
Divadlo na utkání krajské soutěže. Hlavní rozhodčí potopil 
domácí tým. 

Putna Pavel. Jméno tohoto rozhodčího si budou fanoušci velického týmu pamatovat ještě hodně dlouho. Ve 
fotbalovém zápase 17. kola mezi Velkou nad Veličkou a Lednicí byli fanoušci svědky něčeho nevídaného. Za 90 minut 
stihl hlavní rozhodčí domácím udělit hned tři červené karty a nařídit proti nim dvě penalty. Výsledek 0:6 hovoří za vše. 

Utkání prvního celku Lednice s jedenáctou Velkou nad Veličkou nabídl v 17. kole velkou podívanou. Fotbalově 
zápas nepatřil mezi nejpohlednější, ale především výkon hlavního rozhodčího Putny stojí za zmínku, který zařízl 
domácí celek.  

Zápas řídil příliš přísným metrem, často to vypadalo, jakoby měl za úkol domácí tým úplně potopit. Sedm 
žlutých a tři červené karty mluví za vše. Ve 42. minutě byla udělena karta žluté barvy také stoperovi domácích za 
údajné kritizování pomezního. K ničemu takovému ale ze strany velického obránce nedošlo. Ve 45. minutě byl 
po druhé žluté kartě vyloučen Petr Valášek, který se při centrovaném míči srazil s brankářem hostů, za což mu 
byla udělena druhá žlutá karta.  

Po první půli vedli hosté 3:0. O všechny tři branky se postaral lednický útočník Tomáš Pálka, pod druhým gólem 
se však znatelně podepsal domácí brankář Michal Motyčka. Velický brankář v rukou nedokázal udržet 
jednoduchou střelu, která mu propadla mezi nohama a skončila v brance domácích.  

Velká tak do druhého poločasu nastoupila pouze s deseti hráči, o vítězi utkání ale už bylo téměř rozhodnuto. Pan 
rozhodčí Putna svůj výkon ale v druhé půli postupně korunoval.V 70. minutě udělil červenou kartu Petru 
Horákovi, domácímu středopolaři. V souboji s protihráčem získal čistým způsobem míč, rozhodčí mu ale udělil 
druhou žlutou. Do zápisu potom uvedl: “Červená karta během zápasu, Druhé napomenutí během utkání, 1. ŽK: 
PNaP, projev nespokojenosti, kritika R v přerušené hře: ,,Cos teď pískl, to nebyl žádný faul”. 2. ŽK/ČK: NCH: 
bezohledné kopnutí protihráče ze strany v SoM v nepř. hře. Po obdržení ČK hráč sundal dres na protest s 
rozhodnutím R a otálel s odchodem z HP cca 1 minutu. Odešel až po zásahu kapitána domácích.” 

Verdikty sudího se pochopitelně nelíbili ani trenérovi domácích panu Haincovi, který byl za své protesty 
vykázán ze střídačky.To ale nebylo vše! V 85. minutě došlo k nevídané situaci. V pokutovém území Velké k 
žádnému faulu nedošlo, i přesto byl nařízen pokutový kop. Hosté i s troškou štěstí penaltu proměnili a skóre 
utkání upravili na 0:5. Brankář Motyčka následně odkopl míč, rozhodčí přiběhl a udělil mu červenou kartu. 

Na utkání byl přítomen i delegát FAČR Michal Jelínek, který si dělal pravidelné poznámky. Po utkání fanoušci domácích 
slovně napadali rozhodčího Putnu, což je ovšem k průběhu utkání pochopitelné. 
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