
Výsledky 10.kola AFL Klatovy 

I v posledním kole klatovské zimní amatérské ligy v sálové kopané potvrdili hráči BS Stars Klatovy 

svoji suverenitu, když porazili vysoko ST Smrk Klatovy. Vítěze dvou předchozích ročníků tak odsoudili 

k bronzové příčce. Ze stříbra se radoval Real Hybrid, jenž ale ke klíčovým třem bodům přišel 

v posledním kole velmi snadno. Panteři totiž kvůli problémům se sestavou do zápasu nenastoupili a 

museli se tak spokojit s bramborovou medailí.  

Hned po ukončení posledního kola následovalo slavnostní vyhlášení, během něhož si ceny odnesly 

všechny zúčastněné týmy. A rozdávaly se i individuální ceny. Nejlepším střelcem se stal po zásluze 

autor 17 branek Jiří Bešta z SK Panters, cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl nestárnoucí Pavel Jirsa 

z Draků Klatovy, pro něž to byla alespoň malá útěcha za to, že nepostoupili do první čtyřky. Tipovačku 

vyhrál Michael Novotný.  

Na závěr pořadatelé Jan Šafránek a Milan Kilián poděkovali všem týmům za to, že se všechna utkání 

odehrála v duchu fair play a bez jediné karty.  

Výsledky posledního nástavbového kola: 

 

Draci KT - Bidlo KT 12:2, poločas 5:1, rozhodčí Šafránek Jan 

branky: Böhm Petr  9. ,11. , 15. , 19. , 36 min, Kolář Jiří 18. , 22. , 26 min, Kreuzman 33. , 39. min , 

Nushart Martin 21. min, Hamhalter František 35. min---Hanzlík Jiří 3. min,  Hruška Vladislav 17. min 

 

Bidlo oproti minulému týdnu nastoupilo ve své staré sestavě bez mladých hráčů, dalo první gól , ale 

pak  byl zápas už v režii draků, kdy Böhmovi stačily ke svým pěti gólům zápasu přidat ještě dvě trefy a 

mohl se stát nejlepším střelcem ligy spolu s Jiřím Beštou. 

 

 

Real Hybrid - Panters KT 0:10, kontumačně 
Panteři se před zápasem slušně omluvili a z důvodu nedostatku hráčů nenastoupili. 

 

 

Tučňáci KT - PS Křeč 1:0, poločas 0:0, rozhodčí Švátora Petr 

branky: 36. min Petruška 

V bojovném zápase plném šancí, kde spíše dominovali gólmani obou týmů rozhodla jediná chyba v 

rozehrávce Křeče a následující přihrávce neomylně vstřelil jedinou branku v zápase Petruška. 

 

 

ST Smrk - BS Stars 4:9, poločas 2:4, rozhodčí Švátora Petr 

branky: 1. , 12. , 32. min Vostrý Václav, 36. min Zdeněk František --- 9. , 13. , 18. , 31. , 33. min Přerost 

Zdeněk, 22. , 27. , 32. min Břečka Petr, 5. min Šlechta Karel 

Smrk bojoval až do poslední minuty o druhé místo v lize, Vostrý vstřelil hattrick, ale na střelce BS Stars 

Přerosta Zdeňka s pěti brankami a Petra Břečky se třemi brankami již nedokázali ST Smrk odpovědět. 

 


