
FOTBAL KNÍN

Vážení přátelé,
minulý týden začaly soutěže všech našich mužstev, která si vedou se střída-
vými úspěchy. Zklamání převládá zejména nad vstupem našeho áčka, jenž 
oba zápasy prohrálo a zaujalo tak po dvou kolech nelichotivou poslední 
příčku tabulky. Všichni ale věříme, že se nakonec vše v dobré obrátí. První 
příležitost mají hráči už dnes, kdy k nám zavítají Cerhovice.
Skvěle si naproti tomu vede Benfika, která nejen postoupila v poháru přes 
přeborové Kovohutě, ale suverénně vyhrála nad Hutí i v Oborách a vede 
III. třídu. Potvrdit svou dobrou formu bude mít v neděli, a to s Obořištěm.
Radost nám dělají také mladší žáci, kteří rovněž v obou úvodních utkáních 
zvítězili. Přípravky mají za sebou jen jedno kolo. Zatímco mladší vyhrála 
nad Jesenicí, starší vysoko prohrála v Sedlčanech.
Jak jste jistě zaznamenali, oběma našim mužstvům mužů ubyli soupeři. 
Ze soutěže se odhlásilo jak Hořovicko B, tak i MFK Dobříš C. Na poslední 
stránce dnešního zpravodaje uvádíme upravený rozpis.
Dnes pokračujeme v losování kartičkek a klíčenek společnosti Marex, 
jejichž držitelé mají slevu na vstupném 5 korun. Na našem webu se už 
objevil i partner dnešního zápasu, kterým je společnost PS2000 a který 
věnoval dvě ceny pro dnešní losování.
Hlavní cenou v utkání s Cerhovicemi je GRAND IP CAMERA 3. Další 
cenou je bunda, modrá větrovka zn. B&C SIROCCO pánská vel. L. 
Připraveny jsou i další ceny.
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Rozpisy zápasů áčka podzim 2015

Rozpisy zápasů béčka podzim 2015

Cena: slouží jako vstupenka

www.sknovyknin.cz
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Vstupenka
sk noVý knín
union CerhoViCe

SK Nový Knín, Tyršova 236, 262 03 Nový Knín, IČ 42729556, nejsme plátci DPH

Zlevněná

20 Kč
Plná cena

30 Kč
Pro majitele karet
Marex sleva 5 Kč

KOLO ZÁPAS DATUM ČAS
1. N. KNÍN - BŘEZNICE 22.8. 17,00
2. SEDELEC-PRČICE - N. KNÍN 30.8. 17,00
3. N. KNÍN  - CERHOVICE 5.9. 17,00
4. ŽEBRÁK - N. KNÍN 12.9. 17,00
5. N. KNÍN - D. DUŠNÍKY 19.9. 16,30
6. LODĚNICE - N. KNÍN 26.9. 16,30
7. N. KNÍN - DOBŘÍČ 3.10. 16,00
8. KOMÁROV - N. KNÍN 10.10. 10,15
9. N. KNÍN - TOCHOVICE 17.10. 15,30
10. T. SEDLČANY B - N. KNÍN 25.10. 14,30
11. VOLNO 31.10. 14,00
12. N. KNÍN - PETROVICE 7.11. 14,00
13. SP. PŘÍBRAM B - N. KNÍN 15.11. 13,30

KOLO ZÁPAS DATUM ČAS
1. N. KNÍN B - ST. HUŤ 23.8. 17,00
2. OBORY - N. KNÍN B 29.8. 17,00
3. N. KNÍN B - OBOŘIŠTĚ 6.9. 17,00
4. D.DUŠNÍKY B - N. KNÍN B 13.9. 10,15
5. VOLNO 20.9. 16,30
6. BOROTICE - N. KNÍN B 26.9. 16,30
7. N. KNÍN B - KOS. HORA 4.10. 16,00
8. HŘÍMĚŽDICE - N. KNÍN B 10.10. 16,00
9. N. KNÍN B  - KAMÝK  18.10. 15,30

10. MOKROVRATY - N. KNÍN B 24.10. 14,30
11. N. KNÍN B - PETROVICE B 1.11. 14,00
12. N. KNÍN B - KYTÍN 8.11. 14,00
13. V. LEČICE - N. KNÍN B 14.11. 13,30



Velkým překvapením skončilo naše první utkání letošního ročníku. Po hrubých chybách 
zejména gólmana a také obrany jsme dostali od SK Březnice neuvěřitelných pět gólů, takže 
jsme odešli s porážkou 2:5. Nikdo z našich hráčů nesnesl přísnější měřítko, hráli jakoby  
v útlumu, takže se nám vstup do soutěže rozhodně nepovedl.

Autor těchto řádků nebyl osobně na zápase, proto jen několik poznámek o průběhu na 
základě zpostředkovaných informací. Začátek utkání byl z naší strany ukvapený a nervózní, 
který skončil v 17. minutě špatně zahraným ofsajd systémem, když ne všichni naši hráči 
vystoupili, hosté se tak lacino dostali k míči, ale až po čtvrté doražce šli do vedení. Takřka 
v zápětí jsme zaútočili, bránící hráč hostů podrazil pronikajícícho R. Vlasáka a sudí bez 
záváhání ukázal na značku pokutového kopu. Tu proměnil J. Pouček. Místo uklidnění jsme 
pokračovali v nepřesnostech. Fatální nastala u 24. minutě, kdy po špatné domluvě obrany  
s gólmanem jsme podruhé po standardce inkasovali. Po tomto gólu jsme konečně začali 
hrát fotbal, ale dál nás brzdily nepřesnosti. I přes to jsme měli pár gólových šanci, ale ne-
dokázali jsme je využít. A tak přišel další šok, po trestném kopu asi ze 40. metrů opět zkrat 
gólmana, který pustil lehký míč za svá záda, takže poločas skončil 1:3 v náš neprospěch. 

Hned na úvod druhé půle jsme opět zaváhali. Všichni vědí, jaké auty hází D. Cvrk, náš 
gólman šel do souboje, jenže nedůsledně, míč prošel k M. Zárybnickému a ten už podruhé 
v utkání přišel v šestnáctce k míči jako slepý k houslím a pohodlně zavěsil a zvýšil ve 46. 
minutě už na 4:1! Pak jsme se vrhli do útočení, ale povedlo se pouze snížit P. Foltýnem na 
4:2. Do konce utkání zbývala ještě více než půl hodina, jenže na víc jsme se už nezmohli.  
V závěru hosté z brejku přidali ještě jeden gól. Podle asistenta trenéra S. Puchmajera, jediné 
pozitivum podle jeho názoru z utkání vyplynulo - makalo se až do konce, i když se nedařilo.

Branky. 18. Pouček (pk), 57. Foltýn
Sestava: Sláma - Stočes (66. Patetl), Lomoz, Ducho, Vlasák - Fiala, Foltýn, Slezák, Vostrý 

- Pouček, Sklenář

SK Nový Knín - SK Březnice 2:5
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Sedlec-Prčice - SK Nový Knín 3:0 
O tom, že budeme mít tak špatný začátek soutěže, snad ani neuvažoval ten největší pesi-

mista. Také v souměstí Sedlec-Prčice jsme neodehráli partii, na kterou bychom rádi vzpomí-
nali. Nejhorší na tom je, že soupeř nemusel předvést bůhví jaký výkon, stačilo mu jen opět 
těžit z našich chyb, z nichž některé byly jen těžko pochopitelné. Hráče přitom neomlouvá, 
že utkání museli odehrát jen v jedenácti lidech.

Bez J. Sekýta, který byl v práci, a stále zraněného Š. Chlumeckého, jsme nezačali zle, 
jenže kombinace většinou končily nepřesností, což domácímu týmu nahrávalo a díky tomu 
se lehce dostával do šestnáctky, kde naši hráči důrazem příliš neoplývali. Z toho také vyply-
nul první gól v naší síti už v sedmé minutě, když hned několik Ševců se snažilo uklidit míč do 
bezpečí, jenže takovým způsobem, že se několikrát dostal na kopačky domácích útočníků, 
až T. Pištěk ho dopravil za brankovou čáru. A druhý gól přišel ani ne za deset minut. Na 
dlouhý nákop M. Lomoz neragoval dobře, míč pustil za sebe, kde ho převzal domácí hráč  
a upaloval na naší bránku. Michal ho ale strhl rukou, míč po střele sice zase skončil  
v brance, jenže sudí už před tím odpískal nedovolený zákrok a ukázal na penaltový terčík. 
Pokutový kop bezpečně proměnil M. Sedláček. 

Na naše hráče padla deka, co zkazili bylo až neuvěřitelné. A pokud se konečně dostali do  
nadějné příležitosti, naložili s ní doslova trestuhodně. To platí zejména o akci kolem 35. mi-

1. B třída, skupina E

III. třída, skupina B

Kolo Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. TJ Daleké Dušníky 2 2 0 0 8:2 6
2. Petrovice 2 2 0 0 8:2 6
3. SOKOL Sedlec-Prčice 2 2 0 0 5:1 5
4. UNION CERHOVICE 1 1 0 0 7:2 3
5. AFK Loděnice 1 1 0 0 3:1 3
6. SK Březnice 2 1 0 1 6:5 3
7. TJ Tochovice 1 1 0 0 1:0 3
8. FK Komárov 2 1 0 1 4:4 3
9. TATRAN SEDLČANY B 2 0 0 2 3:9 1
10. Spartak TOS Žebrák 2 0 0 2 0:4 0
11. SK SPARTAK Příbram B 1 0 0 1 1:5 0
12. FK Dobříč 2 0 0 2 2:7 0
13. SK Nový Knín 2 0 0 2 2:8 0

Kolo Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. SK Nový Knín B 2 2 0 0 12:3 6
2. TJ Sok. Kamýk n. Vltavou 2 2 0 0 9:1 6
3 SK Petrovice B 2 2 0 0 10:3 6
4. SK Sokol Kytín 2 1 1 0 4:2 4
5. Vltavan Borotice 1 1 0 0 4:2 3
6. Obořiště 2 1 0 1 4:6 3
7. SK Obory 2 1 0 1 4:7 3
8. Vltavan Hříměždice 1 0 1 0 2:2 1
9. TJ Stará Huť 2 0 1 1 4:7 1
10 Sok. D. Dušníky B 2 0 1 1 2:6 1
11. TJ Sokol Kos. Hora 1 0 0 1 2:4 0
12. TJ Mokrovraty 2 0 0 2 1:6 0
13. Sok V. Lečice 2 0 0 2 0:8 0
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V opakovaném utkání (první zápas přerušil liják) naše Benfika pokračovala v dobrých 
výkonech a vyhrála v prvním kole okresního poháru nad účastníkem přeboru Kovohutěmi 
Příbram zaslouženě 4:1. Obě mužstva, ač byla díky všednímu dni z pochopitelných důvodů 
oslabena, předváděla útočný fotbal, Ševci si však vytvořili více příležítostí, které začali pro-
měňovat především až v poslední dvacetiminutovce, která nakonec rozhodla o konečném 
skóre.

Oběma týmům hrály především útoky, Kovohutě přitom překvapily rozestavením na tři 
útočníky, kteří si nabíhali za obranu, kam dostávali mezi obránci přesné přihrávky. V úvodu 
nás dvakrát zachránil M. Petřík, který skvěle zasáhl proti svým protivníkům právě po tako-
véto situaci. Ani my jsme nezůstávali pozadu a prakticky po totožné akci a náběhu se do 
šance dostal v 15. minutě P. Vlk, který si ovšem vedl lépe než hosté a střelou podél brankáře 
nás dostal do vedení. Útoky se střídaly na obou stranách, nás zachránila tyč, hosty břevno 
po průniku D. Patetla a vyraženém míči brankářem na konstrukci branky. Vzruch vyvolalo 
odmávání ofsajdu po dalším průniku D. Patetla a jeho přihrávce pod sebe zcala volném  
P. Vlkovi, kterému proto nebyl uznán další gól. B. Rákosník se potom blýskl nejprve tvrdou 
střelou asi z 25 metrů a po chvíli průnikem do šestnáctky, jenže jeho zakončení si cestu 
do sítě nenašlo. Blížil se závěr poločasu a hosté se konečně trefili. Na ukazateli byly už 
dvě čtyřky, když si na dlouhý míč naběhl M. Nováček, prosadil se proti ne příliš důraznému  
J. Stočesovi a skóre srovnal.

V úvodu druhého poločasu jsme vyvinuli ohromný tlak na soupeřovu branku, akce střídala 
akci, jenže se ne a ne trefit. Při chuti byl především P. Vlk, jenže dvakrát z tutové šance mi-
nul. Zkoušeli to i jiní hráči, taktéž ale bez úspěchu. Příbramští po čtvrt hodině hru vyrovnali  
i proto, že začali hrát jednodušeji, na své rychlé útočníky míče nakopávali, jenže v bráně 
jsme měli M. Petříka, který chvílemi čaroval. V závěru jsme se však opět vzchopili a ko-
nečně jsme se začali gólově prosazovat. Všechny branky přitom padly po akcích na pravé 
straně. Rozdílový gól vstřelil asi v 77. minutě F. Kukla, který dostal nezištnou přihrávku od 
J. Poučka.  Na 3:1 zvyšoval J. Pouček, kterého vybídl ke skórování B. Rákosník a účet zá-
pasu uzravřel P. Vlk po akci, do které se zapojilo hned několik našich hráčů a Petr vlastně 
doklepával do prázdné branky.

nuty, kdy se na levém křídle konečně uvolnil L. Vostrý, vřítil se do šestnáctky, spolu s ním i tři 
naši hráči a pouze jeden domácí bek. Lukáš ale místo přihrávky na zcela volné spoluhráče 
volil střelu na přední tyč, kterou si však teprve sedmnáctiletý gólman zkušeně pokryl a míč 
odvrátil do bezpečí. Místo snížení a vytvoření si naděje se zápasem ještě něco udělat jsme 
se dál trápili, až nás vysvobodil hvizd rozhodčího ukončujícího první půli.

Ve druhém dějství se domácí tým logicky nikam nehnal, čekal na naše chyby a ty i v této 
části zápasu byly stále časté. Několikrát ale domácí hráči na štěstí pro nás nezvolili správné 
řešení, takže lehce získaný míč také oni takřka vzápětí odevzdali. Kolem 60. minuty jsme 
znovu promarnili J. Poučkem a těsně před tím M. Lomozem šanci alespoň skóre snížit,  
a tak trestali domácí hráči, kteří skórovali po naší laciné ztrátě uprostřed hřiště a rychlém 
protiútoku. Režie zápasu probíhala dál podle stejných not, vzruch nastal asi deset minut 
před koncem po nesmyslně hrubém faulu T. Pištěka, kterou jinak přesný rozhodčí Hanák 
ocenil jen žlutou kartou. Strhla se mela a zbytek zápasu se  odehrával ve zbytečně nervózní 
atmosféře. Asi proto sudí utkání ukončil asi tři minuty před pravidly stanoveným časem.

Sestava: Petřík - Stočes, Ducho, Lomoz, Vlasák - Fiala, Foltýn, Slezák, Vostrý - Pouček, 
Sklenář

SK Nový Knín B - Kovohutě 4:1
Utkání mělo jednoznačný průběh, domácí tým si s chutí zastřílel.
Branky: Rampas 3X, Nessel 2X
Sestava: Pavlík - Dopita A., Kramer, Lang, Nessel, Rampas, Rezek Mich. Rezek Mil., 

Špaček.

St. přípravka: Sedlčany - SK Nový Knín 31:5

V úvodu utkání jsme byli lepší a zaslouženě jsme šli do vedení M. Houskou. Jenže pak 
jsme ubrali na plynu a domácí byli najednou aktivnější, vytvořili si několik šancí, z nichž 
proměnili ale jen jednu. Na začátku druhého poločasu jsme měli opět převahu, kterou 
jsme zúročili brankou nejprve J. Hondlíka, ke kterému se dostal odražený balón po našem 
rohu a Jirka ho tvrdou přízemní střelou vrátil do sítě domácí branky, takřka vzápětí se 
prosadil náš dosavadní nejlepší střelec V. Mařík. Domácí odpověděli brzo gólem po naší 
chybné rozehrávce. Až do konce zápasu jsme byli sice o něco lepší, jenže své velké příle-
žitosti nedali hlavně M. Houska, V. Mařík, D. Pavlík a penaltu neproměnil za faul na svoji 
osobu ani Š. Mařík. A tak utkání skončilo naší těsnou výhrou.

Branky: 6. Houska, 33. Hondlík, 35. V. Mařík
Sestava: V. Vlasák - Dopita, Douša, Hondlík, Houska, V. Mařík, Š. Mařík,  Pavlík, Sla-

bihoudek

Ml. přípravka: SK Nový Knín- Jesenice 10:5
Mladší začala úspěšně a vyhrála  s Jesenicí 10:5 po třetinách 2:3, 3:2 a 5:0. Střelecky se 

blýskl M. Hájek, který dal dokonce devět gólů, jeden přidal M. Rezek. S ohledem na prázd-
niny nám ovšem chybělo několik dětí, přesto jsme proti početnějšímu týmu urvali výhru. 

Góly: Hájek 9, Rezek 1
Sestava: Horák - Dusík, Hájek, Rezek, Šustrová, Vandas, Wiedermanová
Snímek ze zápasu. Foto: Jana Šustrová
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SK Obory - SK Nový Knín B 1:7

SK Nový Knín B - Stará Huť 5:2
Na rozdíl od prvního mužstva se Benfice vstup do soutěže vydařil. V úvodu jsme sice 

nedali několik jasných příležitostí, čehož hosté ze Staré Hutě využili, po vlastně první ne-
bezpečnější akci šli do vedení, jenže pak jsme využili penalty a do konce poločasu jsme 
přidali ještě dvě branky. Ve druhém poločasu jsme už hru kontrolovali, takže jsme si do 
tabulky připsali prvé tři body za vítězství 5:2.

Od samého začátku se naši borci tlačili do útoku, hráli nápaditě a několikrát se dostali 
do zakončení, jenže v koncovce se jim už tak nedařilo. Do slibných šanci se dostali zejmé-
na P. Drechsler nebo D. Patetl, jenže nic z toho nebylo. Soupeř se evidentně soustředil na 
obranu, z které chtěl vyrážet do rychlých protiútoků. To se mu podařilo už v 7.minutě A. 
Žižkou a šel do vedení. Naše mužstvo tato událost nevyvedla z konceptu, trpělivě tlačilo 
hosty k jejich šestnáctce, až přišla 18. minuta, penaltový faul na P. Drechslera, který se 
sám také postavil k exekuci a suverénně skóre srovnal. Neuteklo ani pět minut a už jsme 
vedli. M. Sládek křížným pasem našel přesně D. Patetla, ten si míč bezchybně zpracoval, 
sběhl do šestnáctky a jistě zavěsil. Hra dál probíhala podle stejných not, my jsme byli 
jednoznačně aktivnějším mužstvem a svou převahu jsme vyjádřili brankou do šatny P. 
Drechslerem, který prokázal svůj zabijácký instinkt, odpoutal se v šestnátce od svého 
strážce a prudkou ranou znovu roztřepal síť za zády T. Horčice.

Stejný obraz hry pokračoval ve druhém poločase. Po pěkné kombinační akci na pravé 
straně dostal přihrávku znovu P. Drechsler, udělal kličku na svou silnější levou nohu a třetí 
brankou v zápase dovršil hatrick. Hosté se mohli dostat do zápasu asi v 70. minutě po 
nedorozumnění P. Pazderky s M. Petříkem, malá domů prvně jmenovaného totiž přelétla 
vyběhnuvšího našeho gólmana a zapadla do branky. Huťští vycítili svou šanci, byli najed-
nou agresivnější, někdy až moc, ale nic jim to nebylo platné. Skóre po rohu B. Rakosníka 
uzavřel ukázkovou hlavou střídající T. Reisser těsně před koncem.

Branky: 18., 43., 53. P. Drechsler, 23. Patetl, 87. Reisser
Sestava: Petřík - Sládek (78. Štěpánek), Šustr, Pazderka, Stočes (46. Pejla) - Kukla, 

Rada, Rákosník, Patetl - Drechsler (86. Reisser), Vlk (60. Pouček)

Skvělou formu našeho „benga“ tentokrát odnesly SK Obory. Na jejich hřišti si naši hráči  
s chutí zastříleli a po jednoznačném průběhu vyhráli vysoko 7:1, když skóre mohlo být ještě 
mnohem jednoznačnější.

Už od samého začátku utkání bylo zřejmé, kdo bude tahat za delší konec, naši hráči se 
neustále nabízeli, vytvářili si velký tlak, z kterého pramenily chyby domácích. Asi v 12. minu-
tě jsme zahrávali po faulu trestný kop K. Radou asi z 20. metrů, ten trefil jen zeď, míč se ale 
snesl k P. Vlkovi, který ho potáhl k brankové čáře, domácí obránce ho však po zasekávačce 
trefil do nohy a velmi dobrý mladý rozhodčí Slepička ani na okamžik nezaváhal a ukázal na 
pokutový bod. K jeho exekuci se rozběhl P. Drechsler a střelou k pravé tyči otevřel skóre 
zápasu. Na domácí branku se stále valil jeden útok za druhým a oba naši útočníci se poctivě 

střídali ve střeleckých zápisech. Na 2:0 zvyšoval P.Vlk, poté se hlavou trefil P. Drechsler po 
nezištné prihrávce B. Rákosníka, kterého uvolnil F. Kukla, a účet prvního poločasu uzavřel 
opět P. Vlk, ke kterému se odrazil míč po rohovém kopu a ten bombou z první asi z 18. metrů 
nedal stejnojmennému gólmanovi Obor žádnou šanci.

Myšlenky na případný obrat v utkání domácímu mužstvu sebral hned v 46. minutě  
M. Šustr, který dlouhým míčem hledal P. Drechslera. Jeho ovšem zastoupil oborský bek 
Lundák, který hlavou poslal centr do sítě vlastní branky, Pavel míč zcela neatakován jen 
kontroloval a vlastně se tak sám obral o již druhý hatrick v soutěži. Za úmorného horka 
jsme dál kontrolovali hru, jenže do naší hry se přeci jen  vloudila chyba. Jinak skvělý gólman 
Ševců L. Sláma, který nás v prvním poločase dvakrát podržel při šanci SK Obor, to samé 
prokázal i v jednom případě ve druhém dějství, tentokrát zazmatkoval. Na centr domácích 
vyběhl, výkřikem „mám“ uzemnil svou obranu, jenže když viděl, že by zboural Petra Grego-
ra, uhnul, mič tak spadnul k nohám oborského, dříve nečínského útočníka a ten pohodlně 
zasunul míč do prázdné naší branky.

Jak se ukázalo podle dalšího průběhu, šlo pouze o minoritní záležitost.  Do konce utkání 
jsme ještě předvedli několik pohledných akcí, z toho dvě skončily brankou. Asi v 80. minutě 
se k brankové lajně zleva probil B. Rákosník, přihrávkou, která měla oči, našel na druhé 
straně konstrukce domácí branky nabíhajícího kapítána K. Vostrého a ten nekompromisně 
zavěsil. Po pěti minutách předvedli oprávněnost svého nasazení do utkání dva naši stří-
dající hráči. Na levé straně se uvolnil V. Pejla, dlouhým pasem našel v šestnáctce Fowlera 
(přezdívka pro M. Štěpánka) a ten nekompromisně zavěsil druhým dotykem bombou pod 
víko a zakončila tak skóre utkání.

Branky: 12., 36. Drechsler, 25.,43. Vlk, 46. vlastní, 79. Vostrý, 84. Štěpánek
Sláma - Vostrý, Šustr, Pazderka, Sekýt - Kukla (37. Sládek). Rákosník, Rada, Patetl (60. 

Štěpánek) - Drechsler, Vlk (70. Pejla)

V dalším kole bychom se měli utkat s dalším účastníkem přeboru - Rosovicemi, a to 16. 
záři v N. Kníně.

Branky: 15., 87. Vlk, 77. Kukla, 81. Pouček
Sestava: Petřík - Pejla (57. Kukla), K. Vostrý, Šustr, Stočes - Sládek, Rada, Rákosník, 

Patetl - Vlk, Štěpánek (46. Pouček)

Ml. žáci: Knín/Hraštice - Višňová 4:1
Svou premiéru v letošní soutěži si odbyli i ml. žáci. A byli úspěšní, když s FC Višňovou 

vyhráli jasně 4:1. Navíc funkcionáři týmu bezvadně zvládli elektronický zápis, i když nebyl 
delegován žádný rozhodčí.

Mužstvo nastoupilo jako sdružený tým, který jsme pro tento ročník vytvořili spolu s mlá-
deží Malé Hraštice. Z našeho oddílu do zápasu  zasáhlo šest kluků, z Hraštice čtyři. Hned 
od začátku jsme byli lepší družstvem, neutekla ani polovina prvního poločasu  a už jsme 
vedli 3:0 díky brankám bratrů Maříků, Šimon dal úvodní gól, další dva přidal Vojta. Hosté 
snížili po krásné střele z trestného kopu do šibenice V. Kosanem těsně před přestáv-
kou. Naše mužstvo zápletku ale odmítlo, když v úvodu druhého poločasu se znovu trefil  
V. Mařík a dokonal tak svůj hatrick. Do konce zápasu jsme si už výsledek pohlídali.

Branky: 10.,12.,36. V. Mařík, 8. Š. Mařík
Sestava: M. Křivnoska (MH) - L. Dopita (NK), D. Dousa (NK), J. Hondlík (NK), M. Hous-

ka (MH), V. Mařík (NK), Š. Mařík (NK), S. Slabihoudek (MH), M. Šefl (MH), V. Vlasák (NK) 

Ml. žáci: Nová Ves - Knín/Hraštice 2:3
Proti minulému zápasu chyběli mladším žákům v utkání s Novou Vsí hned dva hráči  

a na našem výkonu to bylo znát. Za horka klukům brzo odcházely síly, naštěstí jsme měli 
povedený vstup do druhého poločasu, vytvořili jsme si náskok, který se domácím už ne-
podařilo smazat, i když poměrně brzo snížili na jednobrankový rozdíl, takže zápas skončil 
3:2 v náš prospěch.


