totožném
zakončení opět uspěl. Nejlepší hráč zápasu neměl daleko k hattricku, z několikáté standardky v zápase pálil
rovnou z téměř pětatřiceti metrů a balon s pomocí Vašáka skončil na břevně. I když se naši hráči snažili,
Mrázka ve druhém poločase výrazněji neohrozili.

25. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ZÁPY 2:1 pp.
Ve čtvrtém jarním domácím zápase jsme na domácí půdě hostili Zápy. Na podzim jsme na půd soupeře ztratili
třígólové vedení, ale brali jsme dva body. Jarní zápas byl chudší nejen na šance, ale také góly. Do vedení se
dostaly Zápy zásluhou Matějky v 50. minutě, v minutě 79. jsme se dočkali vyrovnávacího gólu Maruše.
Následně jsme opět vyhráli penalty a vybojovali druhý bod.
Hned ve druhé minutě se do zakončení dostal Maršálek, když v záklonu hlavičkou zakončoval centr Hřebečka,
ale neuspěl stejně jako na druhé straně z protiútoku Liener, jehož zakončení k tyči Soukup chytl. Ani další dva
střelecké pokusy Straku neohrozily, když Hřebeček s Maršálkem netrefili bránu. Neúspěšní byli také Kovařík se
Svobodou na opačné straně. Daleko větší šanci měl v 15. minutě Matějka, kterého našel ve vápně Putz a střelu
útočníka soupeře Soukup tváří v tvář vyrazil. V půlce poločasu jsme prováhali slibnou příležitost, když
Hřebeček hledal ve vápně Maruše a svou přihrávkou naběhnutého spoluhráče nenašel. Maruš se po chvilce do
zakončení dostal, ale jeho střela zamířila do náručí Straky. V závěru poločasu zachránil Soukupa ofsajd
Matějky, po jehož centru se marně radoval Putz.
Ve druhém poločase se už hosté po pěti minutách hry radovali, Matějkovo zakončení k tyči mířilo do
protipohybu Soukupa a hosté se ujali vedení. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, centr Hřebečka zakončoval Batka,
ale Straka vytáhl pohotový zákrok. Další zakončení Batky přišlo později, ale hlavičkový pokus mířil nad břevno.
Bez úspěchu se pokusil navýšit vedení hostů Liener, střela ze střední vzdálenosti mířila těsně vedle tyče.
Vyrovnání jsme se dočkali v 69. minutě, třetí rohový kop v řadě naši hráči rozehráli na krátko, centr Batky
zamířil na hlavu Maruše, jehož zakončení za Straku konečně propadlo. Deset minut před koncem měli hosté
k dispozici trestný kop, Petr Pavlík sice Soukupovu zeď obstřelil, ale mezi tři tyče se netrefil. Definitivně zvrátit
výsledek jsme mohli pět minut před koncem, když Košatův centr zamířil vápnem až k blízkosti brankové čáry a
Petr Pavlík musel pohotově vyhlavičkovat balon pryč. Nerozhodný výsledek pak vydržel až do konce zápasu.
Při penaltovém souboji diváci viděli devět pokusů. V první sérii Pávek netrefil bránu a po dvou sériích jsme
vedli 2:1. Ve třetí sérii se neprosadil Košata, ale vzápětí Soukup vychytal Svobodu. Ve zbylých pokusech
navázali Verner se Švejdou na prvního úspěšného střelce Batku a druhý bod zůstal ve Štěchovicích.

33. kolo FC SLAVOJ VYŠEHRAD – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2
Stejně jako na podzim jsme se utkali s Vyšehradem ve středeční předehrávce, ale tentokráte se
sladkou vítěznou tečkou. Ukončili jsme zároveň i další sérii, ve všech třech třetiligových zápasech jsme totiž
s Vyšehradem prohráli. Velkou měrou se na výhře podílel Mareš, který svým prvním gólem v sezoně porazil
svůj bývalý tým, ze kterého do Štěchovic zamířil v září minulého roku.
První vteřiny zápasu byly krušné, před Soukupem vznikla chaotická situace a i s notnou dávkou štěstí za svá
záda nepustil ani jeden z několika pokusů. Na opačné straně vyšehradský gólman Winter srazil ve vápně
Vernera, rozhodčí Teuber neváhal a ukázal na penaltový puntík. Balonu se chopil Košata, vyslal penaltový
pokus přímo k tyči a Wintera, skákajícího na druhou stranu, překonal. Aktivně se snažil vyrovnat Písačka, po
jeho rohových kopech se jeho spoluhráči neprosadili. Stejný hráč se postavil i k exekuci přímého kopu z dobré
pozice, ale vyslal velmi nepřesný pokus. Úspěšnější nebyl ani Volešák, jehož pokus zamířil do zdi. Bohužel
našim hráčům se standardky také příliš nevyvedly, Vernerova zamířila do zdi, po pokusu Pavlíka se naopak
nikdo nedostal do zakončení. Pět minut před koncem prvního poločasu zakončoval Batka hlavičkou přímo
k tyči, v tomto případě se Winter vytáhl a balon vyrazil do zámezí. Při naší další šanci ve 44. minutě už ale
úspěch neslavil. Jakobovský dobře zpracoval balon a z pravé strany hřiště vyslal přesnou přihrávku na Mareše,
který si počínal jako chladnokrevný střelec – před obráncem si zasekl balon a přízemní střelou k tyči do
protipohybu gólmana vstřelil svůj první gól v sezoně. Trefu do sítě svého bývalého klubu posléze náležitě
oslavil.
Ve druhém poločase se domácí hráči přece jen více osmělili směrem do útoku. Po dvou minutách hry
nebezpečně zakončoval Dosoudil, ale bránu netrefil. Zvýšit vedení jsme mohli po souhře Košaty s Batkou, ale
druhý jmenovaný mířil mimo bránu. V nebezpečných situacích se poté objevili Heřman s Matysíkem, ale
Soukupa neprověřili. Ze hry se Vyšehradu nedařilo a tak využil nařízené penalty po Marešově hře rukou ve
vlastním vápně. Nabídnuté šance využil Volešák, na jehož pokus neměl Soukup nárok. Vyšehradští se snažili o
vyrovnání, aktivitou hýřil střídající Safianyk, který prokázal své technické dovednosti, ale jediný střelecký pokus
z dálky nebyl příliš nebezpečným. V závěru zápasu Dosoudil na půli hřiště přejel Bustu a trestuhodně za svůj
necitlivý zákrok obdržel pouze žlutou kartu. Šanci na vyrovnání zahodil v nastaveném čase Smolák nepřesnou
hlavičkou.

27. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK DOBROVICE 3:1
Útok na rekordní počet získaných bodů v ČFL se nám povedl hned na první pokus, nyní ho můžeme pouze
vylepšovat a bojovat o vyšší příčky. Zápas s Dobrovicí ale nebyl lehký, do vedení jsme se dostali zásluhou
Batkovi hlavičky, ale hostující Dordević dokázal vyrovnat. Soupeře nalomila trefa Hřebečka, který se prosadi
těsně před odchodem do kabin. Ve druhém poločase přidal Batka svůj druhý gól a následně jsme dvougólové
vedení udrželi až do konce.
Prvotní náznak šance Bernáta jsme přečkali bez újmy a naopak udeřili v páté minutě, když Batka hlavičkovým
zakončením po rohovém kopu překonal Havránka. Zvýšit vedení jsme mohli v desáté minutě, když další
zakončení Batky skončilo na brankové čáře, rozhodčí bohužel rozhodli, že balon přes ni nepřešel. Dobrovice
kontrovala pouze zakončením Nováka, která Vašáka příliš neohrozilo. Vyrovnání se ale soupeř bohužel dočkal,
když se ve 24. minutě se ve vápně po dlouhém autu nejlépe zorientoval Dordević. Pár minut poté se Busta
neúspěšně pokusil vrátit vedení na naši stranu. Více nebezpečná byla šance z 39. minuty, to musel Havránek
konečky prstů vyrazit Batkovo zakončení. Odměny za aktivitu jsme se dočkali pár vteřin před odchodem do
kabin, balon se po standardce Vernera odrazil k Hřebečkovi, který dokázal v těžké pozici vyslat zajímavý pokus,
kterým Havránka překvapil a zároveň překonal.
Šanci na vyrovnání mohl mít soupeř po pěti minutách druhého poločasu, ale Osvald při přečíslení ztroskotal na
Pavlíkovi. Velmi důležitou trefu jsme přidali v 62. minutě, Lukáš rozehrál malou domů, kterou vystihl Verner,
obešel vyběhnutého Havránka a nabídl balon před prázdnou bránu, tam našel nabíhajícího Batku a ten
z bezprostřední blízkosti prázdnou bránu neminul. Průměrná deštivá podívaná mohla získat náboj o deset
minut později, když střídajícího Eliáše nejprve Vašák vychytal, ale poté naštěstí při dorážce minul bránu.
Dobrovičtí se marně pokoušeli o snížení, jenže zřejmě poslední možnost nevyužil zkušený Lukáš.

26. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1
Druhý ze tří květnových středečních zápasů jsme odehráli v Domažlicích. Do dohrávky odloženého zápasu jsme
vyrazili pouze se třemi náhradníky, jelikož kvůli zranění chybějí Maršálek se Štědronským, a inkasovali už ve
dvanácté minutě po trefě domažlického kapitána Mužíka. Celkově jsme si ale vytvářeli dost šancí a ve druhém
poločase jsme dokázali vyrovnat po patnácti minutách trefou Košaty z přímého kopu. Tři body ale zůstaly
v Domažlicích, které odpověděly trefou Brauna.
První větší příležitost si po úvodním oťukávání vytvořily Domažlice, když se Špírek dostal k odraženému balonu
a dostal se i do zakončení, ale Vašák stál připravený na správném místě a balon vyrazil. Při další šanci ve 12.
minutě už soupeř měl štěstí více a šel do vedení, dlouhý cent zpracoval Bezdička, nabídl balon Mužíkovi, který
zakončoval přízemní střelou okolo Busty i Vašáka přímo k tyči. Postupně jsme se do hry začali více dostávat i
my a po jednom z rychlých útoků přihrával Verner nabíhajícímu Pavlíkovi, ten ale při přízemní střele ztroskotal
na dobrém zákroku Švihoříka, následně se k němu balon odrazil zpět, ale zamířil pouze do obránce a poté
Maruš pálil nad břevno. Netrvalo dlouho a přišla další šance z naší strany, ve slibné pozici napřáhl ke střele
Batka, jenže trefil pouze Mrázovu nohu. Domažličtí sice nadále měli více ze hry, ale Vašáka už příliš
neohrožovali.
Ve druhém poločase se hned zkraje prosadil Černý po centru Rumla, ale radost díky odpískanému ofsajdu
dlouho netrvala. Jednu z našich předností jsme vyžili v 59. minutě k vyrovnání když Mráz zahrál na hranici
velkého vápna rukou. Přímého kopu se ujal Košata a perfektním zakončením překonal zamrzlého Švihoříka.
Skvělý zákrok musel o šest minut později vytáhnout Vašák při střele Černého, když pohotovým zákrokem
vyrazil balon do zámezí. Následný rohový kop ale Domažlice využily k navrácení vedení, balon se snesl k bližší
tyči, kde ho prodloužil Braun a za přispění Košaty překonal Vašáka. Od této chvíli jsme měli několik šancí a
bránícího se soupeře přehrávali. Po gólu volala především šance z 85. minuty, rohový kop střídajícího Hřebečka
usměrnil hlavou na bránu Batka, ale Švihořík se včas přemístil k tyči a dalším vydařeným zákrokem udržel
výhru domácích.

28. kolo FK LOKO VLTAVÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 1:0
Druhý ze tří květnových středečních zápasů jsme odehráli v Domažlicích. Do dohrávky odloženého zápasu jsme
vyrazili pouze se třemi náhradníky, jelikož kvůli zranění chybějí Maršálek se Štědronským, a inkasovali už ve
dvanácté minutě po trefě domažlického kapitána Mužíka. Celkově jsme si ale vytvářeli dost šancí a ve druhém
poločase jsme dokázali vyrovnat po patnácti minutách trefou Košaty z přímého kopu. Tři body ale zůstaly
v Domažlicích, které odpověděly trefou Brauna.
První větší příležitost si po úvodním oťukávání vytvořily Domažlice, když se Špírek dostal k odraženému balonu
a dostal se i do zakončení, ale Vašák stál připravený na správném místě a balon vyrazil. Při další šanci ve 12.
minutě už soupeř měl štěstí více a šel do vedení, dlouhý cent zpracoval Bezdička, nabídl balon Mužíkovi, který
zakončoval přízemní střelou okolo Busty i Vašáka přímo k tyči. Postupně jsme se do hry začali více dostávat i
my a po jednom z rychlých útoků přihrával Verner nabíhajícímu Pavlíkovi, ten ale při přízemní střele ztroskotal
na dobrém zákroku Švihoříka, následně se k němu balon odrazil zpět, ale zamířil pouze do obránce a poté
Maruš pálil nad břevno. Netrvalo dlouho a přišla další šance z naší strany, ve slibné pozici napřáhl ke střele
Batka, jenže trefil pouze Mrázovu nohu. Domažličtí sice nadále měli více ze hry, ale Vašáka už příliš
neohrožovali.
Ve druhém poločase se hned zkraje prosadil Černý po centru Rumla, ale radost díky odpískanému ofsajdu
dlouho netrvala. Jednu z našich předností jsme vyžili v 59. minutě k vyrovnání když Mráz zahrál na hranici
velkého vápna rukou. Přímého kopu se ujal Košata a perfektním zakončením překonal zamrzlého Švihoříka.
Skvělý zákrok musel o šest minut později vytáhnout Vašák při střele Černého, když pohotovým zákrokem
vyrazil balon do zámezí. Následný rohový kop ale Domažlice využily k navrácení vedení, balon se snesl k bližší
tyči, kde ho prodloužil Braun a za přispění Košaty překonal Vašáka. Od této chvíli jsme měli několik šancí a
bránícího se soupeře přehrávali. Po gólu volala především šance z 85. minuty, rohový kop střídajícího Hřebečka
usměrnil hlavou na bránu Batka, ale Švihořík se včas přemístil k tyči a dalším vydařeným zákrokem udržel
výhru domácích.

29. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 2:1 pp.
Nezadržitelně finišující ročník třetí ligy o víkendu nabídl i souboj Štěchovic s Benešovem. Pro vývoj zápasu
hodně napověděla druhá liga, protože po udržení Sokolova z ČFL sestupují pouze dva týmy. Benešov ale
v každém případě potřeboval důležité body v boji s béčkem Táborska. I když byl v zápase více nebezpečný, od
osmé minuty a proměněné penalty Košaty prohrával. Vysvobození ze střelecké mizérie pak sedm minut před
koncem obstaral Laštovka. Druhý bod jsme vybojovali v naší parádní disciplíně, penaltovém souboji.
Počáteční minuty patřily spíše Benešovu, který se v cestě za třemi body hnal se vší parádou, ale střelecké
pokusy Balaty s Farkašem dokázal Soukup vyrazit. Ačkoliv jsme tahali za kratší konec, dokázali jsme využít
penalty po faulu Vrňáka na Jakobovského. Samotnou penaltu proměnil Košata, jehož pokus zamířil
neohroženě za záda gólmana Beníka. S útočnými manévry soupeře to příliš nezamávalo a nadále jsme se
museli bránit. Vzápětí po vstřeleném gólu se Soukup nepohodl s Kučerou a Turek málem slavil vyrovnání.
Právě Turek měl několik šancí posléze společně s Ibem, jenže, stejně jako Hřebeček na opačné straně,
neuspěli. Jeden z mála vážných útoků mohl znamenat zvýšení vedení, Batka na druhý pokus vyslal přesnou
přihrávku na Vernera, ale střela zamířila mimo bránu. Pět minut před koncem se jednalo o šanci tutovou, když
se Jakobovský zjevil v samostatném nájezdu. Bohužel zamířil pouze do Beníka.
Druhý poločas už ve Štěchovicích tradičně tolik ofenzivní nebyl. Benešovští se sice snažili nadále, ale
potřebnou efektivitu postrádali. I když jsme šancí stále příliš neměli, mohli jsme deset minut před koncem
definitivně potvrdit výhru, střídající Maruš našel ideálně postaveného Batku, jenže proti pojistce byl skvěle
chytající Beník. Trest za nevyužitou šanci přišel záhy, když Laštovka obětavě zakončil centr letící do vápna za
záda Soukupa a vybojoval pro Benešov alespoň jeden bod.
O ten druhý se po chvilce bojovalo v penaltovém souboji. Diváci sledovali deset pokusů s přesně 50%
úspěšností. V první sérii se Laštovka neprosadil a Batka nás poslal do vedení. O to jsme záhy přišli ve druhé
sérii, když na gól Bohaty nezareagoval Mareš. Ve třetí sérii selhal Zákostelský i Košata. Ve čtvrté sérii proměnili
Adjei i Jakobovský a nakonec rozhodla až série pátá. Svou zápasovou smůlu si Turek přenesl i do penalt a druhý
bod nám vystřelil Švejda.

34. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – OLYMPIA RADOTÍN 1:2
Třetí a zároveň poslední středeční zápas jarní sezony jsme odehráli na domácí půdě s nováčkem, který bojuje
o postup do druhé ligy. Proti Olympii jsme sice zpočátku měli méně ze hry, ale po její chybě v rozehrávce šli do
vedení. Poté dvěma góly otočil výsledek Jukl a určil vítěze zápasu. Nejlepší výkon za sebou nemá trio
rozhodčích, kteří zápas řídili velmi zajímavým a pro nás znevýhodňujícím způsobem. I tak jsme ale dokázali
papírového favorita řádně potrápit.
Hned v prvních vteřinách se po jednom ze soubojů sesunul k zemi Jukl, ale penaltu si nevymodlil. Hlavičkové
pokusy Bareše, či na druhé straně Batky, do zápasového skóre nepromluvily. Více nebezpečná byla střela
Ptáčka, kterou Vašák pohotovým zákrokem vytěsnil. Olympia sice měla více ze hry, ale inkasovala z naší první
velké akce. V 18. minutě rozehrával Frydrych na obránce, kterému Batka vypíchl balon a zároveň ho dostal
k nabíhajícímu Vernerovi, pro kterého nebyl problém obstřelit překvapeného gólmana.
Další nebezpečí mohlo být při úniku Batky, ale Demeter ho dle rozhodčích čistým zákrokem zastavil už na půli
hřiště. Do šance se tak dostal až Busta, ale hlavičkovým zakončením po standardce Košaty nechal vyniknout
Frydrycha. Soupeř se postupně dostával do šancí, Vašáka řádně prověřil Čada, když po zpětné přihrávce
Štěpána střílel ze střední vzdálenosti. Ve 35. minutě přišlo vyrovnání, rohový kop Dubna zamířil na zadní tyč,
kde balon dokázal odrazit Demeter před bránu a tam zaúřadoval Jukl, který protlačil balon pohotovým
zakončením mezi tři tyče. Později to ještě zkusil Ptáček z dálky, jeho střelu Vašák pozorně vyrazil.
Druhý poločas odstartoval nejhůře, jak mohl. Ve 47. minutě Jukl excelentně rozehrál přímý kop a nedal
Vašákovi příležitost k zákroku. Následovalo několik našich šancí. O pět minut později z dobrých čtyřiceti metrů
střílel Švejda a Frydrych důležitým zákrokem stihl vyrazit balon do zámezí. Zvýšit mohl na druhé straně Jukl, ale
hlavičkoval mimo bránu a hattrick nezkompletoval. Další pokus o vyrovnání vyslal střídající Hřebeček, který
z dobré pozice a zcela osamoceně vystřelil z voleje těsně vedle tyče.
Dobrou příležitost měl po standardce Vernera útočník Batka, ale ztroskotal na dobře chytajícím Frydrychovi.
Gólman Olympie se vyznamenal i poté, když vyrazil hlavičkové zakončení Kučery, ale ještě před tím byl
rozhodčím odpískaný faul. Po delší době hrající Štědronský zaváhal v 84. minutě, když mu chybělo pár
centimetrů, aby mohl Frydrycha více ohrozit. Olympia ve druhém poločase postupně přestala být tolik
nebezpečná a v několika momentech využila špatného dne rozhodčího Makovičky ve spolupráci s asistenty,
kteří za sebou nemají povedený výkon.

30. kolo SK BENÁTKY NAD JIZEROU – TJ ŠTĚCHOVICE 7:4
Předposlední venkovní zápas sezony nás čekal na půdě již zachráněných Benátek. Do zápasu jsme nastoupili
s jedinou změnou v sestavě a v prvním poločase byli lepším týmem, bohužel domácí dvakrát úspěšně zaútočili
a dostali se do vedení. Druhý poločas se postupně proměnil v noční můru, Benátky vstřelily pět gólů a až
v závěru Jakobovský dvěma góly zmírnil konečný výsledek. Do hry se dokonce dostal i domácí náhradní gólman
Levíček, který šel do útoku.
Během úvodních minut jsme byli aktivnějším týmem. Bohužel Benátky uspěly hned při svém prvním útoku
v šesté minutě, když Boček našel přesnou přihrávkou Kocourka, ten obešel Vašáka a zamířil do prázdné brány
– 1:0. Stejný počet minut potřebovaly ke druhému gólu, při druhém útočném snažení se dokázal prosadit
přesně umístěnou střelou Boček – 2:0. Snížit mohl po čtyřech minutách Batka mířící sám proti Michňovi,
domácí gólman dokázal vleže zakročit. Akce pokračovala, zakončující Busta minul bránu.
Minuta devatenáctá přinesla kýžený kontaktní gól, Jakobovského centr hlavičkoval Busta, balon odražený od
břevna pak usměrnil Kučera za záda Michňi – 2:1. Zajímavou kombinační akci založil ve 25. minutě po pravé
straně Tvrzník, Šimeček jemně lízl balon ke kopačkám Bočka, který tentokráte zamířil nad břevno. Standardku
poté rozehrával na druhé straně Košata, jeho cent sice zeď srazila, ale přímo k Bustovi, jehož zakončení opět
minulo bránu. V závěru poločasu se ještě do dvou nebezpečných pozic dostali Boček s Kocourkem, ale na
Vašáka nevyzráli.
Druhý poločas se proměnil ve festival ofenzivní podívané. Benátky se staly lepším týmem a postupně za záda
Vašáka zamířilo pět balonů. Po dvou minutách hry si Boček zpracoval centr za obranu a z úhlu našeho gólmana
překonal – 3:1. Na druhé straně nepřesně zakončovali Busta s Košatou. Poté se objevil Boček zcela sám před
Vašákem, ale hattricku díky jeho skvělému zákroku nedosáhl. Až o minutu později se mohli domácí radovat, po
výkopu Michňi si Kocourek lehce obešel Ciencialu, Švejdu i Hřebečka a zároveň také překonal Vašáka – 4:1.
Dvě minuty poté jsme snížili, když po centru Pavlíka dostal Košata dostatečný čas i prostor k zakončení – 4:2.
Pár vteřin se čekalo na odpověď, tu připravil Kocourek, když jeho centr nechtěně zakončil Švejda do vlastní
brány – 5:2. Totální zkrat naší hry pokračoval v 69. minutě, tentokráte zakončil delší kombinaci Synek krásným
angličákem – 6:2. Deset minut poté jsme byli na ručník definitivně, Knobloch našel Synka, který stál na konci
další pohledné akce a uspěl – 7:2. Nutno dodat, že v tomto desetiminutovém úseku Vašák vytáhl skvělé
zákroky proti Bočkovi a Šimečkovi. V závěru zápasu se domácí uchýlili k exhibici a poslali do útoku náhradního
gólmana Levíčka. Alespoň jsme se v posledních pěti minutách dočkali dvou tref. V 86. minutě našel Verner
z rohového kopu hlavu Jakobovského – 7:3. A v posledních vteřinách vstřelil Jakobovský svůj druhý gól, když
zužitkoval přihrávku Štědronského – 7:4.

31. kolo FC MAS TÁBORSKO B – TJ ŠTĚCHOVICE 1:3
Na nevydařený zápas v Benátkách, kde jsme padli nečekaně vysoko v poměru 4:7, jsme se pokusili
zapomenout v Táboře, kde na nás čekalo sestupující béčko druholigového Táborska. Vstup do zápasu byl
náramný, už ve druhé minutě si Turek srazil za záda Blažka rohový kop Košaty. Ve vyrovnaném zápase dokázal
soupeř vyrovnat ve druhém poločase zásluhou Kostky, ale závěr zápasu patřil Štědronskému, který v průběhu
zápasu naskočil za zraněného Batku a dvěma góly rozhodl o zasloužené výhře.
Úvodní šanci jsme si vypracovali během prvních vteřin zápasu, Batka se snažil najít lépe postaveného Vernera,
před kterým jeden z domácích hráčů stačil zakročit. Poté se kopaly dva rohové kopy a po tom druhém jsme šli
do vedení. Košatův centr do vápna si Turek nešťastně srazil za záda Blažka. Po čtvrt hodině hry našel Verner
lépe postaveného Hřebečka, ale ten zamířil nad bránu. Nečekaně mohl ohrozit Blažka i Kučera, když se k němu
odrazil balon od Busty, jenže nestihl soupeřova gólmana více prověřit.
Pořádně dalo Táborsko o sobě vědět v 19. minutě, poskytnuté výhody využil k zakončení Novák, jehož razantní
střelu pod břevno Soukup bravurně vyboxoval. Později se domácí opět dostali do šance, ale chaotické situace
nevyužil jak Kostka, tak Mácha. Zvýšit vedení mohl ve 33. minutě Verner, jeho akrobatické zakončení po centru
Košaty domácí gólman stihl vyrazit. Následně to opět zkusil Novák, opět mířil pod břevno, ale na Soukupa ani
ve druhé šanci nevyzrál. Zbylé minuty prvního poločasu nabídly šance na obou stranách, ale bez výraznějšího
vzruchu.
Do druhého poločasu nastoupil v domácí bráně náhradní gólman Hňup a řádně si zachytal. V 53. minutě našel
Švejda ve vápně Jakobovského a Hňup musel na dva pokusy krotit jedovaté zakončení. Pár vteřin poté se
zakončení ujal sám Švejda, který po centru Busty obešel Týnavského, ale Hňupa nepřekonal. Uteklo dalších pár
vteřin a Hřebeček našel Jakobovského, který ani druhý pokus nedostal balon za záda střídajícího gólmana.
Následovalo dvojité střídání a po něm v 57. minutě vyrovnání, rychlou akci domácích zakončil za záda Soukupa
Kostka, který využil skvělého centru Máchy.
Přesně deset minut poté mohlo být skóre otočeno, Turek totiž zamířil celkem osamocený na Soukupa, jenže
naštěstí s jeho přispěním trefil pouze tyč. S blížícím se koncem se ani jeden z týmů neuchýlil k bránění stavu a
v 79. minutě jsme šli do vedení, Grobár neubránil Švejdu, který odcentroval do vápna na Štědronského a Hňup
poprvé kapituloval. Tři minuty na to vyslal Košata skvělou přihrávku na nabíhajícího Štědronského a naše zimní
akvizice potvrdila svůj talent druhým gólem v zápase. Zbývajících sedm minut už se pouze dohrávalo

32. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 2:1 pp.
Netradiční sobotní domácí utkání, které udělalo tečku za sezonou 2016/17 jsme odehráli proti Převýšovu, se
kterým jsme zdárně ukončili loňský podzim venkovní výhrou 2:1. Stejným výsledkem skončilo i jarní utkání,
pouze se změnou v podobě remízy a devátého vyhraného penaltového souboje v této sezoně. Během zápasu
podržel soupeře zejména gólman Vízek, který Štědronskému, náhradníkovi za absentujícího Batku, chytl
několik gólů.
První poločas pojali naši hráči ofenzivně a už ve druhé minutě jsme se málem radovali. Balon prošel překvapivě
do vápna ke Košatovi, který přihrával osamocenému Štědronskému, ale druhému jmenovanému se nepodařilo
trefit balon. Gólovou radost jsme si dopřáli o dvě minuty později, to se povedlo odcentrovat Hřebečkovi,
Maršálek na hranici malého vápna jemně lízl balon hlavou a překvapený Vízek nestihl reagovat. Převýšov se
snažil odpovědět, nejprve střela Sedláčka mířila mimo, poté se musel ukázat Soukup. Korba prostrčil balon
Krajákovi a ten se ocitl přímo před ním, jenže náš gólman s ledovým klidem zlikvidoval velmi nadějnou šanci.
Zvýšit vedení mohl ve své druhé šanci Štědronský, při centru Hřebečka se pohyboval na hraně ofsajdu, ale akce
pokračovala dál a lob za Vízka skončil těsně vedle tyče. Soupeř zahrozil přímým kopem, ten se ale naštěstí
Krajákovi nepodařil dle představ. Na opačné straně pokračoval v boji s Vízkem Štědronský, ale jeho další dva
pokusy gólem neskončily, lob skončil opět vedle tyče a poté na jeho přízemní střelecký pokus čekala
gólmanova noha. Pátou velkou šanci si Štědronský nechal na závěr prvního poločasu, bohužel byl opět
neúspěšný.
Druhý poločas začal pomaleji, ale šancí neubylo. Po pěti minutách napřáhl ke střele Korba, ale s pomocí teče
netrefil bránu. Na druhé straně zahrozil Košata, kterému v gólové radosti zabránil dobře chytající Vízek. Když
se ke střele dostal i Hřebeček a Vízek musel krotit balon před dotírajícím Košatou, zdálo se, že druhý gól je
otázkou času. Chyba. Povedená desetiminutovka soupeře nás mohla stát všechny body. V 65. minutě střílel ze
střední vzdálenosti Špidlen a řádně prověřil Soukupův postřeh. O minutu později zakončoval velmi nadějně
Kosař, ale naštěstí trefil svého spoluhráče. Třetí šance v sedmé desetiminutovce zápasu gólem skončila, Korba
až příliš lehce obešel naše obránce a střelou k tyči vyrovnal. V 76. minutě měl téměř tutovou šanci Veselka,
kterému do střely obětavě sklouzl Švejda. Ani v závěru tempo neopadlo, obě mužstva se snažila rozhodnout,
ale při rychlých protiútocích shodně doplatila na nepřesnosti v rozehrávce.
Rozhodnout musel penaltový souboj, pro naše barvy jedenáctý v sezoně. Už v první sérii netrefil bránu Špidlen,
naopak Maruš svůj pokus proměnil. Další tři série rozuzlení nenabídly, za soupeře se prosadili Zezula, Vízek i
Kraják a za nás reagovali Hřebeček, Košata a Pavlík. Definitivně rozhodla pátá série, ve které Sedláček trefil
břevno. Celkově jsme si připsali devátou výhru za dva body a se sezonou se rozloučili dvěma body.

