
Hodnocení B-týmu – jarní část okresní soutěže IV. třídy 2012: 
 

Záložní celek na jaře pokračoval ve zlepšených výkonech ze druhé poloviny 
podzimu a tři porážky, dvě remízy a sedm (!) vítězství ho posunulo na 
konečnou čtvrtou příčku tabulky IV. třídy, skupiny B.  
Hned v prvním utkání to ale nebylo nic moc, navíc silný soupeř z Neuměřic, 
který byl ve druhé půli o něco lepší a zaslouženě, a zároveň taky šťastně, 
vyhrál 0:2. O týden později už to bylo o něčem jiném a po solidním výkonu, 
kdy jsme po většinu zápasu třímali otěže hry, se nám povedlo vyhrát 1:3 
v Otvovicích s místním béčkem. Výpomoc Petra Štěpánka a Tomáše 
Hotového byla čitelná nejen na hře, ale taky v zakončení – každý přispěl 
jedním gólem. V dalším domácím střetnutí nás navštívilo černucké béčko, 
které začalo jen s deseti hráči. Nám to proti oslabenému soupeři moc nešlo a 
rychle jsme prohrávali, stejně rychle se nám však podařilo vyrovnat. Když 
pak hosté hráli v plném počtu, vyrovnali hru a měli i tutovku, kterou ale, jak 
se později potvrdilo, trestuhodně spálili. Druhý poločas byl z naší strany a 
mnoho lepší a dvě branky Petra Štěpánka nás poslaly do vedení. Černuc se 
ovšem nevzdala a náš náskok udrželi oba gólmani (Kubu Šlajchrta musel 
vystřídat Pavel Dlugi), posléze přidal branku ještě Honza Prokeš a tak jsme 
vyhráli 4:1. Za týden na Zichovci už se nám tolik nevedlo a místní rezerva 
nám uštědřila druhou jarní porážku. Sestavu museli vyztužit dorostenci, ale 
v neustávajícím dešti na kluzkém terénu byl domácí tým v první půli lepší, 
nám pak patřila ta druhá, ale z minima šancí se ujala jen penalta – prohráli 
jsme 3:2. Za týden na domácím hřišti, opět s dorostenci, nás čekala Koleč, 
tedy aspirant postupu. Vyrovnaný a celkem pohledný zápas, ve kterém byli 
brankáři lepší než střelci, skončil remízou 1:1. Ačkoliv náš mančaft měl ve 
druhé dějství více ze hry a v závěru doslova tlačil, na konečný výsledek to 
vliv nemělo. Předvedená hra a remíza však potěšila. Další utkání se hrálo na 
smečenském pažitě, tedy toho času čtvrtého celku. V bráně zaskočil Martin 
Kraus (16) a v prvním střetnutí za dospělé se uvedl znamenitě. Vzhledem 
k souběhu s áčkem vypomohli další šestnáctiletí Adamus a Gönzöl a do 
útoku se přišel po dlouhé době proběhnout Pepa Červenka. V zápase, kdy by 
se příležitosti nechaly spočítat na prstech jedné ruky, kluci vybojovali 
cennou remízu 0:0. Proti pcherskému B-týmu jsme zkraje byli aktivnější, 
výsledkem bylo jen nastřelené břevno. Potom však byl lepší soupeř, jenže 
v naší bráně čaroval Martin Kraus, jehož zásluhou to v poločase bylo 0:0. Do 
druhé půle se prostřídalo a hned přišla penalta, kterou ale Cimrman kopl 
velmi slabě. Hosté pak šli do vedení tečovanou střelou a posléze měli také 
výhodu pokutového kopu. Náš mladý gólman však vyrazil a po protiútoku 
pískl sudí další desítku, kterou jsme tentokrát proměnili. Zlom přišel dvacet 
minut před koncem, kdy se podařilo vstřelit druhý gól a od té doby kralovalo 
na trávníku naše mužstvo, které dalo ještě čtyři branky a vyhrálo 6:1. Další 
zápas za týden se jelo do Slatiny a opět byl souběh. V zápase jsme byli o 
něco lepší a přesto jsme odešli poraženi. Pronásledovala nás smůla, 
neproměnili jsme pokutový kop a z pár metrů trefili břevno, také proto jsme 
prohráli na jaře potřetí, tentokrát 2:1. Další výhru jsme si připsali již za 
týden, kdy do Pozdně přijely Zákolany. Obrana měla několik okének a díky 
jim hosté 2x vedli. My jsme ale vždy srovnali a do poločasu šli do vedení díky 
disponovanému Tomáši Cífkovi, který dal dva ze tří gólů. Až po hodině jsme 
zlomili odpor hostí čtvrtou brankou po krásné akci – výhra 4:2. Po sedmi 
dnech se hrálo opět v Pozdni, přijelo béčko Tuřan. První dějství patřilo 
hostům, kteří nás převýšili v zakončení, ale vedli jen 0:2, protože Martin 
Kraus v bráně opět podržel. Do druhého poločasu nastoupily posily a hned 



za čtvrt hodiny bylo skóre otočeno - díky jednomu střelci – Petrovi 
Štěpánkovi – jsme vedli 3:2. Pak jsme dali na 4:2, ale dokonáno nebylo, 
hosté zápas ještě zdramatizovali, ale vyhrálo se 4:3. Příští zápas jsme měli 
volný los a pak se jelo do Vrbičan (hřiště Klobuky). Na vítězství hokejovým 
skóre 4:8 se podíleli nejvíce Petr Štěpánek, jenž se trefil pětkrát, a Honza 
Prokeš, který přidal dva góly. Největší překvapení jsme si nechali na závěr 
soutěže, kdy posílené Zlonice B měli potvrdit první místo. Od začátku nás 
domácí přehrávali. Do vedení se dostaly Zlonice, ale nám se před poločasem 
podařilo vyrovnat. Ve druhé půli domácí přitlačili, ale Martin Kraus v bráně 
odolával až do 65.minuty, kdy nestačil na ránu Švarce. Náš celek vyrovnal 
hned z protiútoku a stejné se opakovalo o čtyři minuty později – 3:3. Závěr 
utkání ve znamení velkého tlaku domácích, ale deset minut před koncem 
unikl P. Štěpánek  - 3:4. Náš brankař pak však i se štěstím odolal. 
 
Naše jarní utkání byla se skóre 37:23. Dokázali jsme dvakrát porazit silné 
druhé Zlonice a třetí Otvovice, k tomu na jaře remizovat s postupující Kolčí. I 
když nám ke konečnému čtvrtému místu pomohlo disciplinární potrestání 
Neuměřic, musíme jarní účinkování hodnotit kladně.  
 
 

Z brankařů pětkrát nastoupil Kuba Šlajchrt (2x výhra, 1x remíza a 2x 
prohra, skóre 10:8), jehož  1x střídal pro zranění Pavel Dlugi, 7x pak 
„zaskakoval“ Martin Kraus (5 výher, 1 remíza a 1 porážka, skóre 27:15). 
Výborný je průměr pod 2 branky na zápas ! 
 
V obraně všechna utkání absolvoval Pavel Vyhnánek, 10x byl Kuba Kvasnica 
(z toho 2x v útoku), Roman Holub nastoupil 9x stejně jako Jarda Sachl, 
Karel Lasík a Pepa Černý 7x (oba také v záloze), do pěti utkání naskočil Jirka 
Mikuláš a Míra Cífka .  
 
V záloze odehrál nejvíce Václav Cimrman, který naskočil 11x, Honza Prokeš 
10x, Marek Kuhn 9x, Tomáš Hotový 8x a Petr Adamus 7x.  
 
V útoku startoval 10x Petr Štěpánek, 6x Jirka Erba, 5x Tomáš Cífka a 
Martin Matušů (ten hrál kromě branky všude), Martin Štěpánek 4x (také 
v obraně).  
 
Hodně hráčů pomohlo třeba jen jednou nebo také jen na pár desítek minut. 
Vzhledem k celkovému počtu 39 nastoupivších se jim omlouvám, že je tu 
nebudu jmenovat, ale rozhodně jim je nutné poděkovat za to, že přišli 
pomoci. 
 
Nejlepším střelcem jara je s přehledem Petr Štěpánek, jenž se trefil 17x 
(čtrnáctkrát v posledních pěti zápasech!), Honza Prokeš skóroval sedmkrát, 
3x skórovali Tomáš Hotový a Tomáš Cífka, 2x Jirka Erba a Karel Lasík, 1x 
Milan Cífka, Pavel Vyhnánek a Petr Adamus.  
 
Statistika gólových nahrávek není zcela kompletní, nejvíce zapsaných 
asistencí má Vašek Cimrman (8), 5x přihrával Honza Prokeš, 3x Petr 
Štěpánek a Tomáš Cífka, 2x Tomáš Hotový a 2x Marek Kuhn. Další hráči 
mají po jedné asistenci. 
 
Bez jediného vyloučeného jsme odehráli všech 12 kol. 


