
Hodnocení B-týmu - podzim 2010: 
 

Jak jsem již zmínil u áčka, los nám nakloněn moc nebyl, když z úvodních pěti 
zápasů mělo béčko hned třikrát souběh. K údivu fanoušků i soupeřů však mužstvo 
po těchto zápasech figurovalo na krásném čtvrtém místě !   
Hned v zahajovacím utkání jsme jeli do Uhů, tedy mužstva aspirujícího na postup 
(návrat) do III. třídy. Byl to zápas Pavla Dlugiho zaskakujícího v brance, později 
známého pod přezdívkou "Čarodějův učeň". Ale dobře hrál celý tým a bod za 
výsledek 1:1 byl zaslouženou odměnou. O týden později přijely Zlonice posílené o 
opory Demetera či Švarce. Divokou přestřelku načali hosté hned v 1.minutě gólem z 
půlky hřiště a náš celek prohrával 0:2 a později 2:5, ale pokaždé vyrovnal - 
naposledy v 88.minutě. Když pak v nastavení Ondra zneškodnil penaltu, další 
vydřený bod byl náš. Jednoznačně nej... fotbal podzimu, čímž nechci shazovat 
výkony áčka. Další souběh byl v Černuci, ale mančaft nesrazilo ani nešťastné 
zranění Míry Cífky v 5.minutě a v první půli na hřišti dominoval, aby nakonec 
vyhrál 4:2. Stejným skóre skončil další zápas doma s Pcherami, když rozhodnuto 
bylo opět po výborném prvním poločase. Třetí souběh v Kolči byl opět v naší režii, 
ale ani vedení 3:0 nakonec málem nestačilo, když v závěru silně docházely síly a 
domácí snížili až na konečných 3:2. Výsledek mužstvo posunul až na průběžnou 4. 
příčku tabulky.  
Další utkání jsme o víkendu doma neodehráli, poněvadž hřiště bylo po noční průtrži 
mračen pod vodou. Hned ve sváteční úterý jsme jeli na předehrávku do Otvovic, ale 
ani posílení nám nepomohlo. Podržel nás sice Ondra v bráně, ale víc než snížit na 
1:2 se pro starou bolest - neproměňování šancí - nepodařilo. Další neděle pro nás 
znamenala derby béček v Jedomělicích. Zápas s posledním, který režíroval až 
neskutečně nepřesný sudí Galgonek, jsme nakonec dotáhli k remízovému závěru, 
ale v jeho průběhu jsme vyrobili příliš mnoho chyb. A tak, protože jsme byli lepší, 
bod za výsledek 3:3 byl jen slabou náplastí. Potom k nám přijela Slatina - tým ze 
širší špice tabulky. Začátek byl překvapivý, hosté hráli opatrně a čekali na to, co 
vymyslíme. Chyba v rozehrávce však znamenala první gól v naší síti a my opět 
zahodili každou ze šancí. I druhou a třetí branku dali slatinští z brejku Paprňákem, 
ale když pak autor hattricku odkulhal ze hřiště, jejich hra se stala bezradnou. 
Nejdřív jsme nastřelili tyč, ale potom dvě hlavičky skončili v síti a v nastavení jsme 
sahali po bodu, ale hosty jako předtím podržel gólman. Přesto výsledek 2:3 nebyl 
potupnou porážkou - předvedli jsme se v dobrém světle. Odložený zápas se 
Zichovcem se hrál ve středu a dvakrát jsme vedli, abychom nakonec dohonili 
remízu 3:3 deset minut před koncem. Přitom bylo mužstvo posíleno o áčkaře, ovšem 
soupeř této možnosti využil také a tak je nakonec výsledek spravedlivým vyjádřením 
dění na „place“. Další souběh za týden nás poslal do Zákolan, kde po tragickém 
začátku byli naši hráči lepším celkem a ještě pět minut před koncem vedli 2:1. 
Nedisciplinovanost nás však připravila nejen o výhru, ale pak i o bod za remízu, 
protože jsme prohráli brankou v nastavení 2:3. Příštím soupeřem bylo velvarské 
béčko, zatím jasně nejlepší tým soutěže, který přijel bez posil. I tak velmi dobře 
kombinoval, ale jeho hra byla nějak bez jiskry. Brzy inkasoval po chytrém lobu 
Tomáše Horta, ale potom rychle skóre otočil. Měl i další šance, ale Ondra s 
podporou zadáků pohromu zažehnali. Vyrovnat se ještě do poločasu podařilo Pavlu 
Žákovi, jehož centr skončil za zády brankaře. Obětavě jsme hráli i ve druhé půli a 
drželi nerozhodný stav. Když pak hosté promarnili „loženku“, naklonil z brejku 
Roman Adamov jazýček vah na naší stranu. Velvarští nakonec šťastně vyrovnali 
tečovanou střelou na konečných 3:3. Hned ve čtvrtek byla na pořadu předehrávka 
doma s celkem Vrbičan. Oproti neděli se nedařilo nic, chyběla vůle a po 
katastrofálním poločase se šlo do kabin za stavu 0:3. Ve druhém dějství se nám 
dařilo hosty přehrávat a také snížit, ale vždy, když už to vypadalo na vyrovnání, 
jsme po chybě inkasovali. Vrbičany na konečných 3:5 upravili z vymyšlené penalty. 
Další velká role soudce v podání pana Köhlera nám potkala v Neuměřicích. Po 
nafilmované penaltě domácí vedli již 2:0, nám se podařilo snížit na rozdíl jednoho 
gólu. Ve druhé půli sudí vyloučil neuměřickým jednoho a pak i druhého hráče, 



načež dostal „pár facek“. Utkání se dohrálo, ale bylo o deset minut kratší a 
vyrovnání jsme se nedočkali. Místo toho vyšla červená i na nás. V dalším střetnutí 
na hřišti letos poněkud slabších Tuřan nám vyšel začátek a vedli jsme 1:0 a pak 
2:1. Půle nakonec byla 3:3, protože oba týmy využily své příležitosti. Ve druhém 
poločase už branka nepadla, hlavně zásluhou Ondry v bráně, jelikož domácí byli o 
něco lepší. Poslední zápas podzimu přivedl do Pozdně opět silného soupeře - 
mužstvo Blevic. Na podmáčeném terénu byla tvorba hry těžkým oříškem, ale bez 
nasazení a chutě se hrát nedá. Ondra musel čelit několika brejkům, ale držel čisté 
konto. Dařilo se mu to však jen hodinu a pak už se mančaft vezl. Konečné skóre 0:3 
bylo lehce nehezkou tečkou za první částí sezóny.  
 

V té naše béčko nepatřilo mezi ty lepší týmy tak, jako tomu bylo o rok dřív. Po 
výborném úvodu přišlo deset zápasů bez vítězství, ze kterých jsme vytěžili čtyři 
remízy. Zajímavé je, že o body jsme obrali oba nejlepší celky, které mají na soupeře 
náskok třinácti respektive deseti bodů a budou spolu soutěžit o postup. Nejkrutější 
porážka přišla až v posledním kole a bylo to o tři góly, jednou to bylo o dva, ale 
čtyřikrát jen o branku. S přibývajícími koly nám lineárně ubývalo sil, což dokládají 
výsledky poločasů. První polovinu zápasů jsme 5x vyhráli, 5x remizovali a 5x 
prohráli se skóre 20:18. Ve druhých dějstvích jsme zvítězili jen 2x (Zlonice a 
Vrbičany), 7x plichtili a 6x odešli poraženi s poměrem branek 18:24.  
Postavení v tabulce neodpovídá síle týmu a doufám, že to na jaře potvrdí. 
 

Z brankařů se vícekrát zapojil Ondra Štika, který nastoupil 11x (2x výhra, 6x 
remíza, 4x prohra, skóre 32:35), Honza Zelený chytal 3x (1x výhra, 2x prohra, skóre 
6:7) a 1x zaskočil Pavel Dlugi (remíza 1:1 v Uhách).  
V obraně pravidelně nastupoval Jirka Mikuláš (14x) s Romanem Holubem (13x), 
Pavel Tomeš a Vlasta Růžička hráli 11x, 9x byl Pavel Vyhnánek a 7x Jarda Sachl.  
V záloze odehrál nejvíce Pavel Žák (14x) s Václavem Cimrmanem (13x), Honza 
Prokeš byl 11x a Radek Spal 7x. Jedenáctkrát hrál i Tomáš Hotový, z toho však 9x 
naskočil z lavičky.  
V útoku se zapojil 7x Tomáš Hort, 6x Roman Adamov, 5x Kuba Kvasnica a 4x Petr 
Štěpánek.  
 

Naopak jen jednou se zúčastnili Pepa Červenka (20 min.) a pět dorostenců, z nichž 
bych zmínil Míru Cífku, jenž se po pěti minutách v Černuci nešťastně zranil. 
Jednou jen z lavičky přihlížel Michal Cífka.  
Nemohu se nezmínit také o dalších, bez nichž by mužstvo někdy nebylo v plném 
počtu. 
 

Zajímavostí byly 4 remízy 3:3 (2x doma, 2x venku) a již výše zmíněná krásná plichta 
5:5 se Zlonicemi.  
 

Nejlepším střelcem podzimu je Václav Cimrman s šesti brankami (4x PK), 5x se 
trefil Tomáš Hort, 4x skórovali Tomáš Hotový a Petr Štěpánek (1x PK), 3x Honza 
Prokeš a Roman Adamov, 2x Kuba Kvasnica, Honza Chmelík a Aleš Šubrt, po jedné 
brance zaznamenali Pavel Žák, Jirka Mikuláš, Vlasta Růžička, Pavel Vyhnánek, 
Radek Spal, Roman Tyluš a Pavel Dlugi.  
Stejně jako u áčka není statistika gólových nahrávačů kompletní, podle ní je na 
tom nejlíp Pavel Žák s pěti asistencemi, 3x přihrál na branku Petr Štěpánek, 2x 
Honza Prokeš a Tomáš Hort, jednu asistenci má zaznamenánu osm hráčů. 
Jediným vyloučeným byl Pavel Žák na konci zápasu v Neuměřicích. 
 

Pokud vezmu v úvahu hráče alespoň se třemi starty, tým nevyhrál, pokud nastoupil 
Roman Adamov, Radek Spal, Martin Šlajchrt, Marek Šlajchrt, Milan Šubrt nebo 
Honza Chmelík.  
Naopak mužstvo neprohrálo v sestavě s Petrem Štěpánkem (ani když seděl jen na 
lavičce) či Alešem Šubrtem, pouze jednou prohráli Tomáš Hort a Pavel Dlugi.  
 
Rozhodně však tímto nechci ovlivnit jejich další přístup k fotbalu … 
Tedy raději: „FOTBALU a fotbalistům ZDAR !“ 


