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SOUTĚŽE ROČNÍK 2017-2018 – MUŽI „A“ 

     Po podzimní části jsme se umístili na 11.místě a získali jsme 19 bodů. Bodový 
zisk nám přinesly čtyři výhry, pět remíz, přičemž jsme jen dvakrát dokázali při 
penaltovém rozstřelu uspět a získat tak druhý bod a jeden bod jsme brali při 
třech prohraných penaltách. V šesti zápasech jsme prohráli a vyšli jsme tak 
bodově naprázdno. Podzimní skóre je pasivní 20 : 22, z čehož se dá vyčíst, že 
příliš branek neinkasujeme ( výjimkou potvrzující pravidlo je ale nepodařený 
zápas ve Hvozdnici, kde jsme dostali tenisovou šestku). Zároveň se ale ani 
nikterak nevyznamenali naši střelci, neboť dvacet branek, které jsme v patnácti 
zápasech nasázeli svým soupeřům, není žádný zázrak. Nejvíce branek vstřelil 
Galbavý – 8 ( z toho však 5 z penalt), dále Hořejší 4, Tikovský 3 a Kubaška 
s Ahmedem dali po 2 brankách. Dvacátou branku pak připisujeme rejšickému 
Jonovi, který si dal vlastňáka. V podzimní části trenér Pazdera se svým 
asistentem Novým představili divákům 21 hráčů. Z tohoto počtu dosáhl na plnou 
minutáž pouze brankář Sedlák. Ve všech patnácti zápasech pak nastoupila trojice 
Vimr, Hansl a Maroušek. Poněkud nám uniká také dobré umístění v soutěži 
slušnosti, kterou jsme před dvěma lety vyhráli a také vloni jsme si v ní nevedli 
špatně. Po několika odehraných sezónách totiž viděli dva naši borci (Holly a 
Stožický) červenou kartu a k tomu jsme nasbírali třicet žlutých karet.  

    11. místo a zisk 19 bodů je tedy naším podzimním výsledkem a popravdě 
řečeno, očekávali jsme lepší výsledek. Ze sedmi domácích zápasů jsme totiž 
dokázali vytěžit jen 10 bodů, a to tedy z našeho hřiště rozhodně nedobytnou 
pevnost nedělá. Nejvíce pak mrzí domácí prohry se Lhotou a s Berounem a 
samozřejmě také prohrané penalty s Příbramí a Nespeky. Bilance venkovních 
utkání se jeví jako příznivější, neboť výhry v Rejšicích a v Novém Strašecí nám 
přinesly po třech bodech.  Potěšily také vyhrané penalty v Kutné Hoře, kdy jsme 
brali body dva a konečně také jeden bod z Poříčí. Celkově jsme tak venku získali 
devět bodů, což je solidní. Čtyřikrát jsme odjížděli z hřišť svých soupeřů 
s prázdnou.  

     Nyní následuje zimní přestávka, ve které si všichni až do 20. ledna od fotbalu 
odpočineme, zranění hráči se dají doufejme do pořádku ( a je jich poměrně dost). 
Letos je plánováno po letech zimní soustředění a poté pět přípravných zápasů, 
kde nebudou chybět divizní soupeři.  

Vedoucí mužstva 


