
Ohlédnutí za podzimní částí okresní soutěže IV. třídy, skupiny B : 
 
Téměř tři kompletní jedenáctky hráčů „vyzkoušel“ B-tým v podzimní části soutěže, i když 
jich sedm nastoupilo jen v jednom utkání a třeba jen na několik minut. Úvod ročníku 
nám nevyšel zcela podle představ – v pěti zápasech jsme odešli 4x poraženi, při čemž 2x 
to bylo při souběhu s áčkem. Od vloženého kola, kdy se nám podařilo přehrát béčko 
vedoucích Zlonic, se to však zlomilo a mančaft ze sedmi utkání 5x zvítězil, což mužstvo 
posunulo na sedmou příčku s aktivním skóre. 
Již první hrací den se sešly zápasy obou týmů a do Neuměřic jelo 10 hráčů + 2 
dorostenci. Konečný výsledek 6:0 byl dost krutý, ale při dvou střelách na bránu soupeře 
a mnoha hrubkách to jinak dopadnout nemohlo. Další týden k nám přijela silná záloha 
Otvovic a hrál se vyrovnaný zápas, do kterého na naší straně nezasáhl ani jeden hráč 
z prvního celku. S trochou štěstí jsme to dotáhli k zasloužené výhře 4:2, když soupeř 
dokázal vyrovnat jen dvakrát. O zisku tří bodů jsme rozhodli v závěrečné čtvrthodině. O 
týden později v Černuci to po čtvrthodině mělo být 0:2, ale šance jsme nevyužili a do 
vedení šli domácí. Dál byla hra naše, ale branku opět dali domácí. Z tlaku se sice 
podařilo snížit, k bodům to však nevedlo (3:1). O osm dní později do Pozdně přijela 
rezerva Zichovce a ve vyrovnaném utkání na podmáčeném hřišti byl po hodině hry stav 
3:0 a zdálo se být rozhodnuto. Pak ale přišla vniveč velká šance a Zichovec se po 
vystřídání rozběhal. Za dvacet minut dokázal nastřílet pět branek a bral tři body po výhře 
3:5. Další víkend přišel další souběh, přesto do Kolče přijela slušná sestava. Domácí 
celek byl lepší, tvrdší a šťastnější. Tři „učudlané“ góly mu stačily na výhru 3:1.  
Vložené kolo k nám o sváteční středu zaválo silné Zlonice (na druhém místě v tabulce, 
my na předposledním), a museli nastoupit tři hráči, kteří absolvovali „předzápas“ A-
týmů. Hosté měli v první půli převahu i šance, ale nedali je, a tak druhý poločas patřil po 
prostřídání nám. Do vedení jsme se dostali dvacet minut před koncem a šest minut před 
závěrečným hvizdem přišla i pojistka – vyhrálo se 2:0. O několik dní později se hrálo zase 
doma, tentokrát jsme přivítali Smečno. Nervní střetnutí se spoustou ostrých zákroků a 
pokusy o nafilmování penalty však sudí Bláha zvládl a, přestože nám vyloučil hráče, 
dovedl zápas ke zdárnému konci s naší šťastnou výhrou 1:0. Další týden nás čekal výjezd 
do Pcher a ani 85 minut převahy jednoho muže v poli nám vítězství nepřineslo. Šance 
jsme si sice vypracovali, ale nakonec jsme odjeli s porážkou 3:0. Reparát se podařilo 
složit v dalším kole, kdy k nám zavítala Slatina. Po několika hrubých chybách 
v rozehrávce to v poločase bylo 0:2, když se nám nepodařilo skórovat ani z penalty. 
Prostřídalo se a do druhé půle jako by nastoupil jiný mančaft. Tlak vyústil nejdříve 
v rychlé vyrovnání a nakonec také v otočení výsledku – za druhou půlku zaslouženou 
výhru 4:2. Příští zápas nás čekal v Zákolanech, které dokázaly porazit i Neuměřice. 
Soupeř předvedl aktivní hru, ale my se nedali a šli do vedení perfektní trefou z přímého 
kopu. Pak jsme po teči přidali další gól a přitom se mohli spolehnout na gólmana, který 
tým podržel. Tlak domácích jsme eliminovali, přidali ještě dva fíky (0:4) a překvápko bylo 
na světě. O týden později byly lepším celkem domácí Tuřany a nám se příliš nevedlo. 
Brankař sice držel naše naděje na dobrý výsledek, ale do sítě jsme zamířili jen z penalty a 
odjeli poraženi 2:1. Další týden mužstvo pauzírovalo – mělo volný los. Poslední střetnutí 
podzimu se muselo hrát v Pozdni, poněvadž vrbičanské hřiště je podmáčené. Soupeři se 
hráči nesešli a musel hrát v devíti. Naše snaha o kombinaci až „do kysny“ dlouho 
vyznívala naprázdno a první větší příležitost si tak překvapivě vypracovali hosté. Náš 
brankostroj se rozjel v 18.minutě a do půle to bylo 4:0, když další šance jsme promarnili. 
Druhý poločas byl podobný prvnímu, ale soupeř dokázal 2x skórovat. Nám se podařilo 
neproměnit další pokutový kop a konečný výsledek byl 8:2. 
 
Proti stejnému období v loňském roce jsme si polepšili a ve vyrovnaném středu tabulky 
dosedli na sedmou příčku. Tým dokázal vyhrát nad prvními Zlonicemi, čtvrtými 
Otvovicemi a pátým Smečnem. Naproti tomu jsme body přenechali desáté Černuci, 
jedenáctým Pcherám a dvanáctým Tuřanům, a to vždy na jejich hřišti. Proti minulému 
roku, kdy jsme byli korunním princem v počtu remíz, jsme se smírně se soupeři nerozešli 
ani jednou.  



Ve většině zápasů se mužstvo muselo obejít bez některých hráčů, kteří ze studijních 
(Dlugi) či jiných důvodů (Růžička, Hort, Vyhnánek, Spal, Tomeš, Holub, Port, Černý, Žák) 
chyběli. Tým doplňovali dorostenci a někteří hráči áčka, nemuseli však tolikrát, jako loni. 
 
V brance kromě jediného zápasu nastupoval Jakub Šlajchrt, jenž odehrál ze všech hráčů 
nejvíce minut a v 11 utkáních obdržel 28 branek - brankový průměr tedy oproti 
minulému ročníku výrazně poklesl. Jednou zaskočil Honza Zelený (se Zlonicemi B 2:0). 
 

V obraně pravidelně hrál Jirka Mikuláš (11x), 9x nastoupil Jarda Sachl, 8x Karel Lasík, 
který však hrával také v záložní řadě, 7x Roman Holub a 6x Josef Černý a Michal Cífka. 
Několikrát vypomohl Pavel Tomeš (4), Pavel Vyhnánek (3), Vlasta Růžička a Aleš Šubrt 
(po 2) a jedenkrát Míra Cífka. 
 

V záloze nejvíce utkání odehrál Vašek Cimrman (11), 10x nastoupili Honza Prokeš s 
Markem Kuhnem, 6x přišel Pavel Žák a 5x Honza Port. Pomáhali Tomáš Hotový (4x) a 
jednou byli Radek Spal, Roman Tyluš, Tomáš Gönzöl a David Kovrzek. 
 

Z útočníků nejčastěji hrál Kuba Kvasnica (9x), ale nastupoval i v obraně, Roman 
Adamov byl na place 8x, 4x v základu byl Tomáš Hort, 4x pomáhali Petr a Martin 
Štěpánkovi, třikrát střídal Martin Matušů, dvakrát nastoupil Pavel Dlugi a jednou na 
osm minut naskočil Tomáš Cífka. 
 

Mančaft neměl tentokrát vyloženého kanonýra, o nejlepšího střelce se s pouhými pěti 
trefami dělí Honza Prokeš a Roman Adamov, který, jak doufám, bude mít opět lepší jaro. 
Po třech zásazích do černého zaznamenali bratři Štěpánkové, dvakrát skórovali Pavel 
Dlugi, Marek Kuhn, Karel Lasík a Pavel Žák, po jedné brance dali Michal Cífka, Jirka 
Mikuláš, Martin Matušů, Josef Černý a Tomáš Hotový.  
 

Nejlepším nahrávačem podle neúplných statistik byl Vašek Cimrman s pěti asistencemi, 
třikrát gólově nahrával Marek Kuhn, po dvou zaznamenali Pavel Žák a Karel Lasík, jedna 
finální přihrávka byla připsána Jirkovi Mikulášovi, Honzovi Prokešovi, Kubovi 
Kvasnicovi, Romanu Adamovovi, Tomáši Hotovému a také bratrům Štěpánkům. 
 

Žlutých karet bylo nasbíráno dost, ale červenou za druhou žlutou viděl jen Michal Cífka 
ve vypjatém mači se Smečnem.  
 
Podobně jako u áčka byl problém při střelbě pokutových kopů, proměnit se podařilo 
pouze jediný, naopak dvěma penaltami jejich exekutoři pohrdli. Soupeři proti nám měli 
tuto výhodu třikrát a vždy proměnili. 


