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Podzim B-mužstva by se dal rozdělit na dvě nestejně velké části podle počtu zápasů.
Všemu dění předcházela příprava, která se smrskla na účast na turnaji v Srbči, kde
naše béčko obhajovalo loňský triumf. Nevedlo se mu tak dobře jako o rok dříve, kdy
vyhrálo všechna utkání, ale dvě výhry a dvě remízy na prvenství v turnaji stačily.

První  část  mistrovského  podzimu,  již  druhého  ve  třetí  třídě,  strávilo  B-mužstvo
většinou na poslední příčce tabulky.  Předvedená hra sice nebyla  konstantně  špatná,
jenže na  lepší  výsledky  to  prostě  nestačilo  –  někdy to  byla  smůla  a  někdy taky  i
nepřízeň rozhodčího. Korunu všemu pak nasadily debakly v zápasech s Tuřany (1:13)
a  v  Kolči  (9:2).  Ta druhá  část  se  pak té  první  vůbec  nepodobala.  Zbývajících  pět
střetnutí  béčko totiž vyhrálo,  tři  z  nich nejtěsnějším rozdílem o jednu branku a na
Zichovci se štěstím až po penaltovém rozstřelu. Čtrnáct bodů z těchto zápasů posunulo
B-tým na nečekanou osmou příčku tabulky III. třídy, skupiny B.

V prvním mistráku na hřišti  Otvovic  jsme byli  po většinu utkání horším celkem a
zaslouženě  prohráli  5:1.  Ve  druhém kole  jsme přivítali  hráče  Sokola  Tuřany a  po
katastrofálním výkonu jsme odešli na hlavu poraženi poměrem 1:13. Třetí zápas nás
poslal  za  soupeřem  do  Blevic,  kde  jsme  mohli  odčinit  náš  předchozí  výpadek.
Prohrávali jsme o dva góly, ale dokázali vyrovnat a mohli i skóre otočit, jenže se nám
nepodařilo vstřelit další branku a před koncem nakonec inkasovali z dorážky. Domácí
tak šťastně vyhráli 3:2. Další zápas jsme hráli doma s Hrdlívem a konečně se dočkali
bodového zisku, když o vítězství 3:1 jsme rozhodli až v posledních deseti minutách
druhého poločasu. O týden později jsme změřili síly s aspirantem na postup, silným
celkem Dřetovic na jeho hřišti a na zápas nebudeme vzpomínat v dobrém. Po špatném
výkonu a prohraném poločase (2:0) se nám podařilo za dvaadvacet minut skóre obrátit
v náš prospěch. Bohužel, pan rozhodčí proti nám nařídil již druhou penaltu a Sparta
díky ní vyrovnala. Ještě větší křivdu jsme však pocítili na samém závěru utkání, když
v nastaveném čase pan sudí uznal branku, ačkoliv podle pravidel to udělat neměl. V 6.
kole jsme měli na dosah výhru nad silným soupeřem ze Žižic, ale v posledních deseti
minutách jsme dostali  dvě  branky a opět  odešli  s prázdnou, tentokrát  2:3.  O týden
později jsme hostovali na hřišti Sokola Uhy, kde se nám mnoho šancí nedávalo. Vývoj
zápasu potvrzoval papírové předpoklady a za 25 minut domácí  vedli  3:0. My však
nepodlehli panice a v 50. minutě bylo trochu překvapivě vyrovnáno. Soupeř však díky
gólům  loňských  posil  přece  jen  vyhrál  6:3.  Další  kolo  v  Kolči  bylo  ve  znamení
souběhu a omluvenek a tak se stalo, že lepší soupeř nás od snížení na 3:2 už nepustil
ke slovu a nakonec vyhrál jednoznačně 9:2.  

Po osmém kole jsme se nacházeli na úplném dně tabulky okresní soutěže III. třídy,
skupiny B se třemi body a skóre 17:44. Dlužno dodat, že i další dva celky (překvapivě
Stehelčeves s Hrdlívem, které loni hrály o postup) měly tři body. No a právě mužstvo
Stehelčevsi přijelo do Pozdně k dalšímu utkání, což znamená že se hrálo, jak se říká, o



šest bodů. Rezervu tedy posílil Jarda Petržílka a výsledek potvrdil, že to byla dobrá
volba. Jarda vstřelil dvě branky a výrazně přispěl k důležitému vítězství 3:2. V dalším
kole  mělo  béčko  opět  souběh  utkání  s  áčkem,  přesto  mělo  v  Knovízi  4  hráče  na
lavičce.  Možná  i  tato  skutečnost  pomohla  k  důležité  výhře  2:1.  Týden na to  jsme
hostili celek Slavoje Zvoleněves, který v loňském roce účinkoval o třídu výš a opět
jsme využili povolené podpory. Nezačali jsme sice nejlépe, ale postupem času se nám
podařilo převzít otěže zápasu a taky jsme dokázali potřebné góly. Vyhráli jsme 3:2 a
poskočili  ve vyrovnané spodní polovině  tabulky na 10.  příčku. K dalšímu střetnutí
jsme vyjeli  na  Zichovec,  kde nás  čekalo tradiční  derby.  V remízovém mači  každý
chvilku tahal pilku a gólmani byli lepší střelců. Dvacet minut před koncem šli domácí
do vedení a nezdálo se, že bychom to dokázali zvrátit. Tým však podržel zaskakující
Tonda Pražák v bráně a v poslední minutě se nám podařilo vyrovnat. V následujícím
penaltovém  rozstřelu  zaúřadoval  opět  náš  brankař,  což  překvapivě  znamenalo
nečekaný zisk dvou bodů. Poslední podzimní kolo přiválo do Pozdně mančaft Sokola
Neuměřice, který prohrál předchozích šest zápasů a inkasoval v nich 48! branek. Byli
jsme tedy favority,  ale pomohl jen Tonda Pražák místo zraněného Martina Krause.
Diváci moc fotbalové krásy neviděli a hráči vyprodukovali hafo nepřesností. Ve druhé
půli  nám  pomohlo  zaváhání  našeho  bývalého  gólmana  v  barvách  soupeře  do
dvoubrankového  vedení  a  zbytek  utkání  jsme zcela  ovládli,  navíc  hosté  museli  do
deseti. Z mnoha šancí jsme přidali jen 2 góly, vyhráli 4:0 a poskočili na osmé místo s
náskokem osmi bodů na poslední dvě mužstva. 

Pár čísel k tomu navíc:

Pět výher a k tomu jedno vítězství po penaltách spolu se sedmi prohrami znamenaly
zisk  nečekaných  17i!  bodů  a  osmé  místo  ve  vyrovnané  spodní  polovině  tabulky.
Nemáme sice dobré skóre, ale jako výchozí pozice do jarní části je to výborné. 

Nejlepším kanonýrem, pokus se tak dá nazvat, se stala letní posila Josef Průcha, který
ve dvanácti  zápasech skóroval 8x, 5 gólů  v deseti utkáních vstřelil  Martin Matušů,
který zde na rozdíl od áčka hrál vpředu, a 4 branky vsítil Tomáš Cífka, jenž nastoupil v
jedenácti zápasech. Dvakrát se trefilo šest hráčů,  Jardovi Petržílkovi k tomu stačilo
naskočit do jednoho zápasu, Lukáš Mansfeld potřeboval dvě utkání a Roman Kozelka
tři.  Dalšími  dvougólovými  střelci  byli  Martin  Koded  (9  z.),  Honza  Prokeš  a  Jirka
Provazník,  kteří  odehráli  10  zápasů.  Jednou  brankou  přispěli  Petr  Štěpánek,  jenž
pomohl v jednom utkání, Pavel Paur, který nastoupil 4x a Tomáš Gönzöl (7 zápasů). 

V brance se objevili celkem 4 muži, 8 zápasů odchytal Martin Kraus, dvakrát zaskočili
Dominik Košta a Tonda Pražák.  V jednom zápase,  a zrovna proti Tuřanům (1:13),
musel do brány Jirka Pospíšil. 

Do mistrovských zápasů letošního podzimu naskočilo dohromady sedmatřicet hráčů a
jen jednou chyběl  Josef  Průcha,  pouze dvě  utkání vynechali  Lukáš Kuhn a Tomáš
Cífka.  3x nebyl Honza Prokeš, Martin Janek, Martin Matušů, Jirka Provazník a Pavel
Vyhnánek.  Čtyři  absence měl  Martin Koded a tak bychom mohli pokračovat až do
čísla 37. 



Pozitivem je jediná červená karta,  kterou viděl  Kuba Hlaváček.  Žlutých karet  bylo
uděleno dohromady 17, třikrát ve čtyřech zápasech byl napomenut Kuba Kvasnica a
po 2 ŽK obdrželi Vašek Zelenka, Martin Koded a Josef Průcha. Dalších osm hráčů
inkasovalo po jedné žluté kartě. 

Jediný penaltový rozstřel mužstvo vyhrálo, bylo to v derby na Zichovci. 

Ani  jednou  nevyšlo  mužstvo  střelecky  naprázdno,  proti  tomu  čisté  konto  uhájilo
jedenkrát v posledním podzimním utkání s Neuměřicemi.

Na jaře čekají béčko čtyři souběhy, z nichž plná polovina připadá na poslední tři kola.


