
Hodnocení B-týmu - jaro 2011: 
 

V úvodním zápasu jara jsme přivítali Uhy, adepta postupu. Začátek nám 
vyšel parádně a vedli jsme 2:0. S lepším soupeřem tým podržel Ondra, ale do 
poločasu Uhy snížily z penalty. Pak tečovanou střelou vyrovnaly a následně 
z brejku šly do vedení 2:3. Ve hře o bod nás držel Ondra, ale snaha 
nestačila. Za týden ve Zlonicích béčko vydřelo bod za remízu 2:2 díky 
Honzovi v bráně a skálopevnému Romanu Holubovi. V dalším domácím 
utkání to konečně vyšlo – mančaft po 12 zápasech vyhrál. Úlohu měl 
usnadněnou, protože černucký B-tým přijel v deseti a od 41.minuty po ČK 
dohrával v devíti. Hattrickem to zařídil Roman Adamov. Po sedmi dnech ve 
Pcherách musel celek nastoupit o 10i, ale pak přijel Roman Tyluš. Vedení 
0:2 zařídil Marek Šlajchrt, jenž se rozpomněl na léta strávená na křídle. 
Konečnou a zaslouženou remízu 4:4 připravil nahrávkami Vašek Cimrman. 
O Velikonoční neděli musel vypomoci P. Štěpánek st. v obraně a dorostenec 
Martin Štěpánek v záloze a tým nakonec s lepším soupeřem z Kolče uhrál 
bezbrankovou remízu, také díky Ondrovi v brance. O týden později na 
Zichovci byli domácím lepším celkem a také zaslouženě vyhráli 5:1. Osmého 
května k nám přijela rezerva sousedních Jedomělic a, ačkoliv nebyla o tolik 
horší, jasně prohrála 6:2. V našich barvách totiž nastoupili Vašek Cimrman, 
jenž sám dal 2 góly a přihrával na další hattrick Romanu Adamovovi, což 
stačilo k jasnému vítězství. O týden později další souběh a soupeř z kategorie 
celků hrajících o postup. 85 minut de facto v deseti po zranění V. Cimrmana 
znamenalo debakl, ale ještě necelou „čtvrthoďku“ před koncem to bylo jen 
5:1 – pak došly slátané sestavě síly. Doma nás již za pár dní ve vloženém 
kole navštívila rezerva Otvovic a vyhrála po dramatické koncovce 4:3. Škoda, 
že naši hráči využili k fotbalovým akcím jen třetinu hrací doby, protože 
pokud se hrálo, nebyli jsme horším týmem. V neděli pak opět na našem 
trávníku hrál tým Zákolan a narodila se další bezbranková remíza. Výsledku 
předcházela dobrá kombinační hra hostí a pár našich neproměněných 
příležitostí a je těžko odpovědět na otázku: „Kdo to dneska získal bod?“. U 
lídra soutěže ve Velvarech jsme odehráli dobrý zápas a jistě půl hodiny byli 
dokonce lepší. Pak nás soupeř přehrál o potvrdil své prvenství v soutěži a tím 
i jistý postup. Další středa a další předehrávka nás poslala do Vrbičan. Po 
celkem solidní půli jsme vedli 3:2 a branky nelze přičíst na vrub Petra 
Štěpánka zaskakujícího v bráně. Ve druhém poločasu jsme předvedli hru z 
„Pralesní ligy“ – hromada přihrávek ve středu hřiště, nejlépe na stojícího 
hráče a ještě k tomu každá druhá nepřesná. No, děs a běs. Škoda, takových 
soupeřů se už asi nedočkáme. Reputaci mančaft napravil již v neděli na 
domácím pažitu. Po celkem vyrovnané půli jsme ve druhém dějství rozstříleli 
rezervní tým Neuměřic 8:3 a pomstili tak prohru áčka ze soboty. Hattrickem 
se blýskl Marek Kuhn. Další zápas doma a další výhra přišla za týden, ale 
byla opravdu vydřená. Tuřanské béčko 2x vedlo a bylo i kombinačně lepší, 
ale náš až drtivý závěr realizoval v poslední čtvrthodině Roman Adamov, 
který dal všechny čtyři góly našeho mužstva. Hosté v poslední minutě jen 
snížili na konečných 4:3. Poslední zápas a poslední souběh v Blevicích. 
Zatímco áčko o pár kilometrů dále (vzdušnou čarou 3km) překvapilo hrou i 
výsledkem u vedoucího týmu III.třídy/B, rezerva po půlhodině vedla 2:1, ale 
ve druhém poločase se postupně zranili V. Cimrman, R. Holub a J. Sachl, 
rozpadla se obrana a domácí toho dokázali využít. Za zmínku stojí perfektní 
výkon soudce – laika. 
 



Naše utkání nebyla tak vyrovnaná jako na podzim. Dokázali jsme prohrát o 
osm, ale taky vyhrát o pět gólů. Získali jsme také o dva body více, než na 
podzim. Pětkrát se remizovalo (3x venku, 2x doma) a dvakrát prohrálo o 
jednu branku. Všechny čtyři výhry jsme zaznamenali na domácím trávníku. 
 
 

Z brankařů sedmkrát nastoupil Honza Zelený (3x výhra, 2x remíza a 2x 
prohra, skóre 21:18), Ondra Štika chytal 5x (1x výhra, 1x remíza, 3x prohra, 
skóre 12:15), Zděnky Jelínek pomohl 2x (1 remíza, 1 porážka, skóre 5:13) a 
1x zaskočil Petr Štěpánek (plichta 3:3 v „Čanech“).  
 
V obraně odehrál všechna utkání Jirka Mikuláš (15x), Roman Holub 
nastoupil 13x, 10x bránil Jarda Sachl, 9x byl Pavel Vyhnánek a Vlasta 
Růžička hrál 7x.  
 
V záloze odehrál vše Marek Kuhn (15x), Honza Prokeš s Václavem 
Cimrmanem naskočili 13x, Pavel Žák byl 8x stejně jako Tomáš Hotový.  
 
V útoku hrál  11x Roman Adamov, 10x Kuba Kvasnica (také alternoval 
v obraně), Petr Štěpánek 7x (+ 1x chytal), další spíše paběrkovali (Tomáš 
Hort a Aleš Šubrt po třech účastech).  
 
Velká „hromada“ hráčů (i de facto nehráčů) pomohla jednou nebo dvakrát 
hlavně při souběžných zápasech a za to jim patří veliký dík. 
 
 
Nejlepším střelcem jara je jasně Roman Adamov, jenž se trefil 15x (třikrát 
hattrick), Honza Prokeš skóroval šestkrát, 4 branky dal Petr Štěpánek, 3 
Mára Kuhn (také hattrick), 2x skórovali Tomáš Hotový, Vašek Cimrman, 
Pavel Vyhnánek a Marek Šlajchrt, po jedné brance zaznamenali Pavel Žák, 
Kuba Kvasnica, Roman Tyluš, Pavel Koded a Pepa Veltruský.  
 
Statistika gólových nahrávačů není zcela úplná, nejvíce zapsaných 
asistencí má Vašek Cimrman (11), 5x přihráli na branku Petr Štěpánek a 
Tomáš Hotový, 4x Marek Kuhn, 2x Pavel Žák a Honza Prokeš, další hráči 
mají po jedné asistenci. 
 
Jediným vyloučeným byl v předehrávaném středečním utkání s rezervou 
Otvovic stoper Roman Holub (2x ŽK). 
 
 
 
Doufejme tedy, že nadcházející podzim bude opět patřit k těm lepším ! 


