
 

 Zpravodaj ZAL 2015-2015 – 6. kolo 

 
Draci - BS Stars 4:4 (2:3) 

(2 Böhm Petr, 20, 35 Nushart Martin, 27 Bálák Michal - 3 Hrach Martin, 11, 14 Matějka 

Vlastimil, 34 Lukeš Marek) 

 

Pozn.: První skórovali již v druhé minutě Draci gólem z rohového kopu. BS Stars srovnali 

gólem brankáře přes celé hřiště a poté šli do vedení až na 1:3. Drakům se podařilo do 

poločasu snížit na 2:3. V druhé půli měli více šancí Draci a podařilo se jim zápas srovnat. Na 

konci padlo po gólu na každé straně a zápas skončil remízou. 

 

Real Hybrid - Panters 3:3 (2:1) 

(19, 20 Rath Michal, 34 Lapáček Zdeněk - 3 Havlíček Jan, 24 Bešta Jiří, 32 Toman Martin) 

 

Pozn.: Z počátku šance hostů, ve třetí minutě šli do vedení Panters. Krásnou střelou vyrovnal 

Rath a přidal ještě ke konci poločasu gól na 2:1. Hosté vyrovnali v druhé půlce na 2:2 a 

následně trefili tyč. Zápas se jim podařilo otočit gólem Tomana. Z trestného kopu srovnal na 

konečných 3:3 Lapáček. 

 

Smrk - Bidlo 7:4 (6:1) 

(5, 13, 15, 16 Vostrý Václav, 7 Holobradý Petr, 15 Poláček Zdeněk, 29 Štych Jiří - 12 

Cibulka, 19, 33, 34 Vlček Jakub) 

 

Pozn.: Domácí v první půli byli střelecky při chuti a podařilo se jim vsítit šest gólů. Autorem 

čtyř gólů byl Václav Vostrý. Hosté v první půli vstřelili jenom jeden gól. V druhé půli však 

byli aktivnější, hru vyrovnali, ale skóre snížili pouze na konečných 7:4. 

 

Křeč - Tučňáci 1:4 (0:4) 

(21 Šafránek - 6, 14, 17 Špaček Jiří mladší, 8 Toman Pavel) 

 

Pozn.: V prvním poločase se herně prosazovali hosté, šance však byly na obou stranách. 

Hattrick vsítil obávaný střelec Jiří Špaček ml. Hosté na úvod druhé půle snížili na 1:4, ale to 

bylo z jejich strany vše. Hosté měli oporu v brance, kde doslova čaroval Jiří Šmolc. Jeho 

nápaditá a pohotová rozehrávka dělala domácím problémy. Pohledné utkání v duchu fair play. 

 


