1. kolo FC SLAVOJ VYŠEHRAD – TJ ŠTĚCHOVICE 0:4
Úvodní kolo nové sezony se nemohlo vydařit lépe. Na půdě Vyšehradu, který oproti minulé sezoně dosti posílil,
nás nečekal lehký boj. Jenže po přečkání úvodního náporu jsme v prvním poločase Havránka dvakrát překonali.
Ve druhém poločase dovršil Batka čistý hattrick a zbylých dvacet minut už se, i za radosti velké počtu našich
fanoušků, dohrávalo. Na čtyřgólovém představení se mimo jiné podílel také Štědronský úvodním a zároveň
vítězným gólem.
Vyšehradští začali aktivně a postupně si vypracovávali několik šancí. Tou největší byla zřejmě akce ze dvanácté
minuty, když dostal balon mezi obránce Smolák a řádně prověřil přítomnost Soukupa. Mimo této akce se
Vyšehrad trápil ve finální fázi. Postupně se osmělili i naši hráči a hned z toho bylo vedení. Ve 20. minutě vyslal
Švejda centr na útočnou polovinu, tam se balonu po chvilce zmocnil Těžký, elegantně obešel protihráče a
přihrál Štědronskému, jehož zakončení sice zamířilo do tyče, ale balon se odrazil na malé vápno, odkud ho na
druhý pokus uklidil za Havránkova záda – 0:1.
Vzápětí potvrdil trápení v koncovce Hašek, který zakončoval v ideální pozici nad břevno. Ve 24. minutě vyslal
Košata centr z levé strany na Batku, jehož hlavičkové zakončení stihl Havránek nadzvednout, ale balonu v cestě
mezi tři tyče nezabránil – 0:2. Čtyři minuty poté Batka opět mířil mezi tři tyče a Havránek se musel řádně
protáhnout, aby alespoň v tomto případě balon vyrazil. Až na Čtvrtníčkův gól z ofsajdu před koncem prvního
poločasu si soupeř další šanci nevypracoval.
Necelých deset minut druhého poločasu jsme potřebovali na zvýšení vedení. Nejprve se sice Batka nedohodl
se Štědronským, kdo bude zakončovat, balon se nicméně dostal ke Košatovi, jehož centr do vápna zvládl Sulík
skvěle zpracovat pro Batku, který hlavičkovým zakončením přidal svůj druhý gól i když Havránek balon málem
vyrazil – 0:3. Do skóre poté nepromluvily pokusy Batky či Volešáka, na druhé straně se musel mít Soukup na
pozoru spíše sporadicky, protože domácí se i s postupem času prali se svou koncovkou. Na scénu tak dorazilo
definitivní pojištění výhry, v 72. minutě našel ex-vyšehradský Volešák osamoceného Batku, který v souboji tváří
v tvář s Havránkem uspěl střelou k tyči – 0:4. Závěrečná dvacetiminutovka se spíše dohrávala, naše obrana se
pokoušela udržet nulu, což se i po nepřesném pokusu Klesy podařilo.

2. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENÁTKY NAD JIZEROU 2:1
Do zápasu s Benátkami jsme mohli vstoupit sebevědomě s vědomím skvělé výhry na Vyšehradě. Nicméně
povedený zápas proti Vyšehradu vystřídal poměrně takticky vedený zápas proti bojovnému soupeři, který ve
Štěchovicích předvedl odhodlaný výkon podpořený vedoucí trefou Synka. Jenže trvalo pouhé čtyři minuty, než
dokázal vyrovnat Volešák a o třech bodech rozhodl po změně stran střídající Štědronský.
První šanci v zápase si vypracoval soupeř po dvou minách, Synek dokázal dostat do střelecké pozice a s
přispěním jednoho z hráčů netrefil bránu. Na druhé straně se pokoušel Batka, když obešel Hošťálka a přihrával
na druhou stranu vápna, kde ovšem nebyl žádný z jeho spoluhráčů. Následovaly další šance Benátek, ze
střední vzdálenosti neuspěl s rotovanou střelou Walter, o pár minut později střílel Synek a Soukup měl co
dělat, aby skákající balon vytěsnil do zámezí. Své štěstí pokoušel i Sulík, jenže Levíčka svou hlavičkou příliš
neohrozil.
Zato Soukup byl v řádné permanenci ve 23. minutě, když si hosté během pár vteřin vytvořili rovnou tři velké
šance. Celá akce začala u Bočka, který prošel levým krajem hřiště, využil střetu dvou našich hráčů a z velkého
úhlu nechal vyniknout Soukupa, balon se ale nepodařilo dostat do zámezí a zakončoval Synek, ani on neuspěl a
proti rozhozené obraně měl zřejmě největší šanci Walter, jenže ani on nezměnil průběžný stav. Ale právě
poslední jmenovaný rozehrával po nejistém zákroku Soukupa rohový kop, na který si počkal Synek a dostal
Benátky do vedení – 0:1. Vedení si početný zástup fanoušků soupeře neužíval dlouho, o čtyři minuty později,
ve 30. minutě, vybídl Hřebeček lépe postaveného Volešáka, který využil svých zkušeností, dobře zpracoval
balon, a vzápětí ho i s drobným přispěním Levíčka dostal mezi tři tyče – 1:1. Ještě do poločasu se pokusili o
navrácení vedení Boček s Walterem, ale ani jeden z nich neuspěl.
Druhý poločas byl oproti tomu prvnímu na šance výrazně chudší. Benátečtí sice naše mužstvo k balonu moc
nepouštěli, jenže po jedné chybě došlo k definitivnímu obratu. V 61. minutě začala akce u Volešáka, který
chytře počkal, až se okolo něj přežene Horák, vyslal centr na střídajícího Štědronského, který aktivně napadal
Hakla, ten udělal chybu při malé domů a Levíček podruhé lovil balon ze sítě – 2:1. Postupem času se Benátky
držely ještě více u balonu, zmohly se ale pouze na nepřesné pokusy Knoblocha s Kocourkem. O výsledku mohl
rozhodnout Štědronský, když málem využil další špatné malé domů, tentokráte od Horáka, ale Levíček své
spoluhráče podržel. Neúspěšně se o vyrovnání pokoušel Hošťálek ze standardky a ani Tvrzníkům pokus si cestu
za záda Soukupa nenašel. V posledních vteřinách ještě mohl upravit skóre Batka, ale neuspěl i díky možná
nedovolenému zákroku Levíčka, což ale ani jednoho z domácích fanoušků příliš nemrzelo.

3. kolo FK DOBROVICE – TJ ŠTĚCHOVICE 4:1
Pokus o třetí výhru v řadě nepřišel. Do Dobrovice jsme mířili s vykřičníkem z domácího zápasu s Benátkami,
který nebyl dle představ. A to nebyl ani nadcházející zápas, Dobrovice byla lepší ve všech směrech a využívala i
štěstí při odražených balonech. Naopak z naší strany toho v útoku příliš vidět nebylo až na čestný úspěch
v závěru, kdy Volešák zrušil Bartošovo čisté konto. Velkou ranou je zároveň zranění klíčového stopera Busty.
První minuty naznačily, že Dobrovice bude aktivnější. Po šesti minutách připravil Volf šanci Krystanovi,
kterému do zakončení vstoupil jeden z obránců. O tři minuty později se skóre měnilo, z levé strany vyslal
Bernát centr do vápna, kde zakončoval nejprve Krystan, jehož zakončení Soukup vyrazil, ale na dorážku
Osvalda už neměl nárok – 1:0. Obě mužstva se na chvíli odmlčela a na další zajímavý moment se čekalo do
dvacáté minuty, když Bernát jemně prodloužil centr Krystana a akce málem skončila vlastním gólem.
Na další významnou akci se čekalo do 34. minuty, která nabídla druhou změnu skóre. Miškovský naservíroval
balon Osvaldovi do těžké pozice, ale nepříliš vysoký záložník zvládl vystřelit z otočky přímo pod břevno – 2:0.
Pět minut před odchodem do kabin jsme se dočkali prvního ohrožení Bartoše, když dlouhý aut Kučery
hlavičkoval Busta do jeho připravených rukavic. Ještě přes konem poločasu diváci sledovali smutný moment,
uzdravený stoper Busta, který se po zranění vrátil do hry, si v jednom ze soubojů přivodil zranění kotníku a už
jen z pohledu na hrací plochu se dalo vyčíst, že to bude pauza na delší dobu.
Během úvodu druhého poločasu se pokusil zvýšit vedení Miškovský, ale centr na zadní tyč neusměrnil za záda
Soukupa. Na druhé straně hlavičkoval Batka těsně nad břevno. V 58. minutě jsme si koledovali o gól při šanci
Volfa, který zdánlivě vyhrál souboj s Těžkým a mohl pálit, jenže do střely mu zmiňovaný obránce klíčově zasáhl.
Bohužel to bylo celé k ničemu, o pár vteřin později Dobrovice vstřelila třetí gól. Krystanův centr na zadní tyč
zvládl Miškovský elegantně přihrát do vápna nabíhajícímu Bernátovi, který Soukupa bez větších problémů
obstřelil – 3:0. Snížení a naději jsme byli blízko v 60. minutě, jenže Košatovo zakončení po rohovém kopu
Hřebečka dokázal soupeř z brankové čáry vykopnout, podobně dopadlo později i Batkovo snažení.
Tutovou akci jsme si vytvořili v 69. minutě, Hřebečkovu střelu Bartoš pouze vyrazil před sebe, kde byl Batka
tísněný obráncem a z malého vápna balon do sítě nedostal. Definitiva se dostavila čtvrt hodiny před koncem,
pohledné sólo Bernáta okolo dvou obránců skončilo zakončením přesně k tyči – 4:0. Alespoň čestného
úspěchu jsme se dočkali osm minut před koncem, Štědronský i s dávkou štěstí zpracoval balon, vyslal ho
k Volešákovi a nejzkušenější hráč našeho kádru sebral Bartošovi čisté konto – 4:1.

16. kolo FK LOKO VLTAVÍN – TJ ŠTĚCHOVICE 2:0
Středeční předehrávané kolo k nám bylo celkem milé a za soupeře nám nabídlo pražský Vltavín. To je ale
zřejmě jediné pozitivum. Jinak to pro nás znamená stadion, kde se nám příliš nedaří a nebylo tomu jinak ani
v tomto zápase. Ačkoliv hráči odehráli daleko lepší a vyrovnanější duel než v Dobrovici, nestačilo to ani na gól a
ani na body. Celkově jsme si tedy v Holešovicích připsali čtvrtou prohru v řadě bez vstřeleného gólu.
Po úvodním náporu soupeře zahrozil Volešák, když střelou k tyči donutil Pávka k zákroku. Další dvě nadějné
akce sledovali diváci na opačné straně. Nejprve se dostal do střelecké pozice Pejša, jeho pokus Soukup pouze
vyrazil včetně následné dorážky jednoho z jeho spoluhráčů. Netrvalo dlouho a Abenovu uličku propasíroval
Pejša k Hodasovi, kterého Těžký před opuštěnou bránou ubránil. Sporný moment nastal ve 28. minutě,
Štědronský vystihl malou domů a chybělo mu pár centimetrů, aby balon nasměroval mimo dosah Pávka, který
tvrdým zákrokem útočníka srazil. Pávek se dle rozhodčích nedopustil faulu, naopak Štědronský musel být kratší
dobu ošetřován. Záhy se Vltavín dopustil dalšího propadu v obraně a Volešák mířil sám na bránu, ještě před
zakončením ho sice na chvíli obral o balon Valíček, ale i tak Volešák zakončil, střela z úhlu ovšem nebyla pro
Pávka až tak nebezpečná. Vltavín ustál mírný tlak a ujal se vedení, nečekaný centr Růžičky od autové čáry
zamířil do vápna na nabíhajícího Pejšu tak přesně, že Soukup neměl moc šancí zakročit – 1:0. Reakce na
inkasovaný gól mohla přijít okamžitě, ale Volešákem připravenou nadějnou pozici nevyužil Jonáš k centru na
lépe postavené spoluhráče.
Po přestávce se týmy rozjížděly vlažněji. Během prvních patnácti minut byl k vidění pokus Volešáka, přízemní
střela mířila k tyči, ale nebyla dostatečně rychlá, aby Pávka ohrozila. Velká šance na vyrovnání se dostavila
v 62. minutě, dlouhý centr Švejdy mířil na Batku, který poté dokázal ve vápně obejít obránce, ale střelou
z otáčky mířil jen do rukavic Pávka. Později se pokusil Švejda vystřelit sám, pokus ze střední vzdálenosti gólman
vyrazil. Vltavín zahrozil až v posledních dvaceti minutách, přímý kop Růžičky mířil nad břevno, vysoko nad pak
mířil i pokus střídajícího Macháče. Soupeřův žolík měl velký podíl na pojistném gólu, když po faulu Švejdy vyslal
přesný centr k bližší tyči, kam si s velkou jistotou naběhl Hodas a uklidnil své spoluhráče – 2:0. Druhý gól byl
zlomový, v závěru se Vltavín soustředil na pevnou obranu a až na pokus Volešáka nemusel Pávek řešit žádnou
vážnější šanci.

4. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK VIKTORIE JRINY 1:2
Do zápasu s Jirny jsme vstoupili s cílem reagovat na dvě venkovní prohry z Dobrovice a Vltavínu. Série se ale
prodloužila, ačkoliv jsme byli v úvodu lepším týmem, Jirny se postupně rozehrály, vytvořily zasloužené a
nakonec i rozhodující vedení. Ve druhém poločase sice snížil Košata z penalty, ale vyrovnat už jsme nedokázali.
Včetně prohry jsme utržili další ztrátu, zraněného Bustu se Sulíkem doplnil na konci prvního poločasu Pavlík.
Během úvodních minut se týmy pozdravily po jednom pokusu, Jonáš málem překvapil Kafku, kterého dělilo od
inkasovaného gólu pár centimetrů, naopak Křeček tvrdou střelou donutil Soukupa zakročit. První vážná akce
byla k vidění v šesté minutě, Volešák hledal přihrávkou Štědronského, ten obešel Kafku a mířil mezi tři tyče, ale
slabší zakončení z mírného úhlu ještě stihl Parys odkopnout. Na odpověď se čekalo šest minut, rohový kop
zahraný Kocourkem zakončil Hruška velmi přesně, ale za Soukupa zaskočil Košata na brankové čáře.
Právě Košata měl na kopačce vedoucí gól, jenže jeho zakončení zamířilo těsně vedle tyče. Vzápětí se potvrdilo
pravidlo nedáš, dostaneš. Ve 25. minutě hledal Vondráček Křečka, který ránou ze střední vzdálenosti překonal
Soukupa – 0:1. V tu dobu se Jirny herně zvedly a vytvořily si mírný tlak. Ve 35. minutě překonal Soukupa i
Kejha, ale bylo mu odpískáno ofsajdové postavení. O tři minuty už záchrana nepřišla, Pavlík neubránil ve vápně
Pokorného a ten přihrál Vondráčkovi, který přidal druhý gól – 0:2. Po druhém gólu navíc musel odstoupit pro
zranění Pavlík.
Hned po návratu na hrací plochu se po pár vteřinách dostal do zakončení Batka, ale minul bránu. Následovaly
nepřesné pokusy Křečka či Švejdy, který později vytvořil ideální situaci na snížení, když obešel kolem Procházky
a jeho přihrávka šla i mimo dosah Kafky, jenže Batka nebyl v ideální pozici a nezakončil. Pozorný musel být
Soukup pár minut poté, když včasně vyrážel zakončení zkušeného Pokorného. Velkou naději nám dala 77.
minuta, to byl Švejda faulován střídajícím Stocknerem a pár okamžiků poté proměnil penaltu Košata – 1:2.
Závěrečných zhruba deset minut nabídlo tři šance. V 79. minutě po dlouhém autu Kučery zakončoval Volešák,
ale na Kafku nevyzrál. Jirny mohly definitivně rozhodnout o tři minuty později, Vondráček hledal osamělého
Pokorného, do jehož zakončení se obětavě vrhl Těžký a úspěšný zákrok ho stál pár minut ošetřování. Pár vteřin
před koncem nebyla využita velká šance na vyrovnání, Štědronského střelu z úhlu se Kafkovi nepodařilo
schovat do rukavic a neúspěšně se pokusil dorážet Batka.

5. kolo SK SOKOL BROZANY – TJ ŠTĚCHOVICE 4:5
Do Brozan jsme zamířili odvrátit sérii tří proher, kvůli které jsme se tabulkou propadli až do dolních pater.
Zpočátku bylo na hřišti vidět snažení a odměnou bylo vedení. Jenže Brozany převzaly aktivitu a do poločasu
skóre třemi góly otočily. Ve druhém poločase kanonáda pokračovala, na naše rychlé vyrovnání reagoval soupeř
návratem do vedení a po našem dalším vyrovnání zahodil penaltu. Definitivní podobu výsledku poté zasadil
Batka svým druhým gólem.
Do zápasu nastoupil v základní sestavě i Lukáš Novák a podílel se na vydařeném úvodu. Velmi aktivní byl
zpočátku Jonáš, který nejprve zamířil hlavičkou nad, ale poté v další šanci sklepl hlavou na zadní tyči balon
Batkovi, který překonal Lipše – 0:1. Následovala mírná převaha bez větších šancí a do hry se dostaly Brozany,
pár náznaků sice Vašáka neohrozilo, ve 26. minutě přišlo rovnou vyrovnání. Hovorkův centr z levé strany
zpracoval Marič a místo zakončení volil přihrávku Francovi, jehož přízemní pokus si našel cestu mezi tři tyče –
1:1. Neúspěšné pokusy Bubeníčka a Cibulky vyplnily šestiminutový úsek před druhým gólem domácích.
Propadnutí v obraně neměl Kučera šanci zastavit a Studecký si dal záležet, aby překonal i Vašáka – 2:1.
Vyrovnat se pokusil Batka, ale Lipš své spoluhráče podržel a ve 40. minutě sledoval třetí gól. Brozany podnikly
jednoduchý útok přes levou stranu, Bendovo zakončení vyrazil Vašák jen k Bubeníčkovi a na dorážku už
nedosáhl – 3:1.
Strašidelný závěr prvního poločasu se do druhého nepřenesl. Po čtyřech minutách hry zachytil Jakobovský
špatnou přihrávku, nabídl zakončení Volešákovi a Lipš tvrdou ránu nezkrotil – 3:2. Stejná porce minut byla
potřeba na vyrovnání, Volešák po nakrátko rozehraném rohovém kopu vyslal centr na zadní tyč, kam nabíhal
posléze zakončující Těžký – 3:3. Ztráta vedení Brozany nakopla a o pět minut později se do vedení vrátily, když
standarku využil hlavičkovým zakončením Benda – 4:3. Chvíli poté se naši brankáři vystřídali a přišel obrat.
V 65. minutě centroval Švejda, Maruš lehce obešel svého strážce a z úhlu překvapil všechny diváky překonáním
Lipše – 4:4. Aby toho nebylo málo, v 70. minutě se dostavila penalta po faulu Švejdy na Hovorku. Soukup
zasahovat nemusel, protože Benda netrefil bránu. Litovat neproměněné penalty začaly Brozany v 75. minutě,
když Batka přidal druhý gól doklepnutím přesného centru Košaty z levé strany – 4:5. Soupeř se snažil i nadále,
ale k Soukupovi se kombinační hrou nedostal. Nedostal se k tomu ani v závěru při nákopech a počtvrté v řadě
těsně prohrál. Naopak Štěchovice protrhly svou sérii smůly a přidaly třetí výhru v sezoně.

6. kolo TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp.
Nejméně pohledný zápas naší podzimní sezony jsme odehráli zcela určitě v Ústí nad Orlicí. Na půdě jednoho ze
čtyř nováčků nebylo až při pár okamžiků na co koukat. Zápas na malém hřišti byl plný soubojů a kupodivu se
odehrál s minimálním počtem vyložených šancí. Ve druhém poločase jsme byli více nebezpeční, vyrovnali, ale
následně prohráli v penaltách. V prvním poločase musel pro zranění střídat Volešák, což bylo a možná i nadále
bude velmi citelné oslabení.
Úvodních pětadvacet minut bylo z obou stran plných nepřesností, oba týmy jakoby se nemohly dostat do
pořádného tempa a hra trpěla nepřesnostmi. Vše změnil rohový kop ve 28. minutě, když hlavou zakončoval
Jeníček a balon se přes Martina Nováka, který si připsal první start za Štěchovice, dostal po teči za záda
Soukupa – 1:0. Pořádná šance na vyrovnání přišla ve 39. minutě, to se dostal do zakončení Volešák a Krátký
musel vytáhnout pohotový zákrok. Jenže akce pokračovala, vyražený balon se vrátil k Volešákovi, kterému v
dalším zakončení zabránil faulem Jeníček. Ku podivu všech diváků rozhodčí Benedikt neodpískal pokutový kop,
ale podstatně vážnější bylo to, že se nejzkušenější hráč týmu zranil a musel být ze hřiště odnesen na nosítkách.
Po přestávce bylo k vidění více šancí. Prvotní pokus Sulíka sice mířil vysoko nad, v 51. minutě pak střídající
záložník rozehrál standardku přesným centrem na Batkovu hlavu, od které zamířil balon za záda Krátkého –
1:1. Pár okamžiků poté zastavil domácího Vaňouse ofsajd. Dvacet minut před koncem hrací doby se pokoušel
neúspěšně prověřit pozornost gólmana Sulík, daleko větší šanci pár vteřin poté připravil Košata Štědronskému,
který ve velké šanci z blízkosti minul bránu. Hru plnou soubojů doplnilo pár šancí v závěrečné čtvrthodině.
Soukup nejprve na brankové čáře zachytil pokus Vaňouse po odraženém balonu. Poté jeho další zakončení,
když se od něj odrazil směrem na bránu jeden z odkopů od brány. Naopak otočit průběžný stav mohl v 80.
minutě Štědronský, když už tradičně, podobně jako v minulých zápasech, dokázal obstřelit gólmana, zakončení
však bylo slabší a jeden z obránců stihl balon uklidit. Zápas později skončil zřejmě spravedlivou remízou.
O druhý bod se bojovalo v penaltovém souboji. Maruš se Sulíkem v úvodních sériích reagovali úspěšně na trefy
soupeře. Ve třetí sérii trefil Strnad tyč a Košatova trefa znamenala vedení. Ve čtvrté sérii ho udržel Batka, ale
v páté sérii, po vyrovnání Jeníčka, selhal při rozhodující penaltě Těžký. Když pak gólman Krátký vychytal v šesté
sérii Švejdu, bylo po předchozí, a vítězné, trefě Coufala rozhodnuto.

7. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ SOKOL ČÍŽOVÁ 4:3
Fotbalisté Štěchovic se fanouškům nepředstavili dlouhé tři týdny a dlouhé čekání vynahradili pořádnou
kanonádou. Soupeřem byla Čížová, za kterou hraje trio zkušených hráčů – Janda, Jirouš, Polodna. Po prvním
poločase se zdálo, že je rozhodnuto, Štěchovice vedly zaslouženě 2:0. Jenže Čížová do druhého poločasu vlétla
bleskovým vyrovnáním, které korunovala obratem. Ačkoliv už se zdálo, že je rozhodnuto, vše změnily dva góly
v závěru, které určily, že tři body zůstanou doma.
Počáteční minuty toho moc nenabídly, do prvního a nepřesného zakončení se dostal až po sedmi minutách
Polodna. Domácí prověřili Satrapu o chvíli později, když Košatovu standardku tečoval jeden z jeho spoluhráčů.
Vybojovaný balon nabídl v další šanci Košata Batkovi, toho ale zradilo zpracování. Proti Satrapovi posléze
neuspěli ani Sulík s Martinem Novákem a vše korunoval v 16. minutě Maruš, když z ideální pozice netrefil
odkrytou bránu.
Čížová si o gól koledovala a ve 24. minutě inkasovala, Jakobovský obešel svého obránce a naservíroval balon
Marušovi, který na druhý pokus uspěl přízemním pokusem včetně jesliček za záda Satrapy – 1:0. Obraz hry se
příliš nezměnil a o deset minut později byl rozdíl dvougólový. Jakobovský rozehrál balon na levou stranu,
odkud zamířil centr Košaty přímo na hlavu Batky – 2:0. Kontaktní gól se pokoušeli vstřelit Grobár s Jiroušem ze
standardek, ale Soukup nemusel vyřešit žádné výraznější ohrožení.
O tom, že je vedení o dva góly zrádné, se domácí příznivci přesvědčili v úvodu druhého poločasu, když Čížová
během dvou minut vyrovnala. V 50. minutě sice Soukup vyrazil přímý kop, ale pouze k osamocenému Kočímu,
jehož volej zamířil za jeho záda – 2:1. O minutu později rozehrávala Čížová další standardku a Rozhoň hlavičkou
změnil směr balonu mimo dosah gólmana – 2:2. Hra dostala řádné tempo, domácím se pokusil vrátit vedení
Sulík, ale neuspěl stejně jako Janda, proti kterému zakročil Soukup nohama. Chvíli poté neuspěl se střelou ze
střední vzdálenosti Martin Novák a zle bylo na opačné straně, Janda našel uličkou Dvořáka, kterého zklamala
technika, a z velké šance nakonec nechal vyniknout pohotového Soukupa.
V 73. minutě se Čížová z dalšího brejku radovala, ideální přihrávku dostal Jirouš a bez větších problémů
Soukupa obstřelil – 2:3. Postupem času by si nikdo na domácí nevsadil, ale udělal by chybu. Rohový kop totiž
z vápna tečoval Kučera k Sulíkovi a střela z hranice velkého vápna srovnala stav zápasu – 3:3. Bleskové
vyrovnání Čížové v úvodu odvrátily Štěchovice v závěru. V 83. minutě Švejda rozehrával standardku, v hloučku
těl došlo k teči a Satrapa balon vyrazil k Lukáši Novákovi, na kterého čekala lehká práce – 4:3. Pečetit výhru
mohl vzápětí střídající Štědronský, domácí eso tradičně obešlo gólmana, ale balon mířící do brány odvrátil
David Novák.

17. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK BENEŠOV 1:2 pp.
Středeční předehrávaný zápas 17. kola FORTUNA ČFL nabídl nejen souboj dvou nedalekých soupeřů, ale také
dvou trenérů, kteří dříve vedli tým Varnsdorfu. Spokojenější mohl být Roman Veselý, jelikož protrhl sérii
proher a se svým týmem z Benešova vybojoval dva body. Nicméně na hřišti nebyla dlouhá přesilovka znát, po
vyloučení Švejdy byl v konečném součtu daleko nebezpečnější domácí výběr Štěchovic, vedený trenérem
Zbyňkem Bustou.
Bez zbytečného oťukávání se na sebe oba týmy vrhly, Farkaš využil šťastného odrazu balonu a centroval
k Turkovi, který nebyl zcela ideálně postaven. Daleko více nebezpečná byla vzápětí akce Štědronského, když
s balonem doběhl téměř k Mezhievovi a orazítkoval tyč. Pohroma v domácím výběru nastala v 17. minutě,
pomalou malou domů vystihl Turek, ale než se stačil k balonu dostat, byl blokován a sražen Švejdou, který za
svůj zákrok inkasoval, jako poslední obránce, červenou kartu. S přesilovkou naložil Benešov bídně, při následné
standardce vyrazil pokus Čapka Soukup, ve 23. minutě pak neudržel střelu Hrebeniuka, po které se marně
snažil dorážet Turek a to byla víceméně poslední vážnější akce v podání hostů do konce poločasu. Zato
Štěchovice se z pevné obrany odhodlávaly k protiútokům. Po půl hodině hry mířil s pomocí teče nepřesně
Jakobovský a zřejmě největší šanci, kdy Sulík s dávkou štěstí obešel Vrňáka a Batka zamířil mezi tři tyče,
famózním zákrokem nohou Mezhiev zlikvidoval.
Ani do druhého poločasu Benešov nevstoupil v roli dominantního týmu. Trvalo pět minut a opět si koledoval o
inkasovaný gól, v brejku si nabíhal Sulík a po přihrávce Štědronského pálil v dobré pozici mimo. Štědronský to
zkusil sám o deset minut později, ale byl tísněný Ngimbim a Mezhieva neohrozil. Následovala hluchá pasáž,
kterou rozčeřil až v 70. minutě střídající Artemuk nepřesnou střelou těsně vedle tyče. Střele pomohla teč,
následoval rohový kop a po něm šel Benešov do vedení, když Zákostelský své hlavičkové zakončení nasměroval
přesně mimo dosah Soukupa – 0:1. Domácí tým se nesložil a pokračoval ve své aktivní hře, za kterou si
vysloužil odměnu. V 83. minutě nechali hosté odcentrovat Lukáše Nováka, centr z těžké pozice našel Batku,
který si příliš lehce vytvořil střeleckou pozici a chladnokrevně srovnal stav – 1:1. Hostům už se nepodařilo
vymyslet kloudnou akce a tak po sérii střídání dospěl zápas do penaltového rozuzlení.
Ve druhé sérii se neprosadil domácí Jonáš, ale ve čtvrté sérii selhal také Petr Ježdík a rozhodnout musela až
šestá série. Svou penaltu neproměnil Šum, za Benešov pak o prémiovém bodu rozhodl Telnar.

8. kolo FC PÍSEK – TJ ŠTĚCHOVICE 5:0
Sobotní dopoledne zavedlo Štěchovice do jihočeského Písku, kde na oslabené mužstvo trenéra Zbyňka Busty
čekal jeden z nejkvalitnějších kádrů soutěže vedený Ondřejem Prášilem. Písek, před sezonou posílený o několik
hráčů z druholigového Táborska, svou kvalitu demonstroval pěti góly, po dvou gólech si připsali Froněk se
zkušeným Slepičkou a v závěru dovršil debakl Štěchovic střídající Hrachovec.
Písečtí na to vlétli rychle a do vedení jim pomohla i chyba Lukáše Nováka, který nenechal balon doletět do
zámezí a odkopl balon za sebe, ale našel pouze Presla, který přihrávkou do vápna vybídl ke skórování Slepičku
– 1:0. Následoval nepřesný centr Rendly či hostujícího Sulíka. Na světelné tabuli se čas přehoupl do třetí
desetiminutovky a další chyba Štěchovic byla potrestána. Rychle rozehrané autové vhazování na osamoceného
hráče, centr na levou stranu k Froňkovi a poté přesný zásah Slepičky, který dostal trestuhodně dost prostoru
ke své gólové hlavičce – 2:0. Po půl hodině mohl přijít další úder, Slepička přesnou uličkou našel Presla, který
zamířil sám proti Soukupovi, ale než stačil vystřelit, byl u něho jeden z obránců. Během posledních minut
prvního poločasu se Písek pokoušel vstřelit důležitý třetí gól a to se mu povedlo, dvě minuty před koncem se
dostal Froněk do palebné pozice na hranici velkého vápna a také on se zapsal mezi střelce – 3:0. Dokonat zmar
hostů mohl po rozehrání tentýž hráč, když po přihrávce Slepičky orazítkoval tyč.
Jihočeši se po přestávce vrátili s takticky připravení a chytře drželi své vedení, které se pokoušeli navýšit
z protiútoků. Důležitá pak byla akce v úvodu, když Maruš vystihl přihrávku a na malém vápně nevyužil dobré
pozice ke snížení. Relativně ve hře udržel Soukup své spoluhráče v 55. minutě, když vychytal nebezpečné
pokusy Bělouška se Slepičkou. Zřetelnou definitivu zasadil o deset minut později Froněk, na kterého hledal
Presl průnikovou přihrávkou tak přesně, že na později dvougólového střelce čekala snadná práce – 4:0. Zbylé
minuty se spíše dohrávaly, Štěchovice se snažily o čestný gól, ke kterému měly celkem daleko, naopak Písek
reagoval kombinačními útoky, ze kterých se sedm minut před koncem jeden ujal. Neslavného bůra v síti
Soukupa završil střídající Hrachovec, který využil krátkého chaosu ve vápně a ve skluzu doklepl balon mezi tři
tyče – 5:0.

9. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK POLABAN NYMBURK 3:1
Velmi těžký zápas mají za sebou svěřenci trenéra Zbyňka Busty, kteří na domácí půdě dokázali v dešti a na
podmáčeném hřišti porazit nováčka z Nymburku. Přesně při začátku zápasu začalo pršet a podobný scénář se
opakoval po změně stran, avšak pršet nepřestalo. Pro oba týmy to byl těžký terén, lépe se s ním popraly
Štěchovice, které v závěru dokázaly dvěma góly odpovědět na vyrovnání a připsat si tři body.
Vyrovnat se s řadou zraněných opor a zabrat po zpackaném zápase v Písku, tak zněl hlavní úkol v tomto zápase
z pohledu domácích a do utkání nastoupili opravdu rázně. V úvodních vteřinách vybojovali balon, Batka
odcentroval na Sulíka, který vyhrál souboj se svým strážcem a dostal se před Jungra, kterého překonal – 1:0.
Začínající silný déšť však ovlivnil další minuty, moc toho k vidění z obou stran nebylo. Více nebezpeční byli
domácí hráči, kteří mohli zvýraznit vedení ve 23. minutě, centr Maruše se od jednoho z obránců odrazil ke
Košatovi, jehož střelu zvládl Jungr vyrazit, následná dorážka stejného hráče už mířila mimo. Nymburk byl pro
Soukupa prakticky neškodný, pouze Bodlák ho dokázal prověřit, ale vyslal na něj spíše pozdrav, než tvrdou
ránu.
Po pauze naskočil Nymburk s triem čerstvých hráčů a pokusil se udeřit ihned po rozehrávce, jenže Cáskova
nabídka Kučabovi skončila nepřesnou střelou. Zato domácí kontrovali nákopem Pavlíka, včas ale vyběhl Jungr a
ve skluzu odkopl balon před Batkou. Terén začínal být velmi kluzký a v těchto podmínkách hosté poněkud ožili.
V 60. minutě dokonce chvíli slavili vyrovnání, které anuloval odpískaný ofsajd. Pasivně hrající Štěchovice
inkasovaly o jedenáct minut později, centr do vápna zakončoval Petr hlavičkou do země, od které se odrazil tak
vysoko, že ho Soukup při zdánlivě lehčím zákroku nezvládl vyrazit – 1:1. Následoval nebezpečný přímý kop
Bodláka a střelecké pokusy, ve kterých neuspěli Kučaba a Vyskočil.
To bylo zřejmě klíčové, v 81. minutě totiž udeřily Štěchovice. Centr z pravé strany mířil na Batku, který vyhrál
hlavičkový souboj a s dávkou štěstí našel střídajícího Štědronského, jehož hlavičkové zakončení propadlo do
sítě – 2:1. Než stihl Nymburk odpovědět, vyslal o tři minuty později ze stejného místa Lukáš Novák centr na
Košatu, před kterým neodkopl balon jeden z obránců, následně dostal přihrávku Batka a ke dvěma asistencím
přidal z blízkosti i důležitý pojistný gól – 3:1. V závěru ještě mohli domácí své vítězství navýšit, ale před Šumem
včas zakročil Jungr a Štědronský mířil mimo.

10. kolo SK PŘEVÝŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1
Příjemné slunečné nedělní dopoledne nabídlo souboj Převýšova se Štěchovicemi. V rámci 10. kola ČFL tak
diváci sledovalo boj, domácí vedení trenérem Tomášem Hrabíkem chtěli navýšit své bodově chudé konto,
naopak Štěchovice vedené trenérem Zbyňkem Bustou chtěly zopakovat výsledek z minulého roku a odvézt si
opět tři body. K tomu moc nechybělo, po trefě Jakobovského hosté vedli až do 83. minuty, než se prosadil
zkušený Sedláček.
Aktivně do zápasu nastoupili hosté, ale Batka či Lukáš Novák neuspěli. Převýšov se dostal do tempa až po
odstoupení zraněného Ciencialy. První velkou šanci si vypracoval ve 22. minutě, před Vašákem se ocitl Hynek,
kterého ještě před zakončením odzbrojil Švejda, a následné zakončení Živého bylo sraženo do zámezí.
Následný rohový kop zakončil Sedláček za záda Vašáka, ale byl mu odpískán ofsajd. Pět minut poté zakončoval
Sedláček regulérně, ale hlavou mířil nad břevno. Štěstí v zakončení neměl poté ani Kraják a tak udeřily
Štěchovice deset minut před poločasem. Vůbec první větší akce Středočechů začala rohovým kopem Košaty,
který centroval na přední tyč, kde Jakobovský dostal možnost bez problémů hlavičkovat – 0:1. Domácí sice
zvýšili aktivitu, ale málem opět inkasovali. Tři minuty před koncem se nad stadionem prohánělo staré vojenské
letadlo a v době, kdy přelétalo pár metrů nad hřištěm, vyrazil Petr gólové zakončení Batky, kterého našel
Pavlík.
Také vstup po výměně stran patřil hostům, po pár vteřinách těsně minul Maruš a tentýž hráč našel později
Sulíka, jehož přihrávku na Batku před prázdnou bránu stihl Černý ve skluzu odkopnout do zámezí. Následovala
převaha Převýšova a šance na vyrovnání se dostavila v 62. minutě, střídající Bastin zakončoval tváří v tvář
Vašákovi, jenže narazil na jeho výborný zákrok. Čisté konto udržel Vašák i po akci z 80. minuty, když po
přihrávce Hynka mířil Bastin z malého vápna nad břevno odkryté brány. Kapituloval o tři minuty později, když
Špidlenův centr z levé strany na zadní tyč uklidil Sedláček mezi tři tyče – 1:1. S nerozhodným stavem se domácí
nespokojili a v 87. minutě Vašák zachránil remízu skvělým zákrokem proti střele Věcheta. Následný rohový kop
nevyužil Korba a zápas zamířil do penaltového souboje o druhý bod.
V něm byli domácí úspěšní na sto procent a proměnili všech pět pokusů. Osudná tak byla druhá série, když
gólman Petr odhadl směr pokusu Pavlíka a rozhodl o tom, že druhý bod zůstane v Převýšově.

11. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LITOMĚŘICKO 1:2
Od domácího zápasu, který odehrál tým trenéra Zbyňka Busty proti Litoměřicku, čekali domácí fanoušci více.
Do zápasu Štěchovice nastoupily oslabené o kanonýra Lukáše Batku. První poločas nenabídl příliš šancí, naopak
ve druhém se ke střeleckému slovu přihlásil tým Litoměřicka vedený trenérem Martinem Müllerem a dvěma
góly Davida Surmaje téměř rozhodl o výsledku, který v závěru upravil, po zranění navrátivší, zkušený záložník
Ladislav Volešák.
Soukup musel být ostražitý v úvodních minutách, když ho střelou z dálky prověřil Šlehofer a poněkud nejistě
vyrazil balon před sebe. Štěchovice odpověděly standardkami v podání Lukáše Nováka, po kterých však nikdo
Plachého zakončením neohrozil. Během těchto akcí proběhlo několik dalších, které ani jednoho gólmana
neohrozily. Tutová šance se naskytla ve 37. minutě, to se balon ve vápně odrazil k Pavlíkovi a ten měl na
kopačkách první gól Štěchovic, jenže z ideálního postavení selhal střelou mimo bránu. V závěru poločasu se
opět pokoušel Šlehofer z přímého kopu, při kterém mu chybělo několik centimetrů.
Po třech minutách druhého poločasu měli domácí hráči štěstí, už se zdálo, že balon zamíří do zámezí, ale
Hanuš dobře sledoval hru a Soukup měl velké štěstí, že se akce odehrála ve velkém úhlu. Na druhé straně
neuspěli Sulík ani Pavlík. Běhaví fotbalisté Litoměřicka se dlouho trápili ve finální fázi, nicméně vše si
vynahradili v 61. minutě, Trýznův tečovaný pokus vyrazil Soukup pouze k Surmajovi, který se do odkryté brány
trefil – 0:1. O vyrovnání se snažili Švejda s Košatou, první jmenovaný vyslal slabou střelu a druhý z přímého
kopu těsně přestřelil. V 68. minutě přišel další útok Litoměřicka, Těžký odhlavičkoval balon jen k Hanušovi,
jehož přihrávka mířila na osamoceného Surmaje, který přesným zakončením navýšil vedení – 0:2.
Následně se snažil opět Švejda, který si narazil balon se spoluhráčem, ale zamířil jen do rukavic Plachého. Třetí
gól mohli hosté přidat v 79. minutě, Valentovu střelu vyrazil Soukup před sebe, ale naštěstí pro domácí, mimo
dosah hráčů soupeře. Do hry se zapojil navrátilec Volešák a po pár minutách pálil z voleje mimo. Přesto zadělal
na drama, v 87. minutě se k němu dostal balon po rohovém kopu Lukáše Nováka a, i přes reklamovanou ruku
hráči Litoměřicka, slavil snížení stavu – 1:2. Jenže k šanci na druhý gól už se jeho spoluhráči a ani on nedostali,
tudíž tři body nakonec Litoměřicko vybojovalo.

12. kolo MFK CHRUDIM – TJ ŠTĚCHOVICE 4:0
Do Chrudimi zamířily Štěchovice ve své třetiligové historii už k pátému vzájemnému zápasu. Od prvního zápasu
se zde řada věcí změnila, kádry klubů a zároveň i vyrostla pohledná tribuna. Jedna věc se ovšem stále opakuje,
raduje se vždy Chrudim. Při svátečním zápase si svěřenci trenéra Pavla Jirouska zastříleli, soubor trenéra
Zbyňka Busty sestřelili během prvního poločasu a po čtvrté trefě na začátku druhého definitivně rozhodli ve
svůj prospěch.
Velkou výhodu využila Chrudim už v páté minutě, Š. Kučera v souboji ve vápně fauloval Dostálka a následné
penalty se ujal Jindřich Kučera a své čtyřiadvacáté narozeniny oslavil prvním gólem zápasu do sítě Vašáka,
který dostal mezi třemi tyčemi šanci potřetí v sezoně – 1:0. Vašák musel být ve střehu daleko více než Mrázek
v bráně Chrudimi, pár minut po inkasovaném gólu zvládl vyrazit zakončení Řezníčka. V dalších akcích ho
zastoupili spoluhráči, když srazili pokusy J. Kučery a Kopeckého. Štěchovice byly chtě nechtě zatlačené ke své
bráně, což Chrudimi vyhovovalo a ve 22. minutě přidala druhou trefu, centr na pravou stranu zamířil ke
Kesnerovi, jehož gól byl uznán, ačkoliv se hosté domnívali, že šlo o ofsajd – 2:0. Postupně se hosté dostali více
do hry, několikrát málem ohrozili Mrázka, jenže jim chyběla přesnost a také větší dávka štěstí při odražených
balonech. Do kabin se šlo za třígólového vedení Chrudimi, čtyři minuty před koncem se neshodl Š. Kučera s M.
Novákem, přišli o balon na vlastní polovině, a výsledkem poté byla rychlá přihrávka ke Kopeckému, který
hledal úplně osamoceného Kesnera, pro něhož bylo úkolem jen obstřelit poměrně bezmocného Vašáka – 3:0.
Závěrečný nápor ke vstřelení čtvrtého gólu se Chrudimi v prvním poločase nevydařil a tak do druhého dějství
nastoupily Štěchovice se šancí na možný zvrat. Šance dlouho nevydržela, po dvou minutách hry se postavil
k exekuci přímého kopu Kopecký a ve své oblíbené disciplíně uspěl – 4:0. Ve zbytku hrací doby prakticky
nebylo o co hrát, ale k vidění byl pěkný fotbal. Domácí fanoušci žádali o pátý gól, ten mohl padnout v 55.
minutě, Kopecký elegantně prošel až do vápna a naservíroval balon Kučerovi, který k překvapení všech diváků
přestřelil prázdnou bránu z malého vápna. Jediná střela mezi tři tyče v podání Štěchovic měla gólové
parametry, Švejda rychle rozehrál na Pavlíka, jehož tvrdou ránu Mrázek stihl vyrazit. Poslední čtvrthodinu
narušila řada střídání, tempo hry opadlo a pokusy Sulíka či na druhé straně Kesnera i Ptáčka brankáře
neohrozily.

13. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK ZÁPY 4:2
Předposlední domácí zápas Štěchovic nabídl přestřelku. Domácí výběr vedený trenérem Zbyňkem Bustou čelil
tabulkově lepšímu soupeři. Zápy vedené trenérem Michalem Maškem mají ve svém kádru zkušeného Karla
Pitáka či ex-štěchovické duo Tomáš Bulíř-Miroslav Novák. Do vedení šli hosté, ale dva góly Lukáše Batky otočily
stav. Na vyrovnání sice Zápy odpověděly, ale na další dva góly už odpověď nenašly a prohrály.
Poměrně ospalý začátek zápasu nabídl první vážnější moment až po čtvrt hodině, když M. Novák ve vápně
důrazně vletěl do souboje s Pavlíkem, kterého ale rozhodčích nefauloval. Pár minut poté šly Zápy do vedení,
když se balon po dlouhém autovém vhazování dostal postupně k Patriku Růžkovi, který hlavičkovým
zakončením překonal Soukupa – 0:1. Pár okamžiků poté měl na kopačce vyrovnání Pavlík, ale netrefil bránu a
navíc mu byl i přes nevoli domácích příznivců signalizován ofsajd. Štěchovičtí měli územní převahu a využili ji
ve 36. minutě, Kovařík odvrátil balon jen k Jakobovskému, jehož tvrdou ránu z voleje Straka chytl, ale neudržel
balon v rukavicích a umožnil Batkovi vyrovnat z dorážky – 1:1. Hra gradovala, o dvě minuty později těsně minul
Valenta a později zkazil Straka radost Sulíkovi. Neúspěšný pokus Sulíka domácí hráče nesrazil, následoval
rohový kop Volešáka, který hledal Batku na přední tyči a tomu ke gólu pomohlo velké štěstí, když dokázal
prostřelit několik hráčů před sebou – 2:1. V posledních vteřinách mohl vyrovnat Jelínek, bohužel pro hosty
mířil nad břevno.
Zápy nastoupily do druhého poločasu hůře a už po dvou minutách málem inkasovaly, L. Novák hledal volného
Sulíka, jenže balon přeskočil jeho kopačky. Následovala lepší pasáž Záp, nejprve Piták těsně minul a poté zařídil
vyrovnání, když přesným centrem našel Bulíře, který dokázal vyhrát souboj s Těžkým a překonal Soukupa – 2:2.
O pět minut později se domácí opět dožadovali penalty, ale ani pád Lukáše Nováka nebyl vyhodnocen jako faul
a na druhé straně málem udeřil Štěpánek z protiútoku. V 62. minutě nastal klíčový okamžik, balon mířil na
Bulíře, který měl před sebou tutovku v podobě trefy z voleje, ale Soukup skvělým zákrokem vyrazil. Zápy se
dostaly pod mírný tlak, chaos v obraně po centru Sulíka sice ustály, ale v 67. minutě kapitulovaly, když Kučera
sklepl balon k Pavlíkovi a ten zamířil mimo dosah Straky – 3:2. Střídajícímu Košatovi se deset minut před
koncem nepodařilo pojistit vedení, ale nemusel být smutný, jelikož později fauloval Putz Volešáka a sám
faulovaný hráč trefou z penalty sfoukl naděje hostů na bodový zisk – 4:2.

14. kolo FK KRÁLŮV DVŮR – TJ ŠTĚCHOVICE 2:3
Předposlední podzimní kolo třetí ligy nabídlo souboj Králova Dvora se Štěchovicemi. Domácí trenér Jiří Sabou
mohl být se začátkem zápasu spokojený, jelikož se už po čtyřech minutách prosadil Hájek. Mužstvo trenéra
Zbyňka Busty ještě do poločasu vyrovnalo trefou Nováka, ale ve druhém poločase opět prohrávalo, když se
prosadil Kraus. Hosté poté přežili několik šancí, zásluhou Batky vyrovnali a euforii odpálil střídající Štědronský,
jehož gól z 89. minuty zápasu o vítězi zápasu.
Nástup do zápasu se Štěchovicím příliš nepovedl, už po čtyřech minutách utekl obráncům Hájek a bez větších
problémů Vašáka překonal – 1:0. Domácí fotbalisté pokračovali v mírné převaze, jejich soupeř o sobě dal vědět
ve 23. minutě, to upadl v souboji s Balšánkem ve vápně Volešák, který se včetně spoluhráčů marně dožadoval
pokutového kopu. Šest minut poté vybojoval Kučera přímý kop a Volešákův pokus z ideální pozice jeden
z hráčů tečoval mimo bránu. Štěchovičtí se postupem času zlepšovali a ve 34. minutě vyrovnali, když se po
centru do vápna odrazil balon k Novákovi, jehož pohotové zakončení mířilo mezi tři tyče – 1:1. Závěrečná
pětiminutovka patřila Sulíkovi, ale ani jedna ze dvou šancí za zády Krčka neskončila.
Po návratu z kabin se opět dostal do vedení Králův Dvůr, v 54. minutě odcentroval Balšánek a i s pomocí větru
našel Krause, který tak zdánlivě celkem lehce překonal hlavičkou Vašáka – 2:1. Následovaly klíčové okamžiky.
V rozmezí osmi minut měli domácí hráči hned čtyři velké šance. Nejprve hledal Kraus Hájka, který se dostal do
střelecké pozice, ale Vašák vyrazil. Pár vteřin poté po rohovém kopu Balšánka mířil hlavou těsně vedle Růžička.
Neuspěl ani Hájek při druhém pokusu, vyhrál běžecký souboj s Jakobovským, ale trefil jen Vašáka. V 68. minutě
měl ideální pozici a ideálně mířenou střelu Balšánek, jenže opět ztroskotal na Vašákovi.
Další diskutabilní zákrok nastal v 76. minutě, dlouhý výkop Vašáka vyslal osamoceného Nováka do úniku, hráče
hostí stihl zastavit Břížďala, dle rozhodčích čistě, což se hostům opět moc nezdálo. Mrzet je to nemuselo, v 79.
minutě přihrál Batkovi Volešák, a nejlepší střelec Štěchovic dokázal přízemní střelou srovnat průběžný stav –
2:2. S nerozhodným stavem se hosté nespokojili a bojovali až do konce, za což byli odměněni trefou
střídajícího žolíka Štědronského, kterému stačilo pět minut na hřišti a rozhodl o prohře Cábelíků, kteří
nedokázali vyrovnat z rohového kopu v posledních vteřinách – 2:3.

15. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA DOMAŽLICE 1:0
Štěchovice pod vedením trenéra Zbyňka Busty dovršily vítězný hattrick a uzavřely rok 2017 zápasem proti
jednomu z nejtěžších možných soupeřů. Domažlice vedené trenérem Pavlem Vaiglem dorazily posilněné
sebevědomím po výhře 10:1 nad Brozany, ale v posledním zápase roku se střelecky neprosadily. Největší
zásluhu na jejich prohře má Lukáš Jakobovský, jehož krásná trefa čtvrt hodiny před koncem rozhodla.
Zápas začal nepřesnými pokusy na obou stranách v podání Došlého a Pavlíka. Úspěšní nebyli posléze ani Hejda
s Batkou, který bránu Šimana jen těsně minul. Delší čekání na výraznější akci ukončil až ve 24. minutě Teršl,
jeho zakončení po dlouhém autu Hrubého musela domácí obrana odvracet do zámezí. Tři minuty poté mířil
tečovaný pokus Hájovského přímo k tyči, domácí gólman Soukup ale pohotově zasáhl. Následovaly další dva
pokusy, nejprve Bezdička nemířil přesně a poté na druhé straně Hájovský odvrátil nebezpečný přímý kop
Švejdy. Nejlepší šanci skórovat měl ve 41. minutě nejlepší střelec ČFL Došlý, který v ideální pozici nechal
vyniknout Soukupa.
Domácí gólman se po tomto důležitém zákroku zranil a přenechal své místo do druhého poločasu Vašákovi.
Během úvodních patnácti minut se snažili Mužík i Sulík překonat vyběhnuté gólmany, ale ani jeden z nich
neměl problém přesné pokusy zneškodnit. S bezbrankovým stavem poté nehnuli Mlynařík s Batkou a ani další
z pokusů Mužíka nebyl přesný. Vše změnila 76. minuta, po nakrátko rozehraném rohovém kopu se centrovaný
balon odrazil na kopačky Jakobovského, jehož pohotové zakončení zamířilo za záda Šimana – 1:0. Vzápětí
prováhal velkou šanci na vyrovnání Teršl, když hlavičkou mířil těsně vedle tyče. Pět minut před koncem unikl
střídající Štědronský, ale včas ho skluzem odzbrojil Hrubý. Domácí to mrzet nemuselo, jelikož další možnost
Teršla zlikvidoval obětavě Švejda a ve zbylých vteřinách už obrana Štěchovic nedovolila Domažlicím zakončit.

16. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC SLAVOJ VYŠEHRAD 2:0
Vydařený vstup do jarní sezony třetí ligy! Mužstvo Štěchovic vedené trenérem Zbyňkem Bustou začalo druhou
polovinu soutěže domácí výhrou 2:0 nad Vyšehradem. Po nerozhodném a vyrovnaném prvním poločase se vše
podstatné odehrálo po změně stran, Vyšehrad vedení trenérem Jaroslavem Klímou inkasoval dva góly a tři
body si nakonec zaslouženě připsal domácí tým. Na hřišti nastoupily v průběhu zápasu všechny tři nové posily.
Úvodní čtvrthodina toho příliš nenabídla, Sulíka zradilo u zrodu šance zpracování a hosté Heřman s Madejem
Štěpanovského neprověřili. První velká akce tak byla k vidění po dvaceti minutách hry, Volešák z přímého kopu
pořádně protáhl Havránka, který jistým zákrokem udržel nerozhodný stav. Tři minuty poté si svou šanci připsal
i Vyšehrad, domácí fotbalisté lacino ztratili balon u vlastního vápna, balonu se ujal Matějka a jeho střelu
Štěpanovský vyrazil pouze před sebe, kde Heřman nepochopitelně nezakončoval a nahrál do ofsajdu
Čtvrtníčkovi, který se sice prosadil, ale gól pochopitelně neplatil. Domácí reagovali nepřesným zakončením
Nováka, nicméně další velká šance byla opět před Štěpanovským, od kterého se balon opět odrazil a Heřman
se následně z několika pokusů nedokázal prosadit. V závěru poločasu ještě nepřesně hlavičkoval Batka.
Do druhého poločasu nastoupily Štěchovice s čerstvým Košatou, který po čtyřech minutách hry nevyužil skvělé
přihrávky Batky a zakončil mimo bránu. Štěchovicím posléze nestačily ani tři rohové kopy, ale z gólu se přece
jen o něco později radovaly. Nováka nešikovně bránil Máče a po jeho zákroku se kopala penalta, kterou
bezpečně proměnil Volešák – 1:0. Chvíli poté se hnal do šance Batka, dva obránci ho nezastavili, ale Havránek
ho bránil tak šikovně, že se dostal do velkého úhlu a neuspěl. Chuť si Batka spravil později, v 67. minutě
Vyšehrad selhal v obraně a Košatovu ideální přihrávku 2:0. Druhý inkasovaný gól hosty vyloženě zmrazil a
nedokázaly vymyslet kloudnější zakončení.
Do problémů se domácí dostali deset minut před koncem, když Štěpanovského musel v bráně vystřídat Vašák.
Náhradní gólman se předvedl po pár vteřinách pobytu na hřišti, důležitým zákrokem vyrazil dobrý pokus
Madeje a následně si poradil s dorážkou Drobílka. Ještě před tím však mohl definitivně rozhodnou Štědronský,
ideální přihrávkou byl vyslán do úniku, který zakončil velmi nepovedeným pokusem. Druhý gól v závěru
nepřidal ani Batka, to už ale domácí štěchovické hráče příliš mrzet nemuselo.

19. kolo SK BENÁTKY NAD JIZEROU – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2 pp.
Ke druhému jarnímu zápasu vyrazilo mužstvo trenéra Zbyňka Busty do jednoho z nejlepších areálů soutěže,
konkrétně do Benátek nad Jizerou. Pěkného stadionu si však neužilo, jelikož jarní počasí opět zmizelo a za
mrazivých podmínek se hrálo na umělé trávě. Poměrně krátké hřiště sice vypadá, že musí šance střídat šanci,
ale zdání klame. Dle očekávání se odehrál vyrovnaný zápas, který nakonec musel opravdu rozhodnout až
penaltový rozstřel o prémiový druhý bod.
Jako první se pokoušel prosadit Bulíř, který z úhlu neuspěl. Daleko větší šanci měl v deváté minutě Košata, když
se dostal ke střele z blízka, ale Straka vytáhl pohotový zákrok a po následném rohu Sulík těsně minul.
S nerozhodným skóre se pokoušeli pohnout jak domácí Farkaš s Haklem, tak hostující Batka, ke gólu však
žádná z akcí nevedla. V 18. minutě neúspěšně hledal Mařík centrem do vápna své spoluhráče a pár minut poté
Farkaš zakončoval hlavou tak přesně, že donutil Vašáka k zákroku. Velmi aktivní Mařík, který dříve působil ve
Štěchovicích podobně jako Bulíř, promarnil velkou šanci ve 22. minutě, když minul bránu v dobé pozici. Osm
minut před koncem poločasu se opět vyznamenal Vašák, který zvládl vytěsnit oblouček Sudka z větší
vzdálenosti. Uplynulo pár vteřin a Štěchovice se dostaly do vedení, na konci gólové akce vyslal Košata velmi
přesný centr na Batku, kterému stačilo nastavit hlavu a svým čtrnáctým gólem v sezoně otevřel skóre zápasu –
0:1. Ve zbylých čtyřech minutách se snažilo o vyrovnání ex-štěchovické duo Mařík-Bulíř, Vašáka ale výrazně
neohrozili.
Druhý poločas, který už ve větrných mrazivých podmínkách sledovali opravdu pouze nefalšovaní fotbalový
fanoušci, začínal bojem o každý metr hřiště a první zajímavá akce se rýsovala v 58. minutě, při hostech v tu
dobu stálo štěstí, když osamocenému Bočkovi odlétl balon a nestihl zakončit. Naopak na druhé straně si
Benátky málem vstřelily vlastní gól po následné akci hostů. Z výhodné pozice se z přímého kopu pokoušel
vyrovnat Bulíř, ale bránu minul. V 66. minutě hledal své spoluhráče střídající Hovorka, Straku mohl ohrozit
Sulík, jenže měl k balonu daleko. Postupně začal růst tlak Benátek, které začaly hrát na riziko. Důležitý úder
mohl zasadit deset minut před koncem hrací doby Jakobovský, ale po své akci minul bránu. Podobně skončil i
následný pokus Batky. Velké problémy nadělal Štěchovicím střídající Tvrzník, který v 83. minutě měl obrovskou
šanci, tu mu ovšem Vašák skvělým zákrokem zrušil a poradil si po následném rohovém kopu s dalším
obloučkem mířícím opět pod břevno. Tři minuty poté se vše opakovalo, Tvrzník se zjevil v blízkosti Vašáka, ale
gólman Štěchovic nadále držel naději na import tří bodů. Před vypršením hrací doby hlavičkoval Knobloch,
který také neuspěl. Domácím se nicméně vyrovnat podařilo, v nastaveném čase se před bránou Vašáka, možná
i v ofsajdovém postavení, objevili dva domácí hráči, do zakončení se probojoval Hošťálek a prodloužil zápas o
penalty - 1:1.
V první sérii se trefili oba střelci zápasu, jak Batka, tak domácí Hošťálek. Ve druhé sérii neproměnil Volešák a
Benátky se dostaly do vedení trefou Horáka. Ve třetí sérii se skóre vyrovnalo, Štěchovice vyrovnaly trefou
Pavlíka, neúspěch domácích si připsal Boček. Podobná byla čtvrtá série, Štědronský proměnil a domácí Tvrzník
sice neztroskotal na Vašákovi jako Boček, ale netrefil bránu. Pátá série pak nabídla pouze jednu penaltu,
kterou proměnil Kučera a definitivně rozhodl o druhém bodu pro hosty.

20. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK DOBROVICE 1:2 pp.
Přírodní podmínky alespoň vzdáleně připomínaly jaro a tak se bez problémů a na celkem dobrém terénu
odehrál zápas mezi Štěchovicemi a Dobrovicí. Domácí mužstvo Zbyňka Busty vstoupilo do zápasu velmi
vydařeně, když už ve druhé minutě slavilo po trefě Sulíka. Podobný nástup, ale do druhého poločasu, se povedl
i mužstvu Vladimíra Sedláčka a Žaloudkovo vyrovnání nakonec rozhodlo o remíze, ke které přidala Dobrovice
po penaltách druhý bod.
Kdo přišel pozdě, měl smůlu, jelikož nejpodstatnější událost prvního poločasu se odehrála ve druhé minutě. U
pomezní čáry se ujal balonu Těžký, prošel okolo dvou obránců a z levé strany vyslal přesný cent na hlavu
Sulíka, který otevřel skóre – 1:0. Podobný průběh měla vzápětí další šance Štěchovic, při centru Batky z pravé
strany se ale k Volešákovi balon nedostal po zákroku Bartoše. Vyrovnat se pokusili Fotr s Volfem, jenže na
Vašáka recept nenašli. Gólmani tolik těžkou práci celkově neměli, v dalším průběhu ztroskotali na Vašákovi
postupně Soběslav i Volf, ale druhému jmenovanému chybělo několik centimetrů, aby Vašáka ohrozil. Naopak
domácí byli nebezpeční více, Bartoš ale odolával. Nejprve nepřesně hlavičkoval Busta, poté střílel Volešák
z voleje jen do míst, kde se vyskytoval gólman a ani závar z 37. minuty nebyl úspěšný, když pokusy L. Nováka i
Volešáka nebyly přesné. V závěru sebral Bartoš možnost zakončení Košatovi a na opačné straně neuspěli
Miškovský s Volfem.
Po výměně stran se čekalo na klíčový okamžik čtyři minuty, než se po rohovém kopu a troše štěstí Žaloudek
radoval z vyrovnání – 1:1. Euforie z vyrovnání chtěli zužitkovat Bernát s Miškovským, za záda Vašáka ale ani
jeden pokus nezamířil. Čtvrthodiny před koncem se do zakončení dostal Jakobovský, ale trefil jen hráče před
sebou a hosté zamířili do protiútoku, kterého se, naštěstí pro domácí, účastnil jen Bernát, který byl ještě před
zakončením odzbrojen. Rohový kop mohl přetavit ve svůj patnáctý gól sezony Batka, jenže mířil mimo.
Dobrovice se snažila uzmout všechny tři body pomocí Soběslava, nicméně jeho dva pokusy neměly nárok
Vašáka ohrozit. Když poté Štěchovice v nastaveném čase nevyužily dlouhého autu Kučery, bylo rozhodnuto, že
nerozhodný zápas rozhodne až penaltový souboj.
První sérii zahájili hosté a Kostka proměnil stejně jako poté domácí Batka. Ve druhé sérii se vše zopakovalo,
prosadil se J. Novák i Sulík. Zápletku nabídla až třetí série, tu otevřel trefou Tvaroha a následně se penalta
nevydařila L. Novákovi. Ve čtvrté sérii se netrefili oba exekutoři, tedy Soběslav i Štědronský. O výhře tak
rozhodl v páté sérii úspěšný Sedláček.

21. kolo SK VIKTORIE JIRNY – TJ ŠTĚCHOVICE 1:2
Velikonoční zápas v Jirnech, to měli na programu svěřenci trenéra Zbyňka Busty ze Štěchovic. Ve větrných
podmínkách na ně číhal dvojnásobný vítěz ČFL vedený trenérem Václavem Hradeckým. První poločas toho
moc nenabídl, silný vítr kazil několik centrů a na góly se čekalo až do druhého poločasu. Když už to vypadalo,
že si Štěchovice užijí třetího penaltového souboje v řadě, udeřil Batka šestnáctým gólem v sezoně, zařídil výhru
za tři body a zároveň se posunul do čela tabulky střelců.
Hra byla v prvním poločase narušená silnějším větrem a celkově se odehrával nepříliš pohledný fotbal. Po pěti
minutách získaly Jirny výhodu přímého kopu z ideální pozice a Vašák musel být pozorný při pokusu Křečka.
Nebezpečně vypadala akce o tři minuty později, když Kocourek přihrával před bránu, ale našel pouze Kučeru,
který akci zachránil odkopem ve skluzu. Do třetice to zkusili domácí po rohovém kopu Vondráčka, jenže
hlavičkový pokus Hrušky mířil mimo. Poté se dostaly do zakončení i Štěchovice a Busta prověřil z blízkosti
pozornost Kafky. Nadějnější pokus vyslal v osmnácté minutě Sulík a balon skončil těsně nad břevnem. Několik
minut poté museli Novák s Vašákem bránit pokus Jiren po rohovém kopu a na druhé straně hasil Kafka útočné
snahy hostů. Ke konci prvního poločasu se ještě pokusil prosadit Škorvánek, jeho tečovaná střela však skončila
mimo.
Po změně stran postupně zeslábl vítr a atraktivita zápasu se alespoň o trochu zvedla. Mezi střelce se pokoušeli
zapsat domácí Hruška s Čepelákem či hostující Volešák, ale ani jeden z tohoto tria neuspěl. Trochu vzruchu
nadělala akce v 57. minutě, když Volešák vystihl nedorozumění domácích a ve vápně upadl po souboji
s gólmanem Kafkou, penalty se v tomto případě hosté dožadovali neúspěšně. Vše jim vynahradila následná
akce v 61. minutě, když Jirny opět chybovaly v rozehrávce, k balonu se dostal Batka a poslal ho za záda Kafky –
0:1. Čtyři minuty poté zakončoval z dálky Novák, ale ztroskotal na gólmanovi podobně jako poději Kejha.
Domácím se postupně krátil čas, ale vyrovnání se přece jen dočkali, když rozhodčí odpískal jednomu z hráčů
Štěchovic hru rukou ve vápně a Kocourek v 86. minutě proměnil penaltu – 1.1. Vše nasvědčovalo remíze, jenže
tu hosté razantně odmítli. V poslední minutě základní hrací doby vyslal Těžký z levé strany tak přesný centr, že
dolétl přeeně na hlavu Batky a novopečený nejlepší střelec ČFL rozhodl o historické výhře Štěchovic na horké
jirenské půdě – 1:2.

22. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK SOKOL BROZANY 4:3 pp.
Ani druhý zápas s Brozany oko diváka nenudil. Na podzim padlo devět gólů, odvetný zápas nabídl gólů šest a
penaltový souboj. Ani jeden z týmů v zápase neudržel vedení, na dvojité vedení svěřenců Zbyňka Busty našli
hosté vedení Jiřím Němcem odpověď a naopak své vedení na konci prvního zápasu ztratili oni. První poločas
nabídl i horší pohled, konkrétně na dvě zranění, když zápas nedohráli Petr Hovorka, ještě na podzim hráč
Brozan, a Tomáš Bubeníček.
Už úvod zápasu nemohl nudit. Po třech minutách hry vyslal Benda do úniku Chukwumu, který naštěstí pro
domácí svou šanci nevyřešil ideálně a Vašáka neprověřil podobně jako o chvíli později, když ani druhou šanci
nedokázal zakončit. O slovo se tak přihlásily Štěchovice a počínaly si daleko lépe. Šum chytře vybojoval rohový
kop, po kterém zakončoval Kučera a už se radoval, jenže balon i s přispěním hráčů zůstal ve hře, odrazil se ke
druhé tyči, kde si suverénně počínal Šum a procpal balon mezi tři tyče – 1:0. Tři minuty poté založil Pavlík útok,
který zakončoval Novák těsně vedle. Následná akce patřila v 11. minutě hostů, kteří vybojovali rohový kop,
který zakončil chladnokrevně osamoceně hlavičkující Studecký – 1:1. V dalších minutách nepřesně pálil Frank,
na druhé straně pak z přímého kopu mířil k tyči Volešák, ale Lipš byl pozorný. Vzruch však poté nastal na druhé
straně, hosté unikali do protiútoku tři na dva, který nevyřešili ideálně, ale dokázali o balon bojovat tak aktivně,
že Novák fauloval jednoho z hráčů a ve 28. minutě se z proměněné penalty radoval Benda – 1:2. Závěrečné
minuty si pro sebe uzmuli domácí, nejprve sice Batka nestihl Lipše ohrozit v dobré pozici, ale tři minuty před
koncem poločasu využili krátké přesilovky a standardky Košaty, po které Kučera hlavičkovým pokusem srovnal
stav – 2:2.
Brozany byly v prvním poločase opticky lepším týmem, po změně stran tomu bylo opačně. Nejprve se Batka
neúspěšně pokusil přehodit Lipše, chvíli poté se Novák vykoupil za způsobenou penaltu nejlepším způsobem –
ve vápně při zakončení nastřelil ruku jednoho z hráčů a vybojoval penaltu, kterou dokázal proměnit Volešák –
3:2. Následovala zajímavá desetiminutovka, při které málem Batka i Košata zužitkovali nepřesnosti obránců
soupeře. Neúspěch si připsali také Benda s Volešákem. Když už se zdálo, že Štěchovice zápas dokáží vedení
udržet, vykopl Lipš balon tak daleko a tak přesně, že balon propadl až za obránce domácích a Veselý se po
svém zakončení mohl radovat – 3:3. Domácí se z vyrovnání nesložili a nadále útočili, nicméně pokusy aktivního
Kučery gólem neskončily.
Nerozhodný zápas tedy určil, že o druhý bod se rozehraje loterie v podání penaltového souboje. Ten byl
zajímavý už od první série, když se netrefil Franc a Štěchovice se ujaly vedení trefou Batky. Své vedení ztratily
ve druhé sérii, když na trefu Mešiče neodpověděl Novák. Po třetí sérii zůstal stav stejný, prosadili se Slanička i
Košata. Osudná byla nakonec čtvrtá série, v té se neprosadil Studecký a trefa Štědronského poslala domácí
opět do vedení, které už neztratili, když v páté sérii oddálil konec Benda, na jehož trefu odpověděl vítěznou
penaltou Kučera.

23. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 4:3 pp.
Souboj mezi Štěchovicemi a Ústím nad Orlicí se zejména ve druhém poločase proměnil v pořádnou bitvu a
přítomní diváci se opět nenudili. Podobně jako v posledním zápase s Brozany bylo k vidění šest gólů a mužstvo
trenéra Zbyňka Busty si po nerozhodném zápase připsalo druhý bod po penaltách. Mrzet musí domácí
fotbalisty zejména ztráta dvougólového vedení, které dokázal výběr trenéra Vladimíra Chudého až příliš lehce
smazat a vybojovat už téměř ztracený bod.
Zápas začal volněji a první důležitý moment nabídla 13. minuta, to se dostali do útoku domácí a po pádu Batky
ve vápně se marně dožadovali penalty. Jenže hra pokračovala a nebýt Šuma, mohli se hosté dostat do
zajímavého brejku. Následovaly akce na obou stranách, nejprve pokoušel štěstí Těžký, kterého na druhé straně
doplnil Nágl téže nepřesným pokusem. Tím útočné snahy neskončily a došlo k první změně skóre, chybu
Coufala, který neodhadl dopad balonu, využil Košata, který zamířil s balonem do vápna, předložil skvělou
nabídku nabíhajícímu Batkovi a jeden z nejlepších střelců soutěže z ideální pozice rozvlnil síť – 1:0.
Následovaly další dva nepřesné pokusy, na svědomí je měli J. Chleboun s domácím Volešákem. Ve 22. minutě
se skóre měnilo podruhé, když Vaňous dokázal naservírovat balon Náglovi, jehož přesnou střelu Vašák neměl
nárok vyrazit – 1:1. Další sporný okamžik, který rozezlil domácí příznivce, byl k vidění deset minut před koncem
poločasu, to se po Jakobovského centru prosadil Volešák, ale nejen ku jeho překvapení přerušilo gólovou
oslavu odpískání jeho ofsajdového postavení. Dvě minuty před odchodem do kabin pak měl Volešák možnost
si vše vynahradit, zpracoval si ideální centr na malém vápně, jenže tutovou šanci zkazil přestřelením brány.
Po změně stran se nejprve zastřelovali domácí Těžký s Batkou či hostující Vaňous, v 55. minutě pak přišla
obrovská šance Ústí, když Faltův pokus vykopl Kučera z gólové čáry. Emoce vzplály pár vteřin poté - po
odpískání faulu Pavlíka se do sebe hráči pustili, a především zákrok J. Chlebouna v podobě útoku do tváře
Nováka si žádal tvrdší trest než jen žlutou kartu. Chvíli poté následovala další rozmíška, ale důležitější byla 60.
minuta, ve které rozehrál Košata rohový kop přesně na hlavu Volešáka a zkušený domácí záložník si konečně
připsal trefu – 2:1. Netrvalo dlouho, pouhé tři minuty, než se Volešák radoval podruhé. Scénář se opakoval, a i
když se nerozehrával rohový kop, téměř ze stejného místa Volešák hlavou dopravil balon opět mezi tři tyče –
3:1.
Dva góly uklidnily hru a zdálo se, že to byl pro Ústí definitivní direkt. Jenže tak to nebylo. Zdánlivě nenápadná
akce hostů skončila v 75. minutě přesným hlavičkovým zakončením osamoceného J. Chlebouna – 3:2. Dílo bylo
dokonáno šest minut poté, když neposedný balon dolétl na hlavu Nágla a bylo vyrovnáno – 3:3. Pokusy o
návrat do vedení v podání Batky a Těžkého neskončily úspěchem a málem mohlo dojít k definitivnímu úderu ze
strany Ústí, když se po jedné střele odrazil balon od břevna do Vašáka, naštěstí pro domácí se balon od
gólmana odrazil směrem od brány, kde nebyl nikdo připravený na dorážku. Před koncem se ještě dostal do
zakončení Sulík, který nemířil přesně a zápas tak skončil nerozhodným výsledkem.
První čtyři série penaltového souboje zápletku nenabídly. Na trefy Kukly, Nágla, Falty a Langera našli postupně
odpověď Batka, Sulík a Košata s Volešákem. Pátá série už zápletku nabídla, Souček netrefil bránu a mohl se
opakovat týden starý scénář s vítěznou trefou Kučery. To se ale nekonalo, jelikož domácí kapitán bránu
přestřelil. Následné trefy J. Chlebouna a Jakobovského poslaly souboj do sedmé série, ve které netrefil bránu
Coufal a poté Štědronský definitivně rozhodl o druhém bodu pro Štěchovice.

24. kolo TJ SOKOL ČÍŽOVÁ – TJ ŠTĚCHOVICE 3:4
Bez trenéra Zbyňka Busty, který z pracovních důvodů nemohl odcestovat do Čížové, zamířilo mužstvo
Štěchovic do Čížové, která se jako nováček soutěže zároveň pomalu loučí a chystá na návrat do divize. Do
základní sestavy se po zranění vrátili Štěpanovský i kapitán Švejda, který zároveň byl dočasně hlavním
trenérem. Poměrně lehce získané vedení 0:3 a posléze 1:4 však málem hosté prohospodařili, když se svěřenci
trenéra Stanislava Staroby v závěru málem radovali z vyrovnání.
Vstup do zápasu byl z pohledu Štěchovic skvělý, ve druhé minutě centroval Těžký před bránu, kde Batka
zakončoval hlavou nepřesně, ale balon usměrnil k Jakobovskému, jehož střelu si gólman Kratochvíl
nepochopitelně nechal propadnout za svá záda, ačkoliv balon chytil – 0:1. Zvýšit vedení se pokoušeli Batka,
Busta, L. Novák i Volešák, ale Kratochvíl nekapituloval. Inkasoval až po další pohledné akci Štěchovic v 19.
minutě, když opět centroval Těžký z levé strany na Batku, který v tomto případě cíleně prodlužoval
k Jakobovskému a ten z téměř stejného postavení propálil Kratochvíla – 0:2.
Než se hráči Čížové smířili s druhým gólem, rozehrávali potřetí. Ve 22. minutě rozehrál Volešák rohový kop,
balon prodloužil u bližší tyče Kučera přímo k Batkovi, který balon doklepl za záda gólmana – 0:3. Chvíli poté se
domácí podruhé dožadovali odpískání penalty, ale rozhodčí jejich přání nevyslyšel a následně mohli opět
udeřit hosté, když Sulík dokázal poslat balon přímo před prázdnou bránu, kde však žádný z jeho spoluhráčů
nebyl. Vytoužené penalty se Čížová dočkala v 34. minutě, v jednom ze soubojů Pavlík fauloval soupeře a chvíli
poté se ze snížení stavu radoval Jirouš – 1:3. Čtyři minuty před koncem poločasu se málem domácí radovali
z kontaktního gólu, když Dvořák prolétl okolo Kučery a ztroskotal až při pokusu o překonání Štěpanovského,
který byl na správném místě. Udeřit mohly i Štěchovice, ale rohový kop Volešáka zakončoval Těžký v dobré
pozici mimo.
Návrat z kabin se opět nepovedl Kratochvílovi, který hned ve 46. minutě neudržel slabší pokus Volešáka a
Batka mohl slavit svůj druhý gól z dorážky – 1:4. Dvě minuty poté nastřelil Sulík břevno a zdálo se, že to bude
pro hosty pouze dohrávání zápasu. Jenže jak už tomu bohužel v posledních zápasech bylo, soupeř se opět
dostal do hry. Několik rohový kopů hosté nevyužili a tak udeřila Čížová z další penalty, kterou vybojovala po
faulu Švejdy. Exekuce se ujal opět Jirouš a v 59. minutě snížil na rozdíl dvou gólů, ačkoliv Štěpanovský vystihl
směr jeho střely – 2:4.
Deset minut poté Štěchovice ztratily balon v útoku a domácí se hnali do protiútoku dva na jednoho, který
naštěstí pro hosty Nečas nezakončil ideálně. Aktivitu i tak převzali domácí, v 74. minutě vyrazil Štěpanovský
pokus Jirouše z dálky a o odpověď se pokusil L. Novák, který po delší kombinaci hostů mířil nad břevno.
Osmdesátá minuta nabídla nejprve bravurní zákrok Štěpanovského při pokusu Jirouše, ale po rohovém kopu
inkasoval po pohotovém zakončení Zahrádky – 3:4. Závěr zápasu tak byl poměrně hektický, Čížová se hnala za
vyrovnáním a v 90. minutě k tomu získala perfektní možnost – přímý kop z ideální vzdálenosti. K rozehrávce se
postavil Jirouš a mířil přesně pod břevno, jenže tam byla rukavice Štěpanovského, který skvělým zákrokem
Jiroušovu střelu zneškodnil a potvrdil zisk tří bodů Štěchovic.

25. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FC PÍSEK 3:1
Po dvou týdnech se třetiligové mužstvo Štěchovic vedené trenérem Zbyňkem Bustou vrátilo na domácí půdu a
vyzvalo Písek, který od jara vede nově trenér Rostislav Grossmann. Zápas se proměnil v další skvělé
představení Lukáše Batky, nejlepší jarní střelec přidal v zápase dva góly a na svém kontě jich má už
jednadvacet! Jednu trefu si připsal i Ladislav Volešák, který se prezentoval skvělou střelou bez přípravy.
Domácí fotbalisty nezaskočil ani bleskový kontaktní gól Pince.
Vstupy do zápasu se pomalu stávají silnou stránkou Štěchovic. Už v 5. minutě se dostal k centru z pravé strany
Pavlík a jeho načechranou pobídku Batka pohodlně hlavou uklidil za záda Hajduška – 1:0. Podobně to domácí
zkusili později, když z levé strany hledal Batku Těžký, ale Hajdušek zakročil. Pokus o vyrovnání v podání Pince
se nesetkal s přesností a tak mohli domácí zvýšit vedení v 16. minutě, rohový kop Volešáka letěl na hlavu
Batky, jehož přesné hlavičkové zakončení mířilo pod břevno, ale Hajdušek vytáhl bravurní zákrok. V dalších
minutách zůstali domácí aktivní, zahrozili pokusy Košaty či Nováka, ale na Hajduška nevyzráli. Do své vůbec
první větší šance se Písek dostal v 35. minutě a Štěpanovský musel vytáhnout velmi důležitý zákrok, když
Rendlovo zakončení z prostoru vápna mířilo velmi přesně mezi tři tyče. V závěrečných minutách prvního
poločasu neuspěl domácí Novák a ani Písek nedotáhl protiútok do zdárného konce.
V úvodu druhého poločasu mohl zahrozit Rendla, ale k zakončení mi chybělo pár centimetrů. Na druhé straně
obránci odkopli balon před Batkou, ale jen ke Košatovi, který zamířil mimo. V 56. minutě se na levé straně
dostal k centru Batka, našel přesně Volešáka a jeho zakončení z voleje rozvlnilo síť – 2:0. Dvougólové vedení
dlouho nevydrželo, hned po rozehrání vyrazil Písek do útoku a Pinc, s notnou dávkou štěstí, tváří v tvář
překonal Štěpanovského – 2:1. Na delší čas to bylo od hostů vše, naopak domácí mohli zvýšit vedení. Do dvou
šancí se okolo 64. minuty dostal opět Batka, v té první ho přihrávkou našel Košata a nejlepší střelec ČFL
orazítkoval tyč, chvíli poté mířila tečovaná střela mimo. Jihočeši si dokázali vytvořit tlak, ale dobře
organizovaná domácí obrana je nepouštěla do vážnějšího ohrožení Štěpanovského, který musel zasahovat
v 74. minutě při pokusu Milce či v 81. minutě, kdy se snažil vyrovnat střídající Voráček. Na závěrečný tlak
nedošlo, jelikož v 87. minutě unikli do útoku Košata s Batkou, šli ve dvou proti přesile, ale Košata dokázal
několik hráčů obejít a perfektní přihrávkou na malé vápno najít Batku, který doklepl balon za záda Hajduška a
definitivně rozhodl o výsledku zápasu a posunu Štěchovic na čtvrté místo tabulky – 3:1.

26. kolo SK POLABAN NYMBURK – TJ ŠTĚCHOVICE 1:4
Do zápasu s Nymburkem nastoupily Štěchovice, čtvrtý tým tabulky, vedené trenérem Zbyňkem Bustou
s několika změnami v sestavě s ohledem na následující náročný květnový rozpis zápasů. Na poslední Nymburk
vedený trenérem Jiřím Kabylem to nakonec stačilo, když se dvěma góly prosadil Štědronský, který se poprvé
na jaře objevil v základní sestavě a dvěma góly si vylepšil své střelecké skóre Batka. Po ztrátě Domažlic tak
náskok Štěchovic na páté místo narost už na pět bodů.
Nažhavený Štědronský si první start v základně sestavě náležitě vychutnal v prvních vteřinách, když aktivně
napadal rozehrávku Přibyla a vedl si tak dobře, že ho gólman trefil a on si mohl připsat první jarní gól – 1:0.
Následně mohl Batka využit zaváhání jednoho z obránců a naservírovat mu další šanci, ale to se nepovedlo a
Nymburk v osmé minutě srovnal skóre. Jakobovský ztratil balon na půli hřiště, následnou střelu Kučaby vyrazil
Vašák jen ke Stehnovi, jehož pokus sice mířil mimo, ale na vzdálenější tyči stál Petr a úspěšně zakončil – 1:1.
Následovalo několik akcí Štěchovic, ve 13. minutě po rohovém kopu zakončovali Busta s Novákem, ale Přibyl
jejich pokusy dokázal chytit. V 19. minutě rozehrál Volešák přímý kop a po teči jednoho z hráčů orazítkoval
brankovou konstrukci. Třetí velká šance vytouženým gólem skončila, po pohledné kombinaci našel Novák
Štědronského a ten si okořenil své vystoupení druhým gólem – 1:2. Bravurní zákrok vytáhl Vašák při
hlavičkovém pokusu Stehna, kterého našel centrem Nepovím a balon se snášel mezi tři tyče. Krátce po
půlhodině hry zbrkle útočil na hattrick Štědronský, kterému se nabízel v lepší pozici Batka. Nejlepší střelec
soutěže si vše vynahradil dvě minuty před koncem poločasu, jeho pokus z bezprostřední blízkosti však Přibyl
zneškodnil. Další ze šancí přišla těsně před koncem poločasu, když Švejda hledal centrem Batku, k úspěchu
bohužel scházela přesnost.
Druhý poločas začal volněji, v 56. minutě se do zakončení nenápadně dostal Košata, ale mířil mimo. Nymburk
v tu dobu bojoval a k vyrovnání nebyl daleko, vše ale vyřešil Batka o tři minuty později, když Volešákův centr
tečoval Štědronský a posléze se jeho zásluhou balon dostal i za Přibyla – 1:3. Snaha domácích se nedala upřít,
v 62. minutě se snažil v pádu zakončovat Petr a dvě minuty poté musel Vašák zasáhnout při pokusu Nepovíma.
Odpověď hostů byla nekompromisní, Přibyl neudržel balon v rukavicích, Batka se ho zmocnil, připravil si
palebnou pozici a přidal třiadvacátý gól v sezoně – 1:4. Tento okamžik byl rozhodující, domácí se poté
nedokázali dostat do lepší pozice, naopak hosté už další gól nepřidali a zápas se tak spíše jen dohrával bez
většího napětí.

33. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK LOKO VLTAVÍN 1:2 pp.
Těžký středeční zápas čekal svěřence trenéra Zbyňka Busty na domácí půdě, kde se střetli s Loko Vltavínem
vedeným trenérem Martinem Frýdkem. Domácí fotbalisté se ujali vedení už v desáté minutě zásluhou Sulíka a
následně spálili několik tutovek, ve druhém poločase hosté stihli vyrovnat a nakonec vyhrát i v penaltovém
souboji. Horší než výsledek jsou zranění hráči, zápas nedohráli Batka s Kučerou.
Zápas začal volným tempem, ale po zahřívacím úvodu se v 10. minutě dostal k centru z levé strany Košata,
jehož centr dolétl na hlavu Sulíka, který vyskočil nejvýše a mířil velmi přesně – 1:0. Vltavín se dostal pouze
k nepřesným pokusům Císařovského s Valíčkem. Naopak Štěchovice hrozily každou chvíli. Ve 13. minutě se
Volešák dostal do dobré pozice, odkud hledal Batku, který podobně jako Novák při dorážce neuspěl. Pár vteřin
poté našel Sulík přihrávkou z pravé strany osamoceného Košatu, jehož zakončení v dobré pozici nebylo pro
Koblence příliš těžké. V 16. minutě prošel Sulík drze okolo dvou obránců a rázem se zjevil v šanci, jenže ho
zradilo zakončení. Následovaly tři rohové kopy s nebezpečným hlavičkovým zakončením Kučery. Ve 23. minutě
vyslal Volešák nadýchaný centr na Batku, který ztroskotal na Koblencovi. Štěpanovský se musel v bráně
poněkud nudit, Vltavín totiž hrozil sporadicky, a když už se balon dostal do vápna, byl u všeho včas. Důležitý
zákrok si domácí gólman připsal dvě minuty před koncem poločasu, když vytěsnil nebezpečný pokus
Císařovského. V úplném závěru pak neuspěli Sulík se Švejdou.
Po změně stran Štěpanovský včas zkrotil centr Pozníčka, naopak Štědronskému na druhé straně chybělo
několik centimetrů, aby mohl zakončit zajímavou akci po centru Sulíka. V 58. minutě svedl se Štědronským
souboj Koblenc a balon se odrazil k Volešákovi, jehož střela mířila těsně vedle odkryté brány. Hosté se drželi
více u balonu, ale do zakončení se nedostávali. Nebezpečné zakončení Pozníčka mířilo mimo, ale zřejmě
obrácený verdikt rozhodčích umožnil Vltavínu rozehrát rohový kop, balon zamířil k Růžičkovi a bylo vyrovnáno
– 1:1. Velmi nebezpečná a nepřehledná situace se odehrála v 77. minutě ve vápně Štěchovic, když nejprve
Lánczův pokus Štěpanovský vytěsnil do zámezí a po následném rohovém kopu museli domácí odrazit balon na
brankové čáře a následně na stejném místě vyrazit i dorážku. Několik střídání pak zápas zpomalilo,
v nastaveném čase neuspěl Macháč a ani Štěchovice poté nevyužily rohový kop v posledních vteřinách.
Následoval penaltový souboj, hned v první sérii se netrefil Císařovský a Volešák poslal Štěchovice do vedení. Ve
druhé sérii se skóre srovnalo, když na trefu Růžičky neodpověděl Jakobovský. Ve třetí sérii uspěli Šípek
s Košatou. Čtvrtá série nabídla úspěch Láncze, na který naopak neodpověděl Štědronský, Vltavín se dostal do
vedení a následně využil matchball zkušený stoper Rada, jehož trefa definitivně potvrdila, že druhý bod si
připíší hosté.

27. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – SK PŘEVÝŠOV 1:2 pp.
Ve vloženém středečním zápase svěřenci trenéra Zbyňka Busty remizovali 1:1 s Vltavínem a stejný výsledek,
včetně prohraného penaltového souboje, zopakovali v nedělním zápase s Převýšovem, který vedl trenér
Tomáš Hrabík. Hosté byli lepším týmem v prvním poločase, když kromě gólu nevyužili penaltový kop, naopak
ve druhém poločase byl lepší domácí tým, který alespoň stihl vyrovnat.
Po úvodním oťukávání se první velký moment odehrál v 10. minutě, když byl v pokutovém území faulován P.
Novák a Převýšov získal výhodu pokutového kopu. K jeho exekuci se postavil Bastin, ale zakončení se mu příliš
nepovedlo, Štěpanovský vystihl správný směr a balon vyrazil mimo dosah jeho i jeho spoluhráčů. Pět minut
poté se ocitl před Štěpanovským osamocený Korba, ale domácí gólman opět vytáhl bravurní zákrok. V 17.
minutě už Štěchovice nezachránil ani on, když se mezi obránci protáhl Hynek a dostal balon mezi tři tyče – 0:1.
Netrvalo dlouho a Hynek mohl vstřelit druhý gól po dobře načasované přihrávce, ale Štěpanovský byl proti a
vytáhl třetí skvělý zákrok. Pálení šancí v podání hostů pokračovalo ve 35. minutě, když se dostal k zakončení
Korba, ale naštěstí pro domácí zamířil jeho tečovaný pokus vedle tyče. Šest minut před koncem prvního
poločasu unikl po levé straně Košata, jeho centr dokázal Sulík tísněný Černým zakončit a Petr musel vytáhnut
pohotový zákrok.
Do druhého poločasu nastoupili hosté více defenzivněji a v 66. minutě o své vedení přišli, když po levé straně
opět unikl Košata a opět našel svého spoluhráče, akorát Sulíka zaskočil L. Novák, jehož pokus už Petr vyrazit
nestihl – 1:1. Hosté se pokusili vedení vrátit na svou stranu, v 71. minutě vystihl Švejdovu malou domů Živný,
ale Štěpanovský měl k balonu blíž. Dvě minuty poté pak Labík obešel Příhodu a trefil břevno. Ve zbylých
dvaceti minutách obě mužstva bojovala až do konce, ale kromě střely L. Nováka ze střední vzdálenosti a tří
standardních situací Převýšova v úplném závěru, které nebyly pro Štěpanovského nebezpečné, se nic
podstatného nestalo.
Podobně jako na podzim v Převýšově následoval po remíze 1:1 penaltový souboj o druhý bod. Převýšov se
dostal do vedení v první sérii, když na trefu Věcheta neodpověděl Batka. Skóre se srovnalo ve druhé sérii, když
zaváhání Špidlena potrestal Sulík. Ve třetí a čtvrté sérii uspěli všichni čtyři střelci, domácí L. Novák a Švejda i
hosté Veselka s P. Novákem. Rozhodující byla pátá série, ve které se nejprve trefil Labík a jeho trefa byla, po
následném neúspěchu Volešáka, vítězná.

28. kolo FK LITOMĚŘICKO – TJ ŠTĚCHOVICE 2:1 pp.
Sérii čtrnácti zápasů bez prohry vyrazili svěřenci trenéra Zbyňka Busty úspěšně prodloužit do Litoměřic, kde na
ně čekal výběr trenéra Jaroslava Veselého. Do vedení se dokázali dostat hosté, když se v 17. minutě prosadil
tradiční střelec Batka. Těsně před odchodem do kabin po jednom ze soubojů upadl Švejda, hlavou narazil do
železné tyče a na hřiště musela dorazit sanitka. Bez kapitána hosté přišli o své vedení a mohou děkovat
gólmanovi Štěpanovskému, který v závěru vychytal Surmaje.
Na první velkou šanci se čekalo šest minut, než Novák našel Batku a Plachý musel vytáhnout pohotový zákrok.
O jedenáct minut později unikl po pravé straně Sulík a vyslal velmi přesný centr, který tvrdým zakončením
Batka uklidil za záda Plachého – 0:1. Snaha nechyběla ani hráčům Litoměřicka, kteří několikrát doplatili na
špatnou koncovku a střelecké pokusy Husenského, Maršálka (bývalého hráče Štěchovic) či Štancla nedonutily
Štěpanovského k zákroku. Ve 27. minutě Šustr zaváhal při rozehrávce, balonu se zmocnil Batka a hledal
Volešáka, který šanci zakončil nepřesnou tečovanou střelou. V závěrečných pěti minutách domácí potvrdili své
trápení slabšími pokusy Trýzny či Zdržálka. Hrozivý moment nastal ve 44. minutě, když Švejda svedl souboj ve
vápně soupeře a po souboji s Valentou upadl hlavou přímo do železné tyče a následně musel být po hrozivě
vypadajícím momentu dlouhou ošetřován, než dorazila sanitka.
Do druhého poločasu vyrazili domácí aktivně a s Kacafírkem, který nejprve střelou z otočky neuspěl, ale chvíli
poté v 51. minutě dostal možnost opakování a uspěl pokusem k tyči – 1:1. Se ztrátou vedení se hosté smířit
nechtěli, ale na jejich stranu ho Novák, Sulík či Volešák vrátit nezvládli. V 73. minutě našel Štědronský centrem
z levé strany hlavu Batky, kterému chybělo pár centimetrů k úspěchu. Závěrečná čtvrthodina patřila
Litoměřicku a hrdinou se stal zejména gólman Štěpanovský. Nejprve kryl dva pokusy Surmaje a své dílo
korunoval v nastaveném čase, když Surmaj vyplaval zcela sám před ním, ale na jeho zákroku ztroskotal.
Štěchovický gólman udržel koncentraci i v poledních vteřinách, když dvakrát pohotově vyrazil balon.
Nerozhodný výslede dopřál divákům ještě penaltový souboj. Domácí v něm byli stoprocentní, trefili se
postupně Kacafírek, Surmaj, Štancl, Týzna i Dvořák. Z mužstva Štěchovic uspěli Batka, Sulík, Košata a
Jakobovský, ale Novák trefil pouze tyč a druhý bod tak putoval na účet Litoměřicka.

29. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – MFK CHRUDIM 1:3
Předposlední domácí zápas sezony odehrály Štěchovice, vedené trenérem Zbyňkem Bustou, proti lídrovi
soutěže z Chrudimi, vedeného trenérem Pavlem Jirouskem. Zápas začal pro domácí skvěle, když se dostali do
vedení po trefě Štědronského, jenže poté se dostala ke slovu také Chrudim, která dokázala skóre překlopit na
svou stranu. Domácím citelně chyběla sehranost v obraně při absenci stoperské dvojice i kapitána Švejdy,
zotavujícího se po vážném zranění.
Domácí rozehráli zápas tím nejlepším možným způsobem, když ve 4. minutě využili chybnou rozehrávku hostů,
balon se od Nováka dostal i se štěstím k Batkovi, ten skvěle načasovanou přihrávkou vybídl k úniku
Štědronského, který si ve vápně zasekl balon, díky čemuž vyřadil ze hry Vodrážku i Krčála, a obstřelil Mrázka –
1:0. Následovaly akce Chrudimi, v 8. minutě hledal Dostálek přihrávkou Kopeckého, kterému do střely obětavě
sklouzl Volešák. Ve 12. minutě pak Jakobovský netrefil balon po výkupu Mrázka a do úniku se hnal Rybička,
který si poradil s dobíhajícími obránci, ale Štěpanovského překonat nedokázal.
Naopak zvýšit vedení mohl Sulík, ke kterému se snesl balon a zívala na něj prázdná brána, ale Mastík byl u
balonu dříve a hrozící nebezpečí zažehnal. Snaha vyrovnat byla v podání Chrudimi vysoká, ale přímý kop
Kopeckého Štěpanovský zneškodnil a Kesnerův gól nebyl pro ofsajd uznán. Ke srovnání skóre nakonec došlo ve
45. minutě, když Chrudim získala možnost rozehrání diskutabilního volného kopu. Kesnerův centr se od
jednoho z hráčů odrazil před vápno k Dostálkovi, jehož střela nevypadala nebezpečně, ale před Štěpanovským
se balon odrazil od země a zamířil do sítě – 1:1.
V úvodu druhého poločasu rozehrával Volešák rohový kop, balon se po zákroku Mrázka odrazil do vápna, kde
se mohl dostat k dorážce Příhoda, jenže ještě před zakončením ho stihl odstrčit Vodrážka a Chrudim se
ubránila. Následná akce patřila opět domácím a Štědronský vystřihl nůžky, jenže zamířil těsně nad
břevno. K obratu pak došlo o chvíli později v 51. minutě, když neposedný balon po hlavičce Kesnera neodkopl
Těžký, od zad Jakobovského se odrazil k hráčům Chrudimi a střela Kopeckého trefila ruku v blízkosti stojícího
Příhody. Hostům byl přisouzen velmi přísně nařízený pokutový kop, který Kopecký s přehledem proměnil – 1:2.
Tři minuty poté si domácí mužstvo vybralo hodně smůly, když Pavlík při odkopu trefil Rybičku, balon se odrazil
přímo k Dostálkovi, který ho po levé straně dovezl až do brány – 1:3.
Naděje Štěchovic ještě žila, v 57. minutě se dostal do vápna Sulík, který svedl souboj s Mastíkem, ale
vytouženého pokutového kopu se domácí nedočkali. Definitivně rozhodnout pak mohl v 70. minutě v tutové
šanci Kopecký, ale ztroskotal na Štěpanovském, který stihl balon zasednout. Dvougólové vedení Chrudim
udržela bez větších problémů až do konce a ukončila tak patnáctizápasovou sérii Štěchovic, která započala po
prohře na její půdě.

34. kolo SK BENEŠOV – TJ ŠTĚCHOVICE 3:0

30. kolo SK ZÁPY – TJ ŠTĚCHOVICE 3:1
Od zápasu v Nymburce se sběr bodů svěřenců trenéra Zbyňka Busty zastavil, v dalších třech zápasech
vybojovali pouze tři body a nyní v Zápech, které vede trenér Michal Mašek, dovršili trojici čistě prohraných
zápasů. Zápas se nezačal zle, už ve druhé minutě se prosadil Štědronský, ale Zápy dokázaly ještě v prvním
poločase skóre otočit a vedení si následně ve druhém poločase udržely. Historicky nejlepší umístění Štěchovic
je čím dám více v ohrožení.
Druhá minuta zápasu nejprve nabídla akci Záp, kterou ukončil ofsajd Matějky, po odkopu Štěpanovského se po
chvíli dostal Volešák, jehož centr si v pohodě zpracoval Štědronský a nabídnutou možnost k zakončení přetavil
v gólovou oslavu – 0:1. V dalších minutách se pokusil zvýšit vedení Pavlík, ale neuspěl podobně jako Svoboda,
před kterým stihl Jakobovský odrazit balon. V 16. minutě se dostal k balonu Putz, který sice Štěpanovského
překonal obloučkem, ale mířil těsně nad, podobně jako Duben po centru M. Nováka. V ofenzivě byly spíše
vidět Zápy, další z nepřesných pokusů si připsal ve 27. minutě Eliáš a po půl hodině hry vzal Košata možnost
zakončení Matějkovi. Ve 39. minutě měly domácí k dispozici autové vhazování, po kterém zamířil centr centr
M. Nováka (bývalého hráče Štěchovic) na zadní tyč, přímo k Jelínkovi, jehož velmi přesné hlavičkové zakončení
mířilo za Štěpanovského – 1:1. Obratu skóre se pak diváci dočkali ve 45. minutě, když nejprve neuspěl
Matějka, ale litovat dlouho nemusel, když se v další akci prosadil po centru Hrona Putz, který překonal
Štěpanovského i s dávkou štěstí – 2:1.
Druhá polovina zápasu začala spíše bojem na půli hřiště, než přehlídkou zakončení. Až po deseti minutách si
připsal pokus Volešák, jenže jeho přímý kop Frydrych zvládl zpacifikovat. Důležitý zákrok si připsal v 66. minutě
Duben, když čistým skluzem sebral jako poslední obránce Štědronskému hrozící možnost samostatného úniku.
O tři minuty později už to vypadalo pro hosty nadějně, jenže do zřejmě gólového zakončení Batky skočil
obětavě Svoboda. Štěchovičtí se snažili, ale v závěru se opět projevila velká marodka, kvůli které museli na
lavičku hráči z béčka, a šancí na vyrovnání moc nebylo. V 80. minutě neuspal Batka a o šest minut později
proletěl Sulíkův centr vápnem, ale bez zakončení. Zápští se v útoku spíše trápili, moc šancí si nevytvořili, ale
možnost vyrovnání definitivně zažehnali v 88. minutě, kdy se po nevydařené standardce dostal k balonu
Macek a po pár vteřinách strávených na hřišti uzavřel konečné skóre – 3:1.

31. kolo TJ ŠTĚCHOVICE – FK KRÁLŮV DVŮR 2:0
Rozlučka s diváky v posledním domácím zápase svěřencům trenéra Zbyňka Busty vyšla, když se prosadili gólem
v každém poločase a porazili tak výběr trenéra Tomáše Šilhavého z Králova Dvora. Ačkoliv i v tomto zápase se
museli Štěchovice vyrovnat s početnou marodkou, dokázaly i tak předvést pohledný výkon, za který si
tříbodovou odměnu na konci zasloužily.
Nástup do zápasu vyšel lépe Cábelíkům, ale během úvodních pěti minut Balšánek s Krausem nadějných pozic
nevyužily. Poté se osmělili domácí, Krčka neúspěšně ohrozil Štědronský či Lukáš Novák, kterému v nadějné
pozici skočil do zakončení Růžička. Jenže v 18. minutě využil Volešák zaváhání obránce, dostal se s balonem do
vápna a přihrál Štědronskému, který se z blízkosti trefil přesně – 1:0. Útočné choutky domácích tím neskončily,
pár vteřin po rozehrání se pokusil prosadit Batka, ale stejně jako Štědronský, kterého dělilo od úspěchu po
chytrém tečování několik centimetrů od druhého gólu, neuspěl. Hosté se do zakončení příliš nedostávali, ve
27. minutě Kraus přehodil balon přes Vašáka, ale nemířil přesně. Po chvíli zakončoval Batka na druhé straně a
Krček musel pohotovým zákrokem vyrazit balon mířící mezi tři tyče. Do konce poločasu se ještě vešly další dva
pokusy Štěchovic, Štědronského slabší střelu Krček vyrazil a poradil si i se zakončením Košaty přímo
z rohového kopu.
Druhý poločas odstartoval pokusy domácích Sulíka s Volešákem, skóre se neměnilo ani po nepřesném přímém
kopu Krause. V 54. minutě našel Košata centrem hlavu Batky, toho však Krček dalším bravurním zákrokem
vychytal. Dvě minuty poté zakončoval na druhé straně Ježdíkův centr Balšánek, ale pro změnu se předvedl i
Vašák. V 61. minutě vybídl Batku k zakončení Štědronský, jenže nejlepšímu střelci soutěže nebylo přáno,
jelikož si Krček připsal další úspěšný zákrok. Neproměněné šance udržely Králův Dvůr ve hře, ale vše změnila
78. minuta, když po faulu centroval Volešák do vápna, tam se balon odrazil k Sulíkovi a střela z levé strany a
mírného úhlu zamířila i za záda Krčka – 2:0. Drobnou naději hosté měli, jenže v 79. minutě se při zakončení
Rudolfa Nováka vytáhl Vašák. Definitivně mohl výhru stvrdit Batka, jenže i v 83. minutě mu jeho velkou šanci
Krček zmařil. Čtyři minuty před koncem mohl nebezpečně zakončit v letu Rudolf Novák, ale balon netrefil a tím
zhasly i poslední naděje hostů na bodový zisk.

32. kolo TJ JISKRA DOMAŽLICE – TJ ŠTĚCHOVICE 7:1
Velmi špatný výkon zraněními pronásledované mužstvo Štěchovic předvedlo na konci své páté sezony v ČFL.
Svěřenci trenéra Zbyňka Busty inkasovali sedm gólů, dvakrát je zachránila branková konstrukce a několikrát
zastavili hrozící nebezpečí gólmani Štěpanovský s Vašákem. Domažlický trenér Pavel Vaigl mohl být velmi
spokojený, když se zároveň jeho svěřenec Petr Došlý hattrickem dostal do čela tabulky střelců, kde vystřídal
Lukáše Batku.
Vše bylo z pohledu hostů špatně už od začátku. Ve 2. minutě vybojoval Bezdička balon a přihrávkou na hranici
malého vápna vybídl Došlého, který se dostal k balonu jako první a překonal Štěpanovského – 1:0. Během
úvodní desetiminutovky se pokusil prosadit i sám Bezdička, ale jeho pokus po centru Hrubého mířil těsně vedle
tyče. Do šance se dostal také Mužík, ale ani jeho snaha ke druhému gólu nevedla. Dlouho to domácí nemrzelo,
v 11. minutě se po rozehrávce Mužíka dostal k odraženému balonu Došlý a uklidil ho do brány – 2:0. Posléze
Vais mířil nad, ale v 16. minutě přišel další přesný zásah, po rychlé akci z pravé strany se dostal balon
k Bezdičkovi, který se z blízkosti nemýlil – 3:0. Po třetím gólu se Domažlice trochu odmlčely a přišly i šance
Štěchovic. V 19. minutě se zjevil před Švihoříkem Batka, jenže velkou šanci v gól nepřetavil podobně jako o dvě
minuty později, když bránu po přihrávce Sulíka těsně přestřelil. Vydařená pětiminutovka však gólem
odměněna byla, když Sulík centrem našel přesně zakončujícího Štědronského – 3:1. Hra se trochu uklidnila,
nicméně ještě jednoho gólu se diváci dočkali, když ve 36. minutě využil zaváhání obránců Hejda – 4:1.
Na nepříznivé skóre reagovali hosté střídáním gólmanů, ale příliš se toho nezměnilo. Pár vteřin po začátku
druhého poločasu zakončoval hlavou po rohovém kopu Jakobovský, jehož pokus Švihořík pohotově vyrazil.
Následně hru zcela ovládli domácí, snahu Došlého o hattrick, když zakončoval z blízkosti, Vašák dokázal vyrazit.
V 58. minutě už se Došlý hattricku dočkal, když byl ve vápně faulován Bustou a z následné penalty faul sám
potrestal – 5:1. Čtyři minuty poté se balon ve vápně hostů několikrát odrazil, Vašák si připsal důležité zákroky,
ale na pokus Hejdy už nestačil reagovat – 6:1. O chvíli později pak od gólu uchránilo hosty břevno. Zdálo se, že
domácím vyjde vše, do čeho kopnou, ale Vašák byl proti, když v 65. minutě vychytal slušnou šanci Bezdičky.
Nejhezčí gól zápasu si Domažlice nechaly na 71. minutu, když se ze střední vzdálenosti prosadil precizně
zahranou technickou střelou Mužík – 7:1. Mužík si mohl připsat úspěch pár okamžiků později, ale ztroskotal na
Vašákovi. V závěru pak před osmým inkasovaným gólem Štěchovice uchránila tyč po dalším pokusu Mužíka.

