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Vážení fanoušci, sportovní diváci, 

vítáme Vás na druhém domácím utkání roku 2018, kdy přivítáme soupeře z Čestlic. 

Čestlice jsou na tom v tabulce podobně jako my. Jsou na 10. místě, o bod před námi. Po dvou 

odehraných zápasech jarní části mají pouze jeden bod za remízu 0:0 z Dobřejovic. Minulý 

týden prohráli doma s Popovicemi 0:4. A tak jsou v jarní části zatím bez vstřelené branky. 

Na podzim právě Čestlice přerušili náš skvělý vstup do soutěže a ve čtvrtém kole nám vzali 

první 3 body.  Po opravdu naivním výkonu jsme v Čestlicích prohráli zaslouženě 3:0. Doufejme, 

že Čestlice dnes prodlouží svůj střelecký půst a my jim oplatíme podzimní porážku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mnichovice B - Ondřejov      1:3 (1:2)  

Čestlice - Velké Popovice      0:4 (0:3)  

Kamenice A - Mukařov      3:0 (2:0)  

Struhařov - Březí       1:3 (0:3)  

Strančice - Dobřejovice A      2:1 (1:1)  

Pacov - Stříbrná Skalice      2:0 (1:0)  

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

 

Tabulka 

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

1. Kamenice A   16 13 2 1 61:20 41 0 0 

2. Velké Popovice  16 13 0 3 58:15 39 0 0 

3. Dobřejovice A   15 8 3 4 53:18 27 0 0 

4. Pacov    15 9 0 6 34:23 27 0 0 

5. Ondřejov   16 7 5 4 32:27 26 0 0 

6. Březí    15 7 2 6 42:42 23 0 0 

7. Mirošovice   16 6 4 6 39:30 22 0 0 

8. Kostelec nad Černými Lesy 16 6 4 6 34:44 22 0 0 

9. Strančice   16 6 3 7 36:41 21 0 0 

10. Čestlice   15 5 3 7 27:39 18 0 0 

11. Stříbrná Skalice  16 5 2 9 23:26 17 0 0 

12. Mukařov   16 3 7 6 30:36 16 0 0 

13. Mnichovice B   16 4 1 11 29:74 13 0 0 

14. Struhařov   16 0 0 16 12:75 0 0 0 
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Ohlédnutí za minulým víkendem 

A mužstvo odjelo v sobotu do Pacova značně oslabeno. Ve čtvrtek se na tréninku zranil brankář 

Lukáš Novák a bylo velice málo času na to sehnat náhradu. 

Nasnadě bylo povolat Filipa Smolíka, který dochytal podzimní zápas ve Struhařově a díky 

chycené penaltě jsme zde vyhráli 1:0. Trenér se však rozhodl postavit do brány skvělého 

gólmana z mládežnických soutěží a současného útočníka týmu – Lukáše Roba. 

Tím však byl tým oslaben o jednoho člena základní sestavy. A vzhledem k tomu, že se těsně 

před utkáním omluvil i Míra Manhart a David Smolík muselo tým doplnit hned 5 dorostenců, 

kteří měli v nohách dopolední utkání (Lukáš Machoň, Tomáš Kopecký, Jirka Bouška, Dominik 

Krykorka a Pavel Šubrt). 

I v takovéto situaci jsme ale do Pacova nejeli prohrát. Uhrát minimálně bod se zdálo reálné, 

kdybychom si však klasicky nenechali dát gól na 1:0 minutu před koncem prvního poločasu. 

Na povedenou střelu z trestňáku Lukáš Rob dosáhl, balón mu však nešťastně podskočil pod 

rukou. 

Tento gól náš tým velice srazil, ale i přes neustálou bojovnost se nám v druhém poločase 

nepodařilo vyrovnat. Soupeř navíc přidal druhou branku a tak utkání skončilo výsledkem 2:0 

pro Pacov. 

Za zmínku ještě stojí, že v kritické situaci přijel tým podpořit i dlouhodobě zdravotně 

indisponovaný tahoun týmu – Martin Čekal. Do utkání zasáhl na 20 minut, ale bohužel byla 

znát jeho dlouhodobá absence. A tak ani on utkání nezachránil (jak jsme na to od něj byli zvyklý 

v minulých letech). 

Martin svůj výkon v Pacově okomentoval takto:  

“Po roce nehraní fotbalu jsem jel s klukama do Pacova v roli náhradního brankáře. Jelikož se 

stav nevyvíjel podle našich představ, tak po 

domluvě s trenérem sem naskočil na 

posledních dvacet minut doplnit Kanečka do 

útoku. 

Během tohoto času se mi nepodařilo v 

podstatě nic a k pořádnému ohrožení branky 

soupeře jsme se nedostali. 

Bohužel se mi potvrdilo, že můj zdravotní stav 

mi nedovoluje dostat se k mé tradiční hře, tj. 

síla, tvrdost a vyhrávání osobních soubojů.” 
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DOROST 

Naše mladá krev odehrála minulou sobotu dopoledne první jarní domácí utkání. Pro 3 body si 

do Skalice přijela Kouřim. A kdyby zápas skončil po prvním poločase (0:1), tak by si je i odvezla. 

Ani v druhém poločase naši dorostenci nepolevili. Naopak ještě trochu přidali a zápas s 

přehledem otočili na konečných 6:1.  

 

Utkání podrobně rozebírá trenér Martin 

Vastl: 

“Druhý zápas jsme odehráli teď v sobotu na 

domácím hřišti, kde jsme přivítali soupeře z 

Kouřimi. Očekávali jsme, že to nebude lehké 

utkání, protože na podzim jsme prohráli 

vysoko 11:3. Měl jsem ale zprávy od fanoušků, 

že jsme nebyli až tak špatným soupeřem, a 

určitě ne tak špatným, aby jsme prohráli 

takovým rozdílem. Tato skutečnost jen 

potvrdila můj názor, že kluci nejsou vůbec 

špatní fotbalisti, jen jsou někteří trochu líní a 

když se zrovna dobře nevyspí, tak umí zápas 

pěkně odfláknout a vykašlat se na něj. Proto 

jsme udělali vše pro to, aby kluci šli do sobotního zápasu nažhavení, koncentrovaní a s touhou 

vrátit soupeři podzimní debakl.  

První poločas jsme nezačali vůbec špatně, měli jsme i vyloženou šanci, kdy Míša Voráček kopl 

místo do balonu do tyčky a sám před prázdnou brankou spálil tuto šanci. Poté nás soupeř 

trochu zatlačil na vlastní polovinu a výsledkem toho bylo velký počet standardních situací proti 

našemu mužstvu. A jak to tak bývá, opět se vyplnilo rčení “nedáš, dostaneš”. Po jednom z rohů 

se po nepovedeném odvrácení balonu do bezpečí, odrazil nešťastně od Pavla Šubrta a to přímo 

do branky. Do kabin jsme šli tedy v náš neprospěch v podobě jednoho gólu. Pocit jsem z 

probíhajícího poločasu ale neměl vůbec špatný a tak jsme kluky v šatně podpořili, že není nic 

ztracené, naopak když přidáme na důrazu a agresivitě, tenhle zápas určitě vyrovnáme a 

můžeme i obrátit v náš prospěch.  

Jak jsme si řekli, tak se stalo. Hned ve třetí minutě druhého poločasu Voras (Michal Voráček) 

přesprintoval obránce a po lehkém zaváhání golmana hostů mu nedal šanci a zavěsil.1:1. 

Následně na to v 50.minutě po nenápadné individuální akci a chytré střele na zadní tyč zvýšil 

Kavi (Tomáš Kavan)na 2:1. Byl to tzv. začátek snů a bylo na klucích vidět, jak moc jim to 

pomohlo, že si začali věřit. Prvních 20 minut druhé půle jsme jasně dominovali a naše převaha 

vygradovala v 63.minutě kdy Boušín (Jirka Bouška) vybojoval na pravé straně míč, trochu ho 

potáhl a poslal přesný centr do vápna na Vorase, který chladnokrevně placírou zavěsil pod 

břevno. 3:1. Tímto okamžikem, ale naše dominance ustala, jelikož jsme asi začali mít pocit, že 

se nám už nemůže nic stát a zápas nějak dohrajeme. Otěže zápasu převzal tedy soupeř a v 
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70.minutě svou snahu vyjádřil v podobě vstřelené branky, kdy se pěkně trefil z přímého kopu. 

3:2. V tu chvíli nám byl soupeř na dostřel a my se trochu začali bát o výsledek. Strach nás ale 

brzy opustil, protože na klucích bylo vidět, že si věří a tenhle zápas pustit nechceme! Za sedm 

minut zvýšil Dominik (Dominik Krykorka) na 4:2 a náš tým se tak uklidnil. Do zápasu se dostali 

i srdcaři Venda Podroužek (Vašek Podroužek) a Pepa Hamák (Josef Hamák) a po zranění 

vrátivší se Hany (Pavel Hanuš). Soupeř poté již také rezignoval a do konce zápasu jsme mu ještě 

na cestu přibalili dva banány, kdy se trefili Jarda Šticha a Lukáš Machoň. 

Zápas se nám povedl a já v něm viděl i prvky, které po klucích chceme, aby hráli. V zápase byly 

samozřejmě také chyby a i chyby zbytečné, ale celkově se mi to moc líbilo a věřím, že je to 

příslib do budoucnosti. Myslím si, že tímto výkonem kluci zjistili, že není potřeba se šetřit, a že 

když budou takto hrát, tak můžou porazit každého. 

Tuto neděli zajíždíme do Cerhenic a chtěli bychom navázat dobrým výkonem na předešlé 

výsledky. Chtěl bych Vás poprosit, abyste s námi vyrazili do Cerhenic a podpořili kluky. Pro kluky 

je to pozitivní, když vědí, že na tribuně je i někdo kdo je podpoří a fandí jim a né jen ten uřvaný 

Vastl na střídačce.“ 

 

Tabulka okresního přeboru dorostu 

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

1. SK Křečhoř   17 17 0 0 130:8 51 0 0 

2. FC Tuchoraz   15 12 0 3 77:20 36 0 0 

3. SK Krakovany   17 13 0 4 58:27 36 3 0 

4. Sl. Vrdy    16 11 0 5 64:25 32 1 0 

5. Štítarský SK   16 10 0 6 46:27 30 1 1 

6. Radim/Plaňany   17 10 0 7 54:56 30 0 0 

7. S. Cerhenice   18 8 1 9 38:50 26 0 1 

8. TJ Kouřim   18 8 1 9 49:46 25 0 0 

9. FK Chotusice 1932  17 8 0 9 47:47 24 1 1 

10. Slavia Louňovice  16 7 0 9 38:64 20 2 1 

11. Stříbrná Skalice   15 5 0 10 47:72 16 0 1 

12. SK Konárovice,z.s.  18 3 0 15 20:70 12 0 3 

13. S.Sendražice   16 2 0 14 19:82 6 0 0 

14. SK FC Ovčáry   16 1 0 15 14:107 3 0 0 
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STARÁ GARDA 

Minulý víkend ke svému prvnímu utkání 

nastoupili i naši starší páni. Odjeli na hřiště do 

Chocerad. Utkání bohužel dopadlo v náš 

neprospěch. Chocerady vyhráli 6:1. 

V brance si odbyl premiéru “novozélanďan” 

Mirek Louda mladší. Jediný gól Skalice vstřelil 

Míra Bouček. 

 

“Tento soupeř je zkrátka nad naše síly. Vždyť 

většina z nich hraje ještě aktivně nejméně III. 

třídu.” - Láďa Popela 
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Představení nové posily – Martina Bambase 

V dnešním rozhovoru Vám představíme naši zimní posilu z konkurenčního týmu SK Kostelec 

nad č. Lesy . Martin Bambas začal svou fotbalovou kariéru v přípravce u sousedů v mužstvu 

FK Kavalier Sázava. Zde vydržel až do dorosteneckého mužstva. Poté svou kariéru na chvíli 

přerušil z důvodu stavby rodinného sídla a svou fotbalovou kariéru znovu nastartoval v již 

zmíněném Kostelci. Vedení skalického klubu pracovalo na jeho přestupu již od léta 2017 a 

nakonec se podařilo přivézt Martina až v zimní přestávce. 

 

 

Marťas, do skalického mužstva jsi naskočil v průběhu 

zimní přípravy, co bylo pro tebe impulzem, že si vybereš 

skalické mužstvo jako tvé budoucí přístaviště ve fotbalové 

kariéře? Nastiň nám trochu svou fotbalovou kariéru. 

S fotbalovou kariérou jsem začínal jako většina spoluhráčů 

již v přípravce. K fotbalu mě tehdy přivedl děda, který byl 

členem klubu FK Kavalier Sázava. V Sázavě jsem hrál do 

dorostu, poté mé působení v Sázavě skončilo. Do Skalického 

dresu jsem se dostal za pomoci Martina Vastla , se kterým 

jsem řešil již delší dobu můj přestup ze sousedního Kostelce. 

 

Takže odchovanec ze sousední Sázavy. Do Meteoru ale 

přicházíš z konkurenčního Kostelce, se kterým jsme 

minulé domácí utkání prohráli 3:1. V čem jsi viděl největší rozdíl mezi oběma týmy? 

Největší rozdíl mezi týmy vznikl v druhé polovině utkání. Nám první poločas nepřálo štěstí na 

branky, přesto že bylo šancí požehnaně . Soupeř nepřestal hrát do konce utkání a většinu svých 

šancí proměnil. 

 

Z tribuny to vypadalo, že nám trochu došly tzv. “broky” a tím už nebyla síla dotáhnout zápas 

do vítězného konce, když jsme v zápase vedli 1:0, souhlasíš? 

Je těžké takhle soudit. Na výsledku se hodně podílí v jaké sestavě se nastupuje a jak se dá 

sestava hráčů poskládat. Bohužel se nesejdeme vždy tak, jak by bylo ideální. Na rozdíl od 

soupeře nám chybělo v poli dost hráčů ze základní sestavy a v druhé půlce nás Kostelec přehrál 

po fotbalové stránce. Na tento zápas jsem se velice těšil a doufal ve vítězství . 
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Pravdou je, že naše sestava nebyla ideální, hlavně absence kapitána Aleše Poláka byla 

citelná. Právě s Alešem jste nastupovali ve středu hřiště ve všech předešlých utkáních, jak 

se ti s ním hraje? 

S Alešem se hraje velice dobře, myslím že nám ten střed vyhovuje. Vždy se dohodneme jak 

budeme hrát, většinou je Aleš více vzadu a naopak já více v předu. Na Aleše se dá spolehnout, 

vím že pokud někdo projde do středu, nevynechá ani jeden souboj. 

 

Tvůj přestup z Kostelce k nám, nebyl úplně krok do neznáma, jestli se nemýlím? 

To nebyl, většinu kluků znám již od mala, kde jsme tehdy já v týmu FK Kavalier Sázava 

nastupoval vždy do velkého boje proti Stříbrné Skalici. 

 

Jaké máš pocity ze svého nového angažmá? 

Cítím se zde velice dobře, super parta lidí okolo. Jen bych si přál konečně prolomit ty prohrané 

utkání a začít vyhrávat. 

 

To si myslím, že je přání všech lidí kolem skalického fotbalu. Třeba se to podaří v dnešním 

domácím utkání, kdy nás čeká soupeř z Čestlic, který je o bod před námi. Jak myslíš, že bude 

dnešní zápas vypadat? 

Dnešní zápas nebude nic snadného, soupeř nám nedá nic zadarmo. Očekávám vyrovnané 

utkání, ve kterém 3:1 vyhrajeme. 

 

Máš před zápasem nějaké své oblíbené rituály, nebo jsi typ fotbalisty, který na podobné věci 

nevěří? Hráči mají různé rituály. Náš jeden nejmenovaný odchovanec, který bohužel už v 

našem mužstvu nepůsobí, věděl, že když si těsně před zápasem nedojde na záchod, bude 

jeho výkon poloviční :-) 

Rituál žádný nemám, ale pobavil jsem se nad hráčem se záchodem. 
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I také zvyklosti se u fotbalistů najdou. Prozraď nám, čeho by si chtěl se skalickým mužstvem 

dosáhnout, resp. stanovil sis nějaký cíl? Víme, že mužstvo si dalo za cíl být do 5. místa po 

konci sezony, ale zatím to nevypadá, že by se to podařilo? 

Cíl je jasný, dobře se sehrát s týmem a pokusit se o co nejlepší výsledky. Uvidíme, nechme se 

překvapit, máme před sebou ještě dost zápasů ve kterých můžeme zvítězit a nabrat body na 

cestu vzhůru. Tato soutěž je dost vyrovnaná a záleží opravdu na vstřelených gólech a 

nepromarněných šancích. 

 

Pod to se podepíšu také. Poslední otázka, taková trochu hypotetická… Kdyby si mohl ve 

skalickém klubu něco změnit/vylepšit, co by to bylo? Mohlo by to vedení klubu posloužit 

jako námět od člověka, který přišel nový a není ničím ovlivněn… 

Zatím je na tuto otázku příliš brzo, uvidíme časem, určitě se nějaké věci najdou. Jediné co bych 

neměnil / nevylepšoval je po zápasové sezení u BOUŠÍNŮ 

 

Posezení u Boušínů je v pořádku, a věřím, že se počet hráčů, kteří se zdrží po zápase na pivko 

bude přibývat. Marťas, moc díky, že si si na mě udělal čas. Doufám, že se ti u nás bude ve 

Skalici líbit a budeš tu spokojený. Přeji ti, aby se ti dařilo jak na hřišti, v podobě vstřelených 

branek, tak i v osobním životě. 
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Děkujeme sponzorům, bez kterých by fotbal ve Skalici nemohl fungovat! 
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