
Výsledky 7.kola AFL Klatovy 

 

AFK Bidlo - Draci KT 2 : 6 branky: Pour 2 x - Bohm 3 x, Nushart 3 x 

 

 Draci do zápasu nastoupili s jasným cílem vyhrát, od samého začátku soupeře přehrávali , vytvářeli si 

řadu příležitostí ke skórování, jen gólové zakončení chybělo. Po čtvrthodinovém festivalu 

neproměněných šancí dokázali během tří minut vstřelit tři góly a to v podstatě rozhodlo zápas. Hráči 

Bidla sázeli na rychlé výpady, ze kterých se mladíkovi Pourovi podařilo dvakrát překonat brankáře 

Draků, ale to již nemohlo zvrátit výsledek zápasu. 

 

FC Tučňáci - ST Smrk Klatovy 3 : 3  branky: Jarabica, Pavlík 2 x - Štych 3 x 

 

 Zápas dvou rozdílných poločasů, kdy se Tučňáci rychle ujali vedení a celkově prvních dvacet minut 

ovládali hru. Když se ještě důraznou hrou dokázal dvakrát gólově prosadil Jarabica, byla na hráčích 

Smrku vidět odevzdanost a zklamání. Po důrazné poločasové rozmluvě šéfredaktora nejmenovaného 

regionálního deníku s hráči do druhé půle nastoupil Smrk s novým odhodláním, které se projevilo 

převzetím iniciativy na jeho kopačky a i zaslouženým vyrovnáním, kdy hatrikovou trefu vsítil herně 

probuzený Štych 2 vteřiny před závěrečným hvizdem. 

 

BS Stars - Real Hybrid 6 : 4 branky: Lukeš M. 2 x, Nudera, Matějka, Přerost J, Lukeš P. - Kotěšovec 

2x, Zajíc, Rendl 

 

 Tvrdě, ale korektně hraný zápas, ve kterém hráči Hybridu po celou dobu tahali za kratší konec a 

hrubými chybami před vlastním brankářem se připravili o vyrovnanější výsledek. A když hráči BS Stars 

dokázali odolat závěrečnému tlaku Hybridů za stavu 5 :4 dal závěrečnou výtěznou tečku zápasu v 

poslední minutě M.Lukeš. 

 

Panters KT - PS Křeč  11 : 2 branky: Bešta 4 x, Hlaváč 2 x, Toman Mar. 2 x, Hruška 2 x, Funfálek  

 

 Po ospalém začátku se Panteři rozehráli k solidnímu výkonu, kdy přehrávali soupeře kombinací a 

pohybem. Výkon celého týmu korunoval brankář Požár, který několika bravurními zákroky v první 

části utkání dal jasně najevo, kdo bude vítězem souboje. Střeleckou hvězdou zápasu se stal Bešta, 

který po několika zahozených šancích srovnal mušku a čtyřikrát rozvlnil sítˇ za zády brankáře Křeče. 

Čisté konto Panterů pokazil v závěru zápasu dvěma brankami matador amatérské ligy Šafránek, který 

dokázal uniknout pozornosti obránců domácího týmu a z očí do očí překonal brankáře Požára. 


