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V úvodu nové sezóny si Bé-mužstvo vedlo velice dobře, tedy alespoň výsledkově. 
V přípravě zdolalo SK Pchery 2:1 a pak v prvním mistrovském zápase porazilo po 
velmi dobrém taktickém výkonu nepříjemnou rezervu Otvovic na jejich trávníku 4:0. 
Ve druhém kole jsme přivítali zálohu Sokola Neuměřice a tam už to bylo více o 
bojovnosti a také o štěstí, které se nakonec přiklonilo na naší stranu - po remíze 2:2 
v základní hrací době jsme vyhráli na penalty díky dobré střelbě a specialistovi 
Góďovi, což znamenalo 2 body. Třetí kolo nás vyslalo za soupeřem (a taktéž béčkem) 
do Hrdlíva, kde nás tradičně nečekalo nic lehkého. Domácí hráli celý druhý poločas na 
naší polovině hřiště a jenom díky skvělému brankaři bylo skóre pro nás přijatelné – 
prohrálo se jen 1:0. O týden později jsme změřili síly s lídrem soutěže - silným týmem 
ze Slatiny a zápas to byl těžký. Uhlídat jejich ostrostřelce Martina Nídra nebylo pro 
naší obranu vůbec jednoduché, ale měli jsme štěstí, že se trefil pouze jednou. Jeho 
penaltový pokus v 89.minutě naštěstí vystihl „penaltový mág“ Martin Kraus a my 
zápas dotáhli do vítězného konce (3:2) a doma potvrdili prozatímní neporazitelnost. V 
pátém kole jsme odjeli do Zákolan potvrdit dobré výsledky z minulých utkání, jenže 
výkon z naší strany tentokrát nic moc a navíc se od 40.minuty hrálo v deseti. Po 
prohraném poločasu nás držel nad vodou skvělý výkon Martina Krause a jeho další 
chycená penalta nás jak se říká nakopla a „silou-mocou“ jsme zápas v posledních 
deseti minutách otočili a vyhráli 1:2. Byli jsme v tabulce druzí za Slatinou, avšak od 6. 
kola se nad námi zlomila hůl - nevydařený zápas v Olovnici, kde neproměněná 
penalta, lepší soupeř a skvělý výkon olovnického gólmana znamenala prohru 2:0 
(zápas blbec!) a ani 7. kolo nestálo za nic. Rezerva SK Zlonice, která přijela s nabitým 
kádrem nás doma celkem jasně přehrála (1:3) a ukázala, jak se fotbal dá hrát i s 
dorostenci! Další záložní celek nás čekal v Černuci a byl to zápas pro nás hodně 
smolný - kupodivu jsme hráli skoro celý zápas na jejich půlce a měli několik šancí, 
bohužel naše patrony nestačily k překonání domácího brankaře a to nakonec rozhodlo 
– prohra 2:0. Poslední kolo bylo hodně překvapivé – do Pozdně přijel nejslabší možný 
soupeř, tedy mužstvo z Třebichovic, toho času beznadějně poslední tým soutěže. Jenže 
musíme uznat, že hosté se ukázali ve velmi dobrém fotbalovém světle a byli lepším 
celkem. Z naší strany jen ta produktivita byla jakž-takž, ale branek mohlo být více. 
Náš výkon taky nic moc, to si musíme přiznat a konečné vítězství 4:3 bylo spíše 
šťastné .  

K tomu pár slov Zdeňka Frýdy:  

Do pátého kola jsme si vedli skvěle, těžké zápasy se soupeři jako Slatina, Otvovice, 
Neuměřice a v Zákolanech jsou toho důkazem! Tak, jako se v obyčejném životě vše 
nepodaří, tak to platí i v našem případě. Hodně mě mrzí zápas v Olovnici a v Černuci, 
naproti tomu nás přejeli po všech stránkách fotbalisté Zlonic - tam je vidět, že v tomto 
klubu se pracuje s fotbalem dobře. K našemu mužstvu podotknu, že 5. místo není 
ostudou a taky skvělé výkony Martina Krause, jehož bych chtěl vyzdvihnout - 
mnohokrát nás podržel. Jen si přeji, aby dostal více příležitostí v A-týmu, zaslouží si 



to. Dále výkony mladého Ondry Cimrmana, který, ač je dorostenec, odehrál všechny 
zápasy a hlavně je odehrál výborně. Mužstvo našlo střelce v Honzovi Prokešovi a to je 
dobře. Samozřejmě poděkování patří všem klukům z áčka, kteří nám pomáhali ...  

P.S. Za mojí maličkost dodám jen tolik: Jsem rád, že jsem mohl být toho součástí, že 
jsem nějakou měrou snad týmu pomohl. Rád budu vzpomínat, přeji celému klubu ať se 
daří a hodně fotbalového štěstí. 

A navíc pár čísel k tomu jako douška: 

Béčko úspěšně vstoupilo do soutěže a po pěti utkáních bylo na čele vyrovnané tabulky. 
Potom však přišly možná i smolné zápasy a porážky od Olovnice, Zlonic a Černuce. V 
posledním kole přehrálo Třebichovice a posunulo se doprostřed tabulky. Vyrovnané 
skóre 16:16 ale napovídá, že kromě středu tabulky jsme druhým nejhůře střílejícím 
celkem a na druhé straně by nás obdržené branky řadily k vedoucím týmům. Čtyři 
výhry a k tomu jedno vítězství v penaltovém rozstřelu dohromady se čtyřmi prohrami 
znamenaly zisk 14i bodů a páté místo, přesně ve středu tabulky. Ještě jednou je 
potřeba zdůraznit, že pozitivem je malý (16) počet branek v naší síti, ale stejný počet 
vstřelených gólů je naopak negativem a měli bychom tomu dát důraz v tréninku.  

Mužstvu našlo kanonýra v Honzovi Prokešovi, jenž se v sedmi utkáních zapsal mezi 
střelce 7x a dal tak téměř polovinu všech gólů. Dvě branky přidal Zdeněk Frýda a po 
jednom zásahu do černého si připsalo šest hráčů – tedy Tomáš Gönzöl, Pepa Vaniš 
mladší, Pepa Černý, Vašek Cimrman, Petr Štěpánek a David Dolejší. Jedna branka 
byla vlastní po střele Jirky Erby. 

Statistika gólových asistencí není úplná, po dvou nahrávkách na branku mají připsáno 
Adam Sachl a Zdeněk Frýda, jednu finální nahrávku máme zaevidovánu u pěti hráčů 
(Tomáš Gönzöl, Vašek Zelenka, Pavel Dlugi, Jirka Erba a Vašek Cimrman). 

Do devíti zápasů naskočilo dohromady dvacetsedm hráčů, ani jednou nechyběli 
Zdeněk Frýda, Ondra Cimrman a Pepa Vaniš mladší. Jedno utkání vynechal Pavel 
Dlugi a 2x nebyli Honza Prokeš a Jirka Mikuláš. Další čtyři hráči absentovali třikrát a 
tři pak čtyřikrát.  

Žlutou kartu vidělo deset hráčů, více než jednu pak Kuba Kvasnica a Vašek Zelenka 
(po 2). Kuba Kvasnica obdržel také přísnou kartu červenou, za kterou pak musel 
pauzírovat.  

Mančaft netrefil ani jeden balon do vlastní brány, kopal tři pokutové kopy, ale jen 
jeden proměnil. Proti nám byly nařízeny dvě penalty, avšak obě zneškodnil specialista 
Martin Kraus.  

Jediný penaltový rozstřel mužstvo vyhrálo, bylo to doma se Sokolem Neuměřice.  

Celkem třikrát vyšlo mužstvo střelecky naprázdno, naproti tomu jednou udrželo čisté 
konto. 


