
Výsledky 5. kola zimní amaterské ligy 2016/2017 
 
REAL HYBRID - BS STARS - 4 : 7 (3 : 5) 

 

Utkání hrané ve velice svižném tempu mělo překvapivý začátek. Domácí zaskočili favorita a 

již ve druhé minutě díky liknavosti hostů zaslouženě vedli o dva góly. I když si vybral brankář 

domácích slabší chvilku, přesto jeho tým opět v deváté minutě odskočil hostům na rozdíl 

dvou branek. Pak už slavila úspěch strojově přesná kombinace hostů a skóre narůstalo 

přiměřeně jejich vypracovaným šancím. Tento mač byl jednoznačně nejkvalitnějším zápasem 

tohoto víkendu. 

 

Střelci: REAL HYBRID                                        BS STARS  

Rendl Karel - 1.+ 2. minuta                                 Nudera Luděk - 5.minuta       

Kortán Jiří   -  9.minuta                                        Šlechta Karel - 11.minuta 

Vojta Vladislav - 36,minuta                                 Lukeš Marek - 17., 21, 22.minuta  

                                                                             Hoffmann Michal - 18.minuta 

 

DRACI - KŘEČ - 7: 3 (1 : 2) 

 

Opět byl favorit zaskočen outsiderem, v polovině první půle zvyšoval po hromadné chybě 

obrany střelec hostů Vejskal na rozdíl dvou gólů. Ve zbylé části zápasu měli domácí navrch a 

to hlavně díky fyzickým dispozicím - měli na rozdíl od hostů více hráčů na střídání. Což se 

zobrazilo i ve skóre. Zápas se nepodařilo zdramatizovat ani panu Šafránkovi, který famózně 

proměnil trestný kop a následně po zranění brankáře doslova zamkl svoji branku. 

 

Střelci: DRACI                                                      PS KŘEČ 

Kreuzman Petr - 16.minuta                                  Vejskal Stanislav - 1.+ 8.minuta 

Balák Michal - 21.+ 30.minuta                            Šafránek Jan - 27.minuta 

Nushart Martin - 24.minuta 

Krejčiřík Zdeněk - 26.minuta 

Hamhalter František - 31.minuta 

Červený Jiří - 32.minuta 

 

ST SMRK - PANTERS - 2 : 3 (2 : 3) 

 

Ve vyrovnaném prvním poločase tahali zpočátku za delší konec domácí hráči díky gólu ze 

sedmé minuty. Pak převzali režii zápasu do svých rukou Panteři a věrni svému jménu se dravě 

propracovali k dvoubrankovému náskoku. Těsně před koncem poločasu ukončil idylku hostů 

střelec domácích Kilián svojí parádní disciplínou - volej. V druhé půli si vzali hlavní slovo 

brankáři a zamkli svoje svatyně k neodemčení. Obzvlášť Ruda Kaše předváděl zákroky, 

kterými děsil všechny Pantery a udržoval šance svého mužstva na remízu či vítězství i při 

oslabení - zbytečné dohrání brankáře hostů po jeho odkopu míče. Skóre se již nezměnilo a ve 

velice nervozním závěru utkání zvítězilo asi nejen šťastnější, ale i lepší mužstvo. 

 

Střelci. SK SMRK                                                   PANTERS 

Zdeněk František - 7.minuta                                  Toman Martin - 9.minuta 

Kilián Milan - 18.minuta                                        Havlíček Josef - 10.minuta 

                                                                                Bešta Jiří - 15.minuta 

 


