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Hodnocení naší účasti v jarní části III. třídy, skupiny B: 
 
Jarní odvety jsme zahájili doma proti omlazené Zvoleněvsi, ale výsledek 5:2 
neodpovídá plně průběhu hry, poněvadž nás hosté ve druhé půli přehrávali. 
Neproměnili však penaltu a my pak zápas dovedli k vítěznému konci. O týden 
později jsme zaslouženě prohráli 1:5  ve Vraném s místním béčkem, které nám 
dalo lekci z produktivity. Taky pokud zahodíme dvě penalty, těžko můžeme 
pomýšlet na bodový zisk. Proti Zlonicím jsme doma šli rychle do vedení, ale pak 
nám hosté zle zatápěli. Buď ale netrefili branku nebo ani balon a tak půle byla 
1:0. Na gólu soupeře jsme se nakonec museli podílet - byl polovlastní. Po té ale 
zloničtí polevili a hra se vyrovnala. Rozhodly 2 výborné zásahy Ondry v bráně - 
nám se podařilo z brejku dát na 2:1 a ke konci výsledek se silným soupeřem 
pojistit na 3:1. Za týden při souběhu jelo do Černuce "akurátních" jedenáct 
hráčů, kteří ale dobře zvládali defenzivní úkoly a při troše štěstí mohli nakonec 
ukořistit i tři body. Domácí proti očekávání netlačili tolik "na pilu" a bodík byl 
zasloužený. Dalším mužstvem, které jsme přivítali, byli silné Klobuky. Ačkoliv jim 
chybělo několik hráčů, po dvaceti minutách mohly vést 3:0. Podržel nás Honza v 
brance a troška štěstí. Před koncem jsme měli i šance vyhrát, ale netrefili jsme 
branku. O následné derby na Zichovci projevilo zájem málo fotbalistů, ale 
nakonec nás bylo dost. Přežili jsme úvodní nápor a dokonce šli do vedení, ale 
soupeř nás o něj rychle připravil a do poločasu vedl 3:1. Náš gól na 3:2 nebyl 
uznán pro ofsajd a pak domácí adept postupu zaslouženě zvýšil na 4:1 a také 
vyhrál. Do dalšího domácího střetnutí se slabou Olovnicí museli sestavu vyztužit 
3 dorostenci a Pepa Červenka (naposledy hrál loni v srpnu). Přesto tým v první 
půli předvedl dobrou hru, ze spousty šancí však využil jedinou - premiérově se za 
"velký" trefil M. Matušů ml. Druhý poločas ovládli hosté, ale nedokázali než 
vyrovnat, když směr balonu změnit T. Hotový. Další šance zlikvidoval Honza 
Zelený a 4 minuty před koncem jsme rozhodli o tříbodovém zisku (2:1). Při 
souběhu o týden později jsme zajížděli do sousedních Jedomělic a po dobrém 
vstupu do zápasu jsme vedli 1:0. Potom se hra vyrovnala a přitvrdila a domácí 
vyrovnali odrazem míče od nohou H. Chmelíka na 1:1. Před půlí pak šli po 
hlavičce do vedení 2:1. Druhá půlka patřila spíš nám, ale muška byla špatná. 
Domácí mohli zvýšit po brejcích, ale podržel nás Honza v bráně. V dalším zápase 
na vlastním hřišti nás čekala Knovíz z konce tabulky. Za čtvrt hodiny jsme vedli 
2:0, ale další šance jsme trestuhodně spálili. Díky O. Štikovi se stav nezměnil a, i 
když jsme dohrávali v deseti, dokázali jsme výsledek pojistit na konečných 3:0. 
Potom jsme zajížděli k o záchranu bojujícímu potrestanému celku Žižic, kde jsme 
odehráli vyrovnaný zápas, ve kterém však branky (3:0) dali jen domácí. Byla to 
škoda, protože jsme si příležitosti vytvořili. Měli jsme to napravit doma s 
posledními Neuměřicemi, které začaly dobře a ohrozily Ondru. My trefili tyčku a 
tak nás musel gólman opět držet nad vodou. Přesto šel tým do vedení po hodině 
hry. Čtvrt hodiny před koncem zachraňoval brankař hostí a pak, po chybě 
stopera, Neuměřice vyrovnaly na 1:1. Měli jsme možnosti dát branku, ale bylo z 
toho opět jen břevno a tak v závěru po skrumáži hosté trefili do sítě (1:2) a my 
odcházeli se sklopenou hlavou. Udobřit si diváky mělo mužstvo za týden opět 
doma, když přijely Tuřany. Byl to z naší strany ofenzivní festival a vypracovali 
jsme si na dvacet příležitostí (hosté měli šance 2). Podařilo se proměnit jen dvě, 
ale na výhru 2:1 to stačilo. S průběhem zápasu a nakonec i s výsledkem museli 
být diváci spokojeni. Kdyby však byli pozdeňští fanoušci na posledním utkání v 
Otvovicích, srdce by jim jistě zaplesalo. To, co tam naší hráči předvedli, bylo z 
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jiného soudku. Zodpovědný přístup k obranné činnosti a rychlý přechod do 
protiútoku byly naše zbraně. Připočteme-li k tomu perfektního Ondru v bráně a 
špetku štěstí (3 góly ze 6i šancí, 2x nás zachránila tyč), máme překvapení kola. 
Skalp lídra za výsledek 1:3 dávám hodně vysoko při zpětném pohledu na 
jednotlivé zápasy. Pomohli jsme tím k postupu rivalovi ze Zichovce a nic na tom 
nemění ani fakt, že nakonec, díky odhlášce kladenského béčka, postoupily i 
Otvovice.  
 
Na výborný podzim jsme dokázali navázat i na jaře, kdy nás šest výher, dvě 
remízy a pět porážek udrželo na jarním šestém a celkově posunulo na fantastické 
páté místo v soutěži, tj. nejlepší umístění od roku 2005. V jarní části (22) nám 
proti podzimu (30) chyběly nějaké góly Petra Štěpánka, ale zlepšená obranná fáze 
(22 gólů proti podzimním 29) udržela tým v popředí, částečně také díky menšímu 
počtu (jen 3) vlastenců. 
 
Brankaři se střídali. Honza Zelený byl u osmi bodů v šesti utkáních (2 výhry, 2 
remízy a 2 prohry, osm obdržených branek) a Ondra Štika absolvoval o zápas více 
(4 vítězství, 3 prohry, 14 inkasovaných gólů, 12 bodů). Honza udržel 2x čisté 
konto, Ondra jednou.  
 
Z obránců byl nejčastěji na trávníku Petr Sachl (12x), Honza Chmelík nastoupil 
11x (2x byl v trestu!) a Pavel Vyhnánek 10x, 8x hrál Roman Tyluš (alternoval 
v záloze), 5x Marek Šlajchrt, 4x Míra Cífka, 3x Vašek Hebr, 2x Petr Hulín. 
 
V záloze odehrál 12 zápasů Tomáš Hotový, 11x nastoupili Milan Šubrt, Pavel 
Paur, Pavel Koded a Martin Štěpánek, který střídavě hrál i v útoku.  
 
V útoku nasbíral nejvíce startů Petr Štěpánek, který byl 13x, 5x zasáhl do hry 
Aleš Šubrt (ale i v obraně a záloze), 3x hráli Aleš Ulrich a Roman Adamov.  
 
Nejčastěji (6x) střídal Martin Matušů ml., který k tomu přidal 2 starty v základu. 
 
Nastupovali však také další, zde nejmenovaní hráči, bez kterých bychom těžko se 
ctí odehráli některá utkání. Za to jim patří dík ! 
 
Ve střelbě více či méně důležitých branek byl nejlepší Petr Štěpánek (9 gólů), 5x 
zamířil do sítě Pavel Koded, 2x se trefil Martin Štěpánek. Po jedné brance přidali 
Milan Šubrt, Pavel Paur, Roman Tyluš, Aleš Ulrich, Roman Adamov a Martin 
Matušů mladší. Ve třech střetnutích jara jsme vyšli střelecky naprázdno. 
 
Nejlepším nahrávačem byl Petr Štěpánek, který měl 6 finálních asistencí, 5x 
připravil gól Tomáš Hotový, 2x Martin Štěpánek a po jedné nahrávce mají Pepa 
Veltruský (hrál jen 1x), Milan a Aleš Šubrtové, Pavel Paur a Honza Chmelík.  
 
Pokutových kopů jsme kopali víc než na podzim, ale proměnili pouze jediný ze 
tří, které byly nařízeny v náš prospěch. Proti nám byly nařízeny dvě penalty, 
proměněna byla jedna – druhou zlikvidoval Ondra Štika. 
 
Vyloučeni byli dva hráči – Petr Sachl za celkem obyčejný faul (2. ŽK) a po 
skončení zápasu v Jedomělicích po diskuzi se sudím Honza Chmelík. 


