
 

21. kolo 

III. třída, skupina B, Praha-východ 

sobota 12.5.2018 17:00 

Rozhodčí: Valtera Jiří 

 

 

 

  

             

 

 

STŘÍBRNÁ SKALICE 

- 

BŘEZÍ
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Vážení fanoušci, sportovní diváci, 

vítáme Vás na dnešním utkání, kdy přivítáme soupeře z Březí u Říčan. 

Jako již tradičně můžeme říct, že dnes hrajeme o 6 bodů. Střed tabulky je stále velice našlapaný 

a Březí je za námi o pouhý 1 bod. 

V podzimním utkání jsme na půdě hostujícího Meteoru Březí prohráli 2:1. Jednou branku 

skalického Meteoru vstřelil Aleš Polák. 

V současné době však naše Áčko jede na vítězné vlně čtyř zápasů se skóre 15:2 a tuto bilanci 

si určitě kluci nebudou chtít pokazit, právě na domácí půdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme sponzorům, bez kterých by fotbal ve Skalici nemohl fungovat! 

  

 

Obec 

Stříbrná Skalice 

 

Stavební firma 

RISL s.r.o. 

 

Zmrzliny Prima 

 

Mražené výrobky 

Nowaco 

 

Nákupní středisko 

Pavel Senft 

 

Geodetické práce 

Pragema 

 

Čerstvé ovoce a 

zelenina tekoo 

 

Výrobce potravin Bidfood 

 

Dodavatel produktů do laboratoří 

 

IT služby NoReason s.r.o. 
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Výsledky minulého kola 

Mukařov - Stříbrná Skalice     1:2 (1:1)  

Březí - Velké Popovice     4:7 (2:3) 

Kamenice A - Dobřejovice A     0:0 (0:0)  

Struhařov - Mirošovice     1:1 (1:1)  

Strančice - Ondřejov      1:3 (0:1)  

Pacov - Kostelec nad Černými Lesy    1:1 (1:0) 

 

Tabulka 

# KLUB    Z V R P S B P+ P- 

1. Velké Popovice  20 17 0 3 80:23 51 0 0 

2. Kamenice A   20 15 4 1 69:22 49 0 0 

3. Dobřejovice A   20 12 4 4 65:20 40 0 0 

4. Ondřejov   20 9 5 6 42:33 32 0 0 

5. Pacov    20 10 2 8 39:31 32 0 0 

6. Mirošovice   20 8 6 6 48:33 30 0 0 

7. Stříbrná Skalice  20 9 2 9 38:28 29 0 0 

8. Kostelec nad Černými Lesy 20 8 5 7 46:50 29 0 0 

9. Březí    20 9 2 9 50:57 29 0 0 

10. Strančice   20 6 3 11 38:56 21 0 0 

11. Čestlice   20 5 4 11 31:55 19 0 0 

12. Mnichovice B   20 5 3 12 36:85 18 0 0 

13. Mukařov   20 3 7 10 34:50 16 0 0 

14. Struhařov   20 0 1 19 15:88 1 0 0  
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Prasečí rodinka otočila zápas v Mukařově 

Natáhnout sérii vítězství, se jel pokusit náš A tým tentokráte do nedalekého Mukařova. Do 

utkání ovšem nevstoupil moc dobře a nemohl se dostat do tempa, Domácí měli míč vice na 

kopačkách a v 9.minutě se dostal umístěnou střelou do vedení. 

Náš tým se začal zvedat až od 20.minuty, začal se dostávat do šancí a ve 28.minutě se po rohu 

prosadil ve vápně, už tradičně výborně hrající Tomáš Rob alias Kanec. Po tomto vyrovnávajícím 

gólu se tým uklidnil a měl vice ze hry. Do poločasu se už ovšem více zajímavého neudálo a tak 

se šlo do šaten za nerozhodného stavu. 

Na začátku druhého poločasu byla 

hra dosti rozháraná a bez velkých 

brankových příležitostí. Jako správný 

kapitán se zachoval v 51.minutě Aleš 

Polák, našel si míč před vápnem, z 

obránců Mukařova si udělal kužely a 

naservíroval míč před branku 

L.Robovi (alias Sele), který zakončil 

tuto přihrávku znamenitě na přední 

tyč a bylo vymalováno 1:2. 

V dalším průběhu utkání se hrál 

fotbal spíše na naší polovině hřiště, 

ale do větších šancí jsme již soupeře 

nepustili. Utkání jsme dotáhli do 

vítězného konce a vítězná série tak 

pokračuje. Jestli se ji podaří 

prodloužit i v dnešním zápase, bude 

hodně záležet i na Vás. Podpořte 

kluky svými hlasivky a věřme, že na 

konci utkání budeme všichni 

spokojeni a budeme si moci zakřičet 

vítězné Cigi-caga.  

 

 

 

SESTAVA: Novák - Manhart, Bubeník, Čekal,Tesařík - Fork, Polák, Bečka, Kopecký - Rob.L, Rob.T  

STŘÍDÁNÍ: 75 min. J.Bouška za Kopeckého, 87.min. H.Bouška za Poláka   

   

 

Tomáš a Lukáš Robovi 
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100% exekutor – rozhovor s Jakubem Bubeníkem 

 

S 5 góly jsi druhy nejlepší střelec týmu. Kolik 

z nich jsi dal z penalty? 

Hele byly to 4 góly a vděčím za to klukům z 

týmu, co umějí dobře padat ve vápně 

Pamatuješ si, kolik jsi za svoji karieru kopal 

penalt? 

No, pár jich bude. Kopal jsem je už v dorostu, 

ale přesný počet ti neřeknu, nejsem kronikář 

Deco. 

Stalo se někdy, že bys neproměnil? 

Hodně těžká otázka, ale myslím, že jsem dal 

všechny. 

Mám také stejný dojem, že jsi v exekuci 

pokutových kopů 100%. Čím to je? Trénuješ 

penalty na trénincích? Sleduješ golmany 

soupeřů při rozcvičení? 

Asi sebevědomí a dobrá kopací technika, 

jinak penalty netrénuju a golmany v téhle 

třídě vůbec nesleduju. Člověk si musí věřit. 

Jakým způsobem se rozhoduješ, kam míč pošleš? Jsi rozhodnutý už dopředu? Nebo je to 

podle postavení golmana? 

V dorostu jsem měl určený místo dopředu, ale 

teď už se dívám na postavení golmana. 

Většinou se golmani pohnou už při rozběhu a já 

mam zakončení hodně jednoduchý. 

Sestavu pravidelně doplňují dorostenci. Co 

říkáš na jejich výkony? 

Jejich výkony se zlepšují zápas od zápasu. 

Doufám, že jim to vydrží i nadále a stanou se z 

nich stavební pilíře skalického fotbalu 

 

 

 

 

Tabulka střelců 
1. Tomáš Rob 12 

2. Jakub Bubeník 5 

3. Petr Čekal 3 

4. Lukáš Machoň 3 

5. Lukáš Rob 3 

6. Aleš Polák 2 

7. Miroslav Manhart 1 

8. Tomáš Krčmář 1 

9. Dominik Krykorka 1 

10. Tomáš Bečka 1 

11. Hugo Bouška 1 

12. Martin Bambas 1 

13. Michal Klégr 1 

14. Jaroslav Šticha 1 
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DOROST 

Sobota 5.5.2018 10:15     

Stříbrná Skalice Štítarský SK 0 : 5 

 

Do zápasu jsme nastupovali v nejsilnější možné sestavě, tzn. v očekávání bodové zisku, navíc 

před domácím publikem. Věděli jsme, že narazíme na tým z horní poloviny tabulky, tudíž že 

nás nebude čekat nic lehkého.  

Již po 10 minutách jsme zjistili, že přijel opravdu dobrý tým, který má ve svých řadách velmi 

nadějné fotbalisty. Věci, které nám doposud u předešlých soupeřů procházely, nám Štítarský 

SK nedovolil. Šlo hlavně o drobné nepřesnosti, kdy jsme si nedali míč přímo na nohu, okamžitě 

to soupeř vystihl, přečetl a mi se museli bránit. Tento fakt měl na naše hráče větší vliv, než 

jsem předpokládal a kluci místo aby přidali na důrazu a bojovnosti podlehli této skutečnosti a 

tzv. hodili flintu do žita. 

Prostě jsme ten zápas zabalili a nechtěli hrát, natož bojovat. Výsledkem toho byla naše porážka 

vysoko 5:0 a ostuda před domácím publikem. Z našeho výkonu jsem byl hodně smutný a v 

pondělí jsme si to museli před zápasem s Tuchorazí vysvětlit. 

         Martin Vastl ml., trenér 

Úterý 5.5.2018 10:15     

Stříbrná Skalice FC Tuchoraz 0 : 2 
 

Tak jak jsme šli do zápasu se Štítary v nejsilnější sestavě, tak 

do zápasu s Tuchorazí jsme nastupovali přesně v jedenácti. 

Tento fakt, nám ale neměl být přítěží, ba naopak to na 

hráče zapůsobí, že se více semknou a jdou do zápasu s 

plnou vervou. A to se přesně událo v Blatiny aréně. 

Tuchoraz nám na podzim uštědřila dvouciferný příděl gólů, 

takže jsme ji měli co oplácet. Od pozorovatelů podzimního 

zápasu jsme měli informace, že soupeř byl dobrý v útoku, 

ale slabší v obraně, a toho jsme chtěli využít.  

Od začátku dostal v sestavě příležitost srdcař Vašek 

Podroužek a musím ho pochválit, protože jeho výkon byl 

bojovný a nebojácný, přesně tak jak by to mělo vypadat. Ze 

sestavy vypadl pro pracovní povinnosti Hugo Bouška, 

kterého považuji jako objev jara, kdy jeho výkony gradují a 

stává se z něj základní kámen naší defenzivy, jeho zlepšení 

je nejmarkantnější ze všech hráčů.  

 Jiří Bouška ml., kapitán dorostu 
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V první půli jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel jsme ji prohráli 2:0. Stalo se tak po jedné 

nedůslednosti v obranné fázi a po hrubé chybě Baryka, který nepochopitelně pustil za své záda 

nákop z poloviny hřiště. Tuto chybu okomentoval výstižně v poločase, přihlížející zkušený 

golman Míra Louda jr. slovy: "Baryku, dej si deset kliků".  

Do druhé půle jsme vstupovali s cílem pokusit se vstřelit kontaktní branku a pokud možno 

vyrovnat skóre. Hráčům jsem ale kladl na srdce, že nemůžeme prohrát větším rozdílem, než 

byl poločas. To se povedlo, a já jsem za to strašně rád, protože v zápase se Štítary nabyli kluci 

dojmu, že je jedno jestli prohrajeme 2:0 nebo 5:0, což je dost podstatný rozdíl. Bohužel se nám 

vlivem docházejících sil nepovedlo vstřelit kontaktní gól a zdramatizovat tak ještě průběh 

zápasu. Šance na to byly, ale buď jsme je nedotáhli nebo zazdili.  

V každém případě chci hráče pochválit, protože bojovali a s velkou bojovností přidali i 

fotbalovost. Za své výkony se stydět nemusí a věřím, že i fanoušci nám odpustí prohru v tomto 

zápase, protože to byl odmakaný zápas.       

         Martin Vastl ml., trenér 

 

 

 

Tabulka okresního přeboru dorostu 

# KLUB    Z V R P S B P+ P- 

1. SK Křečhoř   20 19 0 1 142:11 57 0 0 

2. FC Tuchoraz   20 16 0 4 91:29 48 0 0 

3. Štítarský SK   21 15 0 6 70:32 45 1 1 

4. Sl. Vrdy    20 14 1 5 72:25 42 1 0 

5. SK Krakovany   21 14 0 7 70:40 39 3 0 

6. Radim/Plaňany   22 13 0 9 80:67 39 0 0 

7. S. Cerhenice   23 12 2 9 51:52 38 1 1 

8. TJ Kouřim   21 10 1 10 61:49 31 0 0 

9. FK Chotusice 1932  21 9 0 12 53:66 27 1 1 

10. M. Stříbrná Skalice  20 7 0 13 55:86 22 0 1 

11. Slavia Louňovice  20 7 0 13 41:85 20 2 1 

12. SK Konárovice,z.s.  21 3 0 18 20:86 12 0 3 

13. S.Sendražice   20 3 0 17 27:99 9 0 0 

14. SK FC Ovčáry   20 1 0 19 16:122 4 0 1 
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STARÁ GARDA 

Minulý týden opět hráli i naši starší páni. Šňůru tří zápasu v řadě zakončili vítězně na hřišti 

Struhařova. 

Průběh utkání přibližuje Láďa Popela: 

„Domácí nás ze začátku zatlačili před naší branku a brzy jsme prohrávali 1:0. Ale my jsme byli 

nečekaně produktivní a ještě do poločasu jsme otočili díky hattriku ondřejovského kanonýra 

Rezny na 3:1. Druhý poločas jsme již měli pod kontrolou a rozhádaného protivníka po delší 

době zaslouženě porazili.  

Výborný výkon podal v brance dorostenec Kristián Korint.“ 

 

 

 

 

 

 

 


