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Vážení příznivci fotbalu, 

podzimní část sezony nám pomalu 

končí a já musím s potěšením 

konstatovat, že se i přes velikou 

konkurenci v přeboru stále držíme 

v top trojce, momentálně na druhém 

místě! Dnes však hrajeme opět doma, 

kde se nám bohužel zatím nedaří tak, 

jak bychom si přáli. Pojďme tedy 

podpořit naše hráče, ať konečně 

zlomíme smůlu na domácí půdě! 

Petr Silovský 

předseda klubu 
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SK Ďáblice 

Momentálně desátý celek tabulky má zatím z odehraných dvanácti 

kol na kontě 3 vítězství, 4 remízy a 5 proher. Na první vítězství čekaly 

Ďáblice až do šestého kola, v něm porazily venku Čafku 6:1. Ostatní 

dvě výhry (2:1 s Tempem a 2:1 s Duklou JM v posledním kole) byly 

na domácím hřišti.  

V minulé sezóně jsme skoro přesně před rokem (ve 13. kolem 5.11.) 

porazili Ďáblice doma 4:1, v jarní části sezóny jsme poté na hřišti 

dnešního soupeře prohráli těsně 1:2. 

V letošní sezóně je zatím nejlepším střelcem Ďáblic Zdeněk Zmeškal, 

který je na 16. příčce v tabulce střelců se čtyřmi vstřelenými 

brankami. Stejný počet má na kontě i Lukáš Fiala. 
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Tabulka   

Souhrn kola   



 

12. kolo 

Po posledních nepřesvědčivých 

výsledcích jsme opět ukázali svoji 

sílu. Přestože prvních třicet minut 

s námi dokázala ČAFC držet krok, 

po obdržení dvou branek a po 

vyloučení Maška se zápas 

proměnil v naší gólovou exhibici. 

Zápas jsme nakonec vyhráli 

vysoko 6:0 a s chutí si 

zavzpomínali na náš letošní první 

zápas v Chabrech, kde jsme 

vyhráli 7:0. 

Zápas jsme začali lépe my, připravili 

jsme si několik šancí, proměnit je se 

nám však nepovedlo. Postupem času 

se do hry dostali i domácí, ani jim se 

však skóre otevřít nepovedlo. Poprvé 

jsme rozvlnili síť v době, kdy měli ze 

hry více hosté. Akci rozjel středem 

Pekárek, jenž si připsal asistenci po 

přihrávce Novákovi, který akci 

gólově zakončil.  O pět minut 

později bylo na naší lavičce ještě 

veseleji. Čafka rozehrávala přímý 

volný kop, ten se však nepovedl a na 

místo ohrožení naší brány, založil 

náš brejk. Unikajícího Trávníka 

zastavil domácí Mašek faulem a 

jelikož šlo o nedovolené zastavení 

brankové příležitosti, viděl Mašek 

červenou kartu. 

 

Aby toho pro ČAFC nebylo málo, nařízený 

přímý kop ukázkově proměnil Vybíral. 

Ve druhém poločase jsme se prosadili až 

po úvodních patnácti minutách. Cvrček 

přetáhl rohový kop z pravé strany až na 

Pekárka, ten vrátil balón před bránu na 

Pechače, jenž míč uklidil k pravé tyči. To 

domácí zlomilo definitivně. Zbytek zápasu 

již byl pouze v naší režii. V 66. minutě 

obránci ČAFC nezvládli vyřešit situaci ve 

své šestnáctce, když nikdo nebyl schopný 

odkopnou míč do bezpečí. Toho využil 

Šalanda, který propálil brankáře 

Procházku a zvýšil tak na 4:0. O tři minuty 

později jsme málem slavili popáté, 

Cvrčkův lob však zasáhl pouze břevno. 

Radost z pátého gólu však přeci jen přišla, 

v 77. minutě nezvládl odkop domácí 

zahradník, čehož využil Habětín, který 

měl volnou cestu k bráně. Přestože si 

balón předkopl o trochu více než chtěl, 

stihl být nakonec u míče dříve než brankář 

Procházka a tak špičkou kopačky 

nasměroval balón do sítě po páté. Na 

konečných 6:0 zvýšil v závěru zápasu náš 

kapitán Cvrček. Ten si naběhl na 

přihrávku do vápna, křikl si na Habětína, 

který mu míč pustil a Cvrček s přehledem 

uklidil míč za záda brankáře domácích. 



 


