
4. kolo 

Čtvrtým kolem pokračovala po vánoční přestávce klatovská zimní amatérská liga v sálové kopané. 

Tabulce i nadále kraluje tým BS Stars Klatovy, jehož oporami jsou bývalí klatovští fotbalisté. Výhra 

Betonek se ale nerodila lehce, mochtínská Křeč jim nic nedala zadarmo. Na druhé místo se posunul 

obhájce loňského prvenství ST Smrk Klatovy, který po boji zdolal Draky. Na třetí místo v tabulce 

poskočil Real Hybrid. Boj o první čtyřku je ale stále otevřený. 

Panters Klatovy – AFK Bidlo Klatovy 9:0 (4:0).  

Hned ve 2. minutě poslal favorita do vedení po krásné individuální akci Funfálek. Domácí i nadále 

hráli v pohodě, dobře kombinovali a především přesně stříleli. Nejlepší mušku měl Bešta, který 

brankáře Bidla Hanzlíka překonal hned čtyřikrát. Naopak Bidlo bylo v koncovce naprosto bezzubé, a 

to přesto, že mělo několik velmi slibných šancí. 

Branky: 2. a 39. Funfálek, 10., 17., 30. a 38. Bešta, 15. a 35. Hlaváč, 21. Martin Toman. Hráno bez 

karet. Rozhodčí: Kilián. 

Real Hybrid – FC Tučňáci 5:2 (2:1). 

Lépe začal Real Hybrid, když se dvakrát pohotově trefil Kortán. Tučňáky ale vrátil do zápasu přesnou 

patičkou J. Špaček starší. Po změně stran dokonce Petruška vyrovnal, ale pak hosté neproměnili 

tutovku a přišel trest, když domácím vrátil vedení Nejdl. V samém závěru pak Real Hybrid přidal ještě 

dva branky. 

Branky: 10. a 15. Kortán, 35. a 40. Nejdl, 39. Rath – 17. Špaček st., 26. Petruška. Hráno bez karet. 

Rozhodčí: Kilián. 

PS Křeč Mochtín – BS Stars Klatovy 0:5 (0:1).  

V utkání dlouho kralovali oba brankáři, jimž několikrát pomohla i branková konstrukce. Poprvé se 

skóre měnilo až těsně před přestávkou, kdy se přesně trefil Zdeněk Přerost. To favorita uklidnilo a po 

změně stran postupně navyšoval svůj náskok. Utkání ale zdaleka nebylo tak jednoznačné, jak skóre 

napovídá, Šafránek a spol. však nedokázali využít ani největších tutovek. 

Branky: 19. a 32. Z. Přerost, 25. Matějka, 28. Břečka, 38. vlastní. Hráno bez karet. Rozhodčí: Kaše. 

ST Smrk Klatovy – Draci Klatovy 6:4 (3:1).  

Utkání tradičních rivalů začali lépe hosté, které již ve 3. minutě poslal do vedení Nushart. Hned za 

minutu ale vyrovnal Vostrý. I nadále byla k vidění řada šancí na obou stranách, v první půli se ale už 

trefoval jen ST Smrk. Po změně stran vrátil hosty do hry Nushart, domácí si ale dokázali vzít zpět 

dvoubrankové vedení. V závěrečných čtyřech minutách se strhla gólová přestřelka, Smrk ale cennou 

výhru uhájil. 

Branky: 4. a 15. Vostrý, 17. Petr, 32. Kilián, 38. Zdeněk, 40. Holobradý – 3. a 23. Nushart, 36. Böhm, 

39. Tomek. Hráno bez karet. Rozhodčí: Šafránek. 

Soutěž pokračuje 5. kolem v neděli 17. ledna, pořadateli jsou Draci Klatovy. 

Milan Kilián 


