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Ve dvou přípravných zápasech Béčko začalo velice slušně - jedna remíza a jedna výhra. A za 
týden se šlo na první ostrý zápas. Zajížděli jsme na trávník SK Třebichovice, kde jsme byli 
jasně lepším týmem především v prvním poločase. Domácí hráči ztroskotali na neproduktivní 
koncovce a my si vezli tři body, když pro nás pan sudí Hykl fouk‘ dvě penalty v prvních 
dvaceti minutách. Druhé kolo jsme na domácím pažitu přivítali vyrovnaného soupeře, kterým 
bylo otvovické béčko, a byl to boj o střed hřiště, který jsme nakonec zvládli my a potvrdili to 
výsledkem 3:2 pro nás, ačkoli jsme prohrávali 0:1. Další zápas nás čekal v Neuměřicích, kde 
místnímu béčku vytvořili fanoušci slušnou domácí kulisu. A ani tam jsme nezaváhali a 
vyhráli 1:3 - tři výhry v řadě, celkem slušný začátek dalo by se říct. Mužstvo bylo tak říkajíc 
na koni, ale týden na to nám spadl hřebínek na hřišti SokolaTuřany, kde nám nešlo skoro nic a 
tak jsme zaslouženě prohráli 3:0. V pátém kole nás také nic lehkého nečekalo, vyrazili jsme 
na půdu dalšího z těžkých soupeřů – SK Zlonice B. Na jejich domácím trávníku a při souběhu 
s A-týmem jsme nevěděli, jak to dopadne. Početná divácká kulisa hnala Zlonice na zteč a ty 
již ve 4.minutě vedly. Další šance však neproměnily a ve druhé půli se nám podařilo i 
vyrovnat hru. Dokonce jsme šli do vedení, jenže domácí pak přidali a vyrovnali. V nervním 
závěru jsme uhráli remízu 2:2 a na penalty jsme to také zvládli po osmi sériích. V šestém a 
pak i osmém kole jsme dostali lekci z produktivity - prohra doma se silnou Slatinou 1:4 a po 
týdenní pauze také s Knovízí 1:5 hodně mrzela a na mužstvo padla deka. Chtěli jsme napravit 
špatné výsledky s posledními Zákolany, ale, bohužel, ani tam to nevyšlo. Nedali jsme branku 
a po penaltě přišla smolná prohra 1:0. Poslední dvě kola jsme nakonec zvládli. V Černuci se 
silným místním béčkem po boji byl na konci stav 0:0, ale vyhrálo na penalty a 2 body byli 
naše. Poslední podzimní utkání doma s rezervou Hrdlíva jsme vyhráli „jen“ 3:0, a potvrdili 
dobrý výkon z minulého týdne. Jen ta střelecká potence nebyla úplně ideální.  
 

NEMOHU SI ODPUSTIT SLOVO NA ZÁVĚR  (to zas bude něco pro Petra Sachla, co):  

Béčko na podzim mělo celkem slušný začátek, tedy tři vítězství za sebou, pak přišel útlum a 
je potřeba přiznat, že i lepší soupeři. Bohužel, trápila nás produktivita a odehráli jsme také pár 
smolných zápasů, naštěstí konec sezóny mužstvo zvládlo dobře. V jarní části budeme mít 
výhodu více zápasů na domácím trávníku, tak to snad zvládneme se ctí. Poděkování patří 
celému mužstvu a hlavně našemu brankáři Martinu Krausovi. Dále hráčům, kteří toho moc 
nenahráli, a přesto s námi jezdili a táhli za jeden provaz. Z áčka hráči vypomohli Martin 
Štěpánek, Lukáš Mansfeld, Adam Sachl, Marek Šlajchrt, Milan Cífka a Honza Zelený - těm 
taky děkujeme a nemůžeme zapomenout na naše fanoušky, kteří nám byli nakloněni.  

          Zdeněk Frýda  

A pár čísel k tomu jako douška: 

Béčko mělo úspěšný vstup do soutěže a po třech vyhraných utkáních si lebedilo na čele 
tabulky. Potom ale dostalo lekci na hřišti Tuřan, a i když pak přehrálo na penalty silný B – 
tým Zlonic, další kola znamenala útlum a také ústup z čela tabulky. Tři porážky za sebou a 
měsíc bez výhry částečně napravilo béčko v závěru v Černuci a doma s Hrdlívem B. Čtyři 
výhry a dvě vítězství v penaltových rozstřelech spolu se čtyřmi prohrami znamenaly zisk 16 



bodů a šesté místo, přesně ve středu tabulky. Stejně jako u áčka je pozitivní malý (18) počet 
obdržených branek, ale jen 15 vstřelených gólů je velká škoda.  

Mužstvu chyběl kanonýr a tak je nejlepším střelcem Zdeněk Frýda, jenž v devíti utkáních 
vsítil 5x, tedy dal třetinu všech gólů. Tři branky přidal Roman Tyluš, dvakrát se trefil Honza 
Prokeš a po jednom zásahu do černého si připsali Tomáš Gönzöl, Pavel Dlugi, Marek Kuhn, 
Martin Štěpánek a konečně Martin Matušů, který proměnil penaltu.  

Statistika gólových asistencí je neúplná, po dvou mají připsáno Honza Prokeš a Zdeněk 
Frýda, jednu finální nahrávku evidujeme u pěti hráčů. 

V deseti zápasech jen jednou chybělo sedm hráčů, 2x nebyli další tři hráči, třikrát chyběl 
jeden a čtyřikrát dva hráči. Do soutěže zasáhlo dohromady 27 fotbalistů, jen Roman Holub si 
netroufl na plac a jen v nouzi občas usedl jen na lavičku také jinak, než jako kouč.  

Tři žluté karty nasbíral Kuba Kvasnica a k nim si jednou řekl také o kartu červenou, za kterou 
pak musel 4x pauzírovat. Dvě žluté karty viděli Zdeněk Frýda a Jarda Sachl, po jedné Pepa 
Černý, Milan Cífka a Vlasta Růžička. To spolu pak činí průměr jednu žlutou na zápas a řadí 
tým k těm průměrně slušným.  

Mančaft neskóroval ani jednou do vlastní brány, kopal dva pokutové kopy – oba Martin 
Matušů, ale jen jeden proměnil. Proti nám byla nařízena jedna penalta a ta rozhodla o 
hubeném vítězství Zákolan.  

Výborně si mužstvo vedlo při penaltových rozstřelech, když oba (ve Zlonicích a v Černuci) 
vyhrálo. To znamená, že od zavedení tohoto pravidla v loňském ročníku B-tým ještě na 
penalty neprohrál ! 


