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Pro roudenské fotbalisty to byla černá neděle. Nejenže v Třeboni nepřálo 
hráčům počasí, ale hostům navíc ani rozhodčí. Ti se velikým podílem 
podíleli na konečném výsledku. Ani v osmém střetnutí za sebou se Malše 

vítězství nedočkala. Na snímku si Radek Tejml povídá s asistentem rozhodčího Chládkem pěkně z očí do očí. 
Nic pochvalného mu po první brance asi neříká.  
 
Jejich rukopis se projevil hned ve 14. minutě, kdy hlavní rozhodčí Ochotnický odpískal svou první penaltu 
proti hostům. Sedláček velice umně upadl přes brankáře Kafku a arbitr nezaváhal ani vteřinku a s namířenou 
rukou neomylně mířil ke značce pokutového kopu. Dokonce v prvních chvilkách zapomněl zapískat. 
 
Ovšem předtím jak on, tak i jeho asistent přehlédli ofsajd a faul na Pintéra. Na penalty mají v Třeboni 
Dedaje, a ten je neomylný. „V soutěži jsem zatím dal snad všechny,“ usmíval se po zápase tvořivý 
středopolař. 
Rozhodčí měli utkání ve své režii a ve snaze vykompenzovat svoji úvodní chybu, neuznali domácímu 
Sedláčkovi zcela regulérní gól hlavou. I vzhledem k tomu, že se toho na trávníku tolik nedálo, byli ke smůle 
zápasu vidět jenom sudí svými kontroverzními rozhodnutími. Odměnou jim byla často i nevybíravá kritika. 
Zvlášť asistent Chládek, který běhal kolem zaplněné tribuny, si toho od roudenských příznivců dost vyslechl. 
Někteří z nich ho dokonce vyzývali k osobnímu souboji.  
Po přestávce se začalo pro hosty blýskat na lepší časy, když v 52. minutě zúročil Libor Šolc centr Pintéra a 
srovnal skóre. Vzápětí mohl zkušený záložník otočit skóre, ale tentokrát si na spolehlivého Skálu v brance 
domácích nepřišel. 
Cahynu na postu předstopera vystřídal Vogl. „Je to naše další varianta, obojí je možné,“ komentoval změnu 
v defenzivě roudenský trenér Marcel Tomášek. 
Obrana Roudného ale tentokrát hořela hlavně na jejích krajích. Zvlášť Novákovi dělal veliké problémy 
bleskurychlý Sláma, který často vyjížděl dopředu. Ten byl také u zrodu druhé branky Třeboně, když dvacet 
minut před koncem utkání předběhl všechny a jeho centr neomylně zamířil na hlavu exroudenskému 
Zvěřinovi. „Novasovi se sice v poslední době nedaří, ale to se stane každému,“ bránil svého hráče Tomášek a 
zároveň upozornil na kvality útočníků Třeboně Sedláčka a Zvěřiny. 
Domácí fotbalisté, povzbuzeni vedením, atakovali branku Roudného, ale Kafka opět patřil k oporám svého 
týmu. Odolal i nebezpečné střele Bezemka, po níž následovala nepřesná dorážka Kupce. 
Poté se opět probudili arbitři a další pád Sedláčka po střetu s Kafkou opět posoudil hlavní rozhodčí jako 
penaltový faul. Tentokrát Luigi Dedaj přenechal své místo kapitánovi a Kupec opět zamířil přesně. Ovšem i 
tentokrát hlavní sudí poněkud zapomněl na svoji povinnost hříšníkovi udělit trest. Takže Kafkovi odpískal 
dvě penalty, ale brankář ani po jedné z nich neviděl žlutou, natož pak červenou kartu. Zajímavé vedení 
zápasu. 
Skóre zápasu uzavřel domácí Kováčik, když si před Kafkou počínal velice důrazně a ve vzájemném souboji 
nad ním vyhrál. Poněkud to zavánělo faulem na brankáře, který bývá v malém vápně chráněn, ale ne 
tentokrát. „Rozhodčí faul neviděl, tak ta branka platí. To nemá cenu, občas to bylo úsměvné,“ pokrčil rameny 
Tomášek. 
Roudenští tak po porážce 1:4 odjížděli z Třeboně se silným pocitem křivdy. 
„Výsledek je těžké hodnotit, jestli je krutý. Ono je jedno, jestli prohrajete 1:2 nebo 1:4, pokaždé je to 
porážka. To už nemá cenu hodnotit. To možná už za mě udělá příště někdo jiný. I to se ve fotbale děje a 
musíme s tím počítat,“  uzavřel pesimisticky rozhovor viditelně zklamaný Marcel Tomášek. 
 
 
Třeboň - Roudné 4:1 (1:0) 
Branky  14. Dedaj (11), 70. Zvěřina, 88. Kupec (11), 90.+1. Kováčik - 51. Šolc.  
Rozhodčí: Ochotnický– Kalenda, Chládek. ŽK 2:5 (Dedaj, Procházka - Vogl, Češka, Cahyna, Kafka, Hačka). 
Diváci: 100. 
Třeboň: Skála - Kupka, Bezemek, Tůma, Sláma – Kupec, Brozman, Dedaj (82. Kováčik), Procházka – 
Zvěřina, Sedláček (89. Hejl). 
Roudné: Kafka – Strapáč, Tejml, Vogl (85. Slípka), Novák - Pintér, Cahyna, Češka, Šolc - Matoušek, Ryneš 
(62. Hačka). 
 
 


