
Sezona 2015 – 2016 
Treninky začaly cca o týden později neţ roku předešlého . Do treninku se zapojilo několik nových 

jmen, z nichţ jmenujme Jakuba Kropáčka bydlícího v sousedních Kanicích ze Slovanu Brno a 

Lukáše Pokrutu z Brna.  

První přípravný zápas sehráli naši fotbalisté  s Vojkovicemi. Místo slíbeného áčka přijel 

jakýsi mix a přes solidní výkon ve středu hřiště odešel s debaklem v poměru 9:2. Střelecky se 

zaskvěl autor 4 gólů Jakub Dobeš. Na další zápas si pozval trenér posílené muţstvo Slovanu 

Brno“B“, aby měl zdatného soupeře na generálku před dalším soutěţním ročníkem. Mezi tím byl 

rozlosován Pohár české pošty a nám určil Mokrou na jejím hřišti. Původní úvaha o tom ,ţe pohár 

odehraje béčko se zvrtla tak, ţe někteří klíčoví hráči áčka se rozhodli jet do Mokré za kaţdou cenu 

vyhrát. Nevím jaká to byla cena, ţe se soupeřem hrajícím o třídu níţe prohráli 2:1. Horší bylo, ţe 

nekomletní béčko statečně vzdorovalo o tři třídy zdatnějšímu soupeři. Po ucházejícím poločase, 0:2 

se zranil rychlý stoper Radek Eliáš a oslabené muţstvo které navíc odpadlo fyzicky nakonec 

schytalo debakl 0:8. Je to hazard z psychikou hráčů a důvěrou diváků. 

V sobotu 15.8. zajíţděla obě naše muţstva do Pozořic z jejichţ áčka šel strach. Nováček OP, 

jenţ suveréně ovládl minulý ročník III. třídy a jehoţ kvality vyzkoušeli naši v jarním přáteláku. 

Tehdy nás nadšeně bojující domácí nejen porazili 2:1, ale navíc nás jednoznačně předčili. Předzápas 

obstarala béčka, která se nakonec rozešla s remízou 2:2, přestoţe naši vedli o 

dva góly. Začátek zápasu, první útok domácích, prohráváme 1:0 a další útoky po pravém křídle 

rozvracejí naši obranu a druhý gól visí ve vzduchu. Naštěstí po nějakých 8 min. Obracíme hru a v 

našem tlaku nejen vyrovnáváme, ale do konce poločasu otáčíme na 1:4. Hned po přestávce jistíme 

skore o další branku a zdá se rozhodnuto. Domácí náhodným gólem sniţují na 2:5 a rázem je jich 

plné hřiště, naši jejich tlak postupně eliminují a v samém závěru uzavíráme celkové skore na 2:6. 

Na muţstvu bylo vidět, ţe některé změny v sestavě se dosud plně nezaţily, ale jinak klobouk dolů a 

jen tak dál. 

Další zápasy čekaly naše muţstva o vikendu 22.-23.srpna a to poprvé doma. Rezerva hrála z 

béčkem Rajhradic kteří přijeli pouze v devíti lidech vedeni patriotem a stále skvělým fotbalistou 

Petrem Šabatou. Přes heroický výkon a neuvěřitelné umění a obrovské štěstí golmana, odešli z 

placu z hlavou na hoře a prohráli pouze 4:2. Natěšených asi 120 diváků přišlo na hlavní zápas ve 

kterém se naši borci střetli s tradičně dobrým muţstvem Ořechova. První půle se odehrávala více ve 

středu hřiště. Hosté lépe kombinovali ale domácí obrana zvládala vše na jedničku. Naši měli více 

šancí, které lehkomyslně zahazovali, tlačili se však do šestáctky a po řadě faulů si nakonec 

vykoledovali penaltu, jenţ s přehledem proměnil Robin Hynšt. Tím byla munice první půle 

vyčerpána. Druhé dějství začali lépe hosté. Byli kombinačně lepší. Leč opět po velké vápno. Po 

rozpačitém začátku udeřili domácí podruhé. Stále se lepšící Kuba Dobeš unikl po pravé straně a 

naservíroval na zlatém podnose míč Pepovi Doleţalovi a bylo to 2:0. Poté vystřídal ne zcela 

zdravého Kučeru Richard Ševčík, který se postavil na pravou obranu a do útoku se vedle Jakuba 

Dobeše postavil do té doby na obraně hrající štírek Zdeněk Hruška. Unavená a pod tlakem hrající 

obrana hostí nebyla schopna odolávat těmto rychlým útočníkům podporovaným dobře hrající 

zálohou a výsledkem byly další tři branky, kdyţ Dobeš vsítíl dvě a Hruška jednu. Jisté je ţe druhou 

půli, zejména v závěru hosté odpadli fyzicky.  

Následující neděle a doma Zakřany výsledek 9:0 by měl vyjadřovat drtivou převahu 

domácích, jenţe aţ tak jednoznačné to nebylo. Hosté díky naší nedůrazné hře ve středu hřiště 

nechávali hostujícím záloţníkům aţ více neţ dostatek volného prostoru a to by se nám z agresivně 

hrajícími tými jako jsou Modřice, Vev. Bitýška či Zbraslav které nás v pořadí tak jak uvedeno čekají 

,nemuselo vyplatit. Nehledě k tomu, ţe je na měsíc mimo hru kapitán a kanonýr Kučera z důvodu 

zranění a na stejnou dobu Kubeš z důvodu sluţební cesty do stalície Rassii. V předvečer hlavního 

utkání se střetlo béčko s reservou Podolí a obě muţstca předvedla pěší, leč líbivý fotbal s 

výsledkem 1:1 kdyţ skvělého brankáře hostí překonal s dobře umístněného trestného kopu Michal 

Tulis v samém závěru utkání. 

Další měření sil čekalo naše chlapce následujíci neděli na Modřické hřiště, kde se nám 



nedaří jak bychom si přáli. Tentokrát po opatrném fotbale udělali domácí více chyb jak lehce 

agresivnější hosté, kteří si odvezli tři body za vítězství 1:3. Béčko hrající ve stejnnou dobu v 

Kobylnicích bodovalo rovněţ a výsledkem 0:1 získalo další vítězství na hřišti kdysi obávaného 

soupeře. Z toho co mohli hosté vidět,  je fotbal v této obci v ţalostném stavu.  

Vev. Bitýška další soupeř zvučného jména dorazil další neděli, aby prověřil naše opět 

nekopletní muţstvo. Po celkem vyrovnané hře ve které měli naši hoši o kapku více gólových 

příleţitostí se soupeři rozešli bez branek, coţ lze přes uvedené potíţe nazvat naší ztrátou. V 

sobotním zápase rezerv si naši ve sviţném tempu poradili s béčkem Újezda v poměru 2:1. Branky 

zaznamenali Ševčík Richard z penalty a v závěru  pečetil vítězství Ševčík Petr. 

Neděle 20.září a souboj vedoucí dvojice muţstev ve Zbraslavi. Béčko hraje ve Vin.Šumicích 

v 10.30 rovněţ v neděli. Po zmateném výkonu prohrává 6:2. Odpoledne jede áčko na Zbraslav v 

okleštěné sestavě a navíc dvě hodiny před začátkem se omlouvá brankář Míček kvůli bolícím 

tříslům. Po 25min. dochází ke zranění 44 letého Petra Knapka jenţ má za sebou dopolední zápas a 

utkání dochytává nejmenší muţ muţ sestavy Jirka Novohradský. Přes tento značný handicap udrţí 

hosté bezbrankovou remízu. 

Tady mi dovolte malé zamyšlení. Mohou babičtí myslet na příčky nejvyšší?Pokud budou 

hrát v sestavě nejsilnější pak ano. To předvedli v prvních třech zápasech kdy v té sestavě hráli. Ve 

čtvrtém v Modřicích, chyběl zraněný kanonýr Martin Kučera a v zápase proti Vev. Bitýčce k němu 

příbyli Martin Kubeš sluţebně Rusko, nemocný Jirka Dobeš a dovolenkující Lukáš Pokruta a ve 

Zbraslavi golman Míček. Po 25 min.zraněný náhradní brankář Petr Knapek, dále v práci dlící Petr 

Kheil a cestující Ševčík Richard. Z uvedeného vyplývá, ţe se lze pouze domýšlet v jaké sestavě 

nastoupí babické áčko v dalším mistráku a jak by bývaly dopadly obě bezbrankové remize kdyby. 

Já vím ţe na kdyby se nehraje a ţe i ostatní muţstva se potýkají s podobnými problémy. Přesto se 

mě zdá, ţe fluktuace v muţstvu je enormní. Je třeba doufat, ţe se nebude opakovat situace z 

minulého ročníku, kdy proti Zákřanům nastoupilo béčka + tři z  „A“muţstva. 

Další týden přijely na naše hřiště Říčany a naši hoši, po rozpačitém začátku dostali branku z 

kopačky exligisty a prezidenta divizních Rosic Petra Čejky. Poté asi 10 minut přenechali iniciativu 

hostím aţ těsně před poločasem vyrovnal Martin Kučera, kdyţ vymetl horní růţek klece říčanského 

golmana. Druhá půle jiţ byla v naší reţii a naše muţstvo brankami Pepy Doleţala a Kuby Dobeše 

dotáhlo zápas  k vítězství. Ale nadřeli jsme se víc neţ jsme předpokládali, přestoţe tentokrát byli 

naši téměř kompletní. V sobotním zápase došlo k zajímavé situaci kdy béčko rozdrtilo Opatovice, 

muţstvo jeţ hrávalo léta OP a dokonce v minulosti i I.B  5:1.  

První říjnový víkend zavedl naše muţstva na soupeřova hřiště. Béčko  prohrálo v 

Blaţovicích kde se mu tradičně nedaří, samozřejmě v sestavě opět jiné neţli sobotu předchozí. 

Áčko zavítalo na horkou půdu do Ochoze kde proběhlo tradiční derby. Kvalita současných muţstev 

těchto tradičních soupeřů je diametrálně odlišná. Zatímco domácí uzavírají po 8. kole OP tabulku, 

hosté z odstupem dvou bodů dýchají na záda vedoucí Zbraslavi. Babičtí vědomi si poráţky kterou 

utrpěli cca před dvěma lety, přestoţe i tehdy byli v roli favorita nenechali nic náhodě. Jiţ ve druhé 

minutě rozvlnil síť ochozské branky Martin Kučera, kdyţ vyskočil nejvýše a hlavičkou nedal 

soupeřovu brankáři šanci.Ve 20 min. jiţ vedli hosté 3:0  při závěrečném hvizdu prvního poločasu 

svítilo na světelné tabuli skore 0:6. Během druhé půle vystřídal babický trenér Mára všech 

povolených pět hráčů. Přesto ţe ze hřiště odešla řada klíčových hráčů vstřelili naši chlapci další 3 

hezké branky z nichţ si o gól měsíce řekla branka Jirky Novohradského, jehoţ projektil z více jak 

20 m tečoval břevno, aby se následně odrazil od země a zapadl do ochozského čeřenu. Konečný 

stav 0:9 zdaleka nevystihuje suveneritu babického muţstva. Zdá se ţe současný OP je nad síly 

ochozského muţstva, tedy těch chlapců, jenţ v neděli 4. října 2015 na hřiště nastoupili. Je to škoda, 

protoţe bychom Ochoz v následujícím ročníku nejvyšší okresní soutěţe rádi viděli. Proto jim 

drţíme palce ať potřebné body získají. Stínem zápasu bylo zranění Kuby Dobeše našeho nejlepšího 

střelce a klíčového hráče. 

Další víkendové zápasy a dostihy v OP mezi vedoucími muţstvy Zbraslavi a Babic. V 

sobotním předzápase podlehlo v obraně zmatené béčko výborně hrající reservě Moutnice 2:7. V 

chladném a větrném nedělním odpoledni nastoupili domácí Babice proti nepříjemnému soupeři ze 



Střelic. V natradičních černých dresech přejeli naši hoši směr spodní branka  jiţ v první půli soupeře 

v poměru 3:0. jiţ ve druhé minutě unikl po pravé straně Martin Kučera a naservíroval míč před 

bránu Jakubu Kropáčkovi a ten otevřel skore zápasu. Ve 20 min krásně uvolnil Zdeněk Hruška 

Kučeru a ten s přehledem zakončuje. V 31. minutě první půle dokončil demolici střelických Kuba 

Dobeš, jehoţ zranění v Ochozi nebylo tak váţné. V úvodu vystřídal Lukáše Pokrutu Jirka Ondrášek 

jenţ byl autorem jediné branky druhého poločasu. Hra ve druhé půli nebyla tak sviţná a zajímavá 

jako v prvním dějství, leč domácí měli nahráno a Střelice do ţádné nebezpečné akce nepustili. V 

úvodu zmíněné dostihy pokračují, protoţe vedoucí Zbraslav nedokázala zabrzdit ani Vev.Bitýška, 

která doma prohrála 0:4. 

Další kolo zavedlo posílené babické béčko na horkou půdu do Blučiny. Obě muţstva tohoto 

tradičního soupeře pokukují po postupových pozicích. Naší prohráli 4:0, ač to v poli bylo celkem 

vyrovnané, ale pár chyb z naší strany a kompaktnější výkon domácích rozhodly o výsledku. Áčko 

snad poprvé v historii narazilo na stále pěkném zbýšovském stadionku na I. muţstvo domácích, jenţ 

kdysi hrávalo pravidelně krajský přebor i divizi pamatují místní fandové. Kdo ví co se zde událo, ţe 

stávající muţstvo figuruje na chvostu OP. Příznivci hostí čekali gólavou smršt svých oblíbenců. Ta 

se však nakonala, přesto babičtí po rozpačitém výkonu, kdyţ se nebyli schopni  výrazně prosadit 

proti zhuštěné obraně Zbýšova, nakonec urvali ony 3 povinné body. Výsledek 1:3 však pečetil 

Martin Kučera aţ v samém závěru. Další víkend přijela vzdorovat naší rezervě Tvaroţna , muţstvo 

jenţ bylo po léta ozdobou OP a jeden rok si vyzkoušelo i I.B. Po první půli kterou byli hosté mírně 

lepším muţstvem, prostřídal trenér masivně babické řady a obraz hry se totálně změnil. Je škoda, ţe 

důraznému Honzovi Papeţovi chybí herní praxe, takţe řada jeho šancí přichází vniveč.To stejné se 

dá říct o Martinu Černém. Takţe hubené vítězství 1:0 zařídil Dţury Ondrášek. V neděli přijelo 

béčko Ivančic značně posílené, protoţe áčko hrálo v sobotu.Tři hráči základního kádru z krajského 

přeboru a tři z lavečky. První dějství „z kopca“ přineslo oboustraně sviţnou a pěknou kopanou. 

Babické muţstvo mělo mírnou převahu, která vyústila v první a jedinou branku první půle . Tvrdou 

ránu Martina Kučery brankář hostí se štěstím vyrazil, ale na pohotovu a dobře umístněnou doráţku 

Kuby Kropáčka byl krátký. Ve druhé půli vrhli hosté všechny síly do ofenzivy a babičtí neviděli 

kam dřív.Kompaktní obranu v čele se skvělým Petrem Míčkem však překonali pouze jednou a 

naopak rychlonozí útočníci domácího muţstva z brejků vstřelili čtyři branky v pořadí Kuba Dobeš   

poté 2x Martin Kučera a střídající Dţury Ondrášek. A to ještě dle názoru většiny přítomných 

zaznamenal krásnou hlavičkou regulérní branku Martin Kučera. Jediný kdo ten názor neměl byl 

pomezní arbitr Tomsa, který po velmi dlouhém váhání zamával ofsajd.Hosté byli skvělí a pětku si 

rozhodně nezaslouţili. Naši kluci zase předvedli, ţe kdyţ o něco jde dovedou zabrat. Zbraslav 

rovněţ vyhrává i kdyţ z notnou dávkou štěstí, takţe za vedoucím tandemem vzniká čím dál tím 

větší mezera. 

Prvního listopadového dne zavítalo naše áčko na hřiště do Ţelešic kde se nám nedaří tak jak 

bychom si představovali. Úvod zápasu byl zcela v naší reţii. Naši rychlonozí útočníci však 

neproměnili dvě nadějné šance a v závěru této z naší strany herně vydařené desetiminutovky 

neproměnil Robin Hynšt penaltu. Domácí vycítili příleţitost a hra se začala vyrovnávat. Těmto 

snahám udělal přítrţ Lukáš Pokruta,  jenţ z trestého kopu krásně zatočil míč a teč Pepy Doleţala 

znamenala vedení 1:0.Tím babičtí odstartovali parádní půhodinu jejímţ výsledkem byly další tři 

hezké góly. Dvakrát rozvlnil ţelešickou síť Martin Kučera a jednou skóroval Zdeněk Hruška. 

Zejména druhá branka kanonýra Kučery, kdyţ přeloboval obrovitého domácího golmana si říkala o 

gól měsíce. V závěru poločasu vyfasoval jeden z domácích červenou kartu. Zřejmě neunesl onu 

poločasovou čtverku. Ve druhé půli očekávali nároční příznivci hostí další branový příděl a brilantní 

hru. Druhé dějství se vyvíjelo úplně jinak. Babická obrana vyrobila faul  a z následného trestného 

kopu se štěstím domácí vstřelili branku. Hra vedoucího muţstva se zcela rozsypala  a ţelešických 

bylo najednou plné hřiště a více jak polovinu druhé půle byli lepším muţstvem. Aţ v závěru se 

značně prostřídané babické muţstvo vrátilo ke své hře. Branku však i přes několik solidních šancí 

jiţ nedalo. Z celkového pohledu hlavně optikou první půle je moţno konstatovat , ţe vítězství Babic  

bylo zaslouţené. Domácí mají problém s disciplinou o čemţ svědčí tři červené karty v posledních 

dvou zápasech. 



Poslední dějství podzimní sezony se odehrálo na našem hřišti a v roli aktérů se kromě našich 

borců představili hráči Měnína tradiční a velice dobrý tým v čele s bombarďákam Honzou 

Aujeským. Právě po jeho pověstném trestňáku díky nedůrazu našich zadáků doklepl míč do naší 

sítě jeden z hostujících útočníků. Domáci to nerozhodilo a postupně zvyšovali tlak na soupeřovu 

branku a výsledkem bylo otočení skore o které se postaral dvěma góly Jirka Studený. Soustavný 

tlak vyůstil v další branky. Nejprve náš nejlepší střelec Martim Kučera zvýšíl povedenou hlavičkou 

na 3:1 a účet poločasu uzavřel z penalty za faul na Kubu Dobeše Pepa Doleţal. Ve druhé půli 

navýšili brankový účet naši útočníci na 6:1 a zdálo se, ţe měnínští odjedou s debaklem. 

     Potom byl po faulu vyloučen hráč Měnína a naše hra se zcela tak jako před týdnem v Ţelešicích 

zcela rozpadla. Hosté díky zmatkům v naší obranné činnosti sníţili na 2:6. Po rozhárané hře závěru 

druhé půle pečetil naše vítězství sedmým gólem Martin Kučera. Přes uvedené nepřesnosti ve 

druhém poločase bylo naše vítězství zcela zaslouţené a spokojeni diváci odměnili naše fotbalisty 

nadšeným potleskem, kterým poděkovali hráčům za celý povedený podzim. 

Pokud vyhodnotíme celý podzim tak byl výborný a většina statistických údajů hovoří pro 

nás. Ţel ten nejdůleţitější, získané body drţí v rukou náš skvělý rival muţstvo Zbraslavi. Teprve 

druhá část soutěţe jaro 2016 rozhodne o vítězi. Bude důleţité jak se muţstva připraví v zimní 

přestávce, zda posílí. Rozhodovat bude aktuální forma, zdraví, štěstí a řada dalších faktorů. Přeji 

našim hráčům hodně síly fotbalového kumštu a skvělé výsledky. Připomínám rovněţ, ţe je třeba 

troška pokory a vědomí proti komu hrají. Jsou to rovněţ amatéři, jenţ mají své problémy, rodiny a 

jdou druhý den do zaměstníní či do školy. Zatím dostupné statistiky uvádí, ţe babické áčko patří 

mezi nejslušnější a nejdiciplinovanější muţstva OP. Ţádná červená karta, pouze několik ţlutých. 

Ţádné problémy s trenérem či lavečkou.Vzpomeňme na řádění trenéra Vev.Bitýšky před pár roky 

nebo trenéra Měnína v posledním domácím zápasem. 

  

Na pár týdnů nastal klid zbraní, tedy zbraní fotbalových. Úvodem roku 2016 

však muţstva která chtějí hrát na svých úrovních dobrý fotbal začala pilně trénovat. A to vše ve 

jménu hesla velkého ruského vojevůdce Suvorova „Těţko na cvičišti, lehko v boji.“ Zavěr června 

ukáţe, kdo lépe zúročí svoji zimní přípravu. 

     Naše muţstvo změnilo tělocvičnu v Adamově za modernější a zdraví přivětivějši halu v 

Jedovnicích. První přípravný zapas dohodnutý na poslední chvíli na menším hřišti s umělou trávou 

v Medlánkách sehráli naši chlapci v sobotu 13.2. a zvítězili v divoké přestřelce 8:5. Na brankách v 

naší síti se podepsala náhradní obrana a zejména ůvodních 10 min. ve kterých nás velice kvalitni, 

byť rovněţ nekompletní soupeř dokonale zaskočil. Zdá se však ţe základ muţstva není na jaro 

připraven špatně. 

Další přípravný zápas sehráli chlapci s dorostem Sparty Brno na umělé trávě v Komárově. 

Snaţivé a běhavé chlapce porazili 7:0. Stínem zápasu bylo zranění jednoho z našich ´klíčových 

hráčů Lukáše Pokruty. Zápas odehráli naši jiţ tradičně v nekompletní  sestavě. Nejsem si jist zda je 

muţstvo připraveno na boj o postup.Jiţ před začátkem sezony jsou dva hráčí základního kádru 

mimo provoz. Robin Hynšt bude zcela jistě mimo hru celé jaro. Přístup některých hráčů základního 

kádru lze označit jako nestandartní. Část hráčů širšího kádru má časté výpadky z titulu zaměstnání. 

Příslibem je narůstající forma některých. 

Další z přípravných utkání které mělo sehrát béčko na umělce v Medlánkách s tamním 

rezervním týmem hrajícím městský přebor sehráno bylo.Vinnou řady hráčů muţstva „B“ však hrál 

jakýsi mix.Takţe  zásluhou Martina Kučery, který konto soupeře zatíţil čtyřmi hezkými brankami a 

dalších hochů jsme sice zvítězili 5:4 ovšem závěr zápasu nebyl dobrý. Musel nastoupit i trenér Mára  

a ke konci soupeř, jenţ měl několik hráčů na střídání přehrával naše hochy dost výrazně. 

Generálku před začátkem jara zajistil zápas se Startem, muţstvem jenţ hodně posílílo 

několik starších hráčů ligáčů.Ti nás první půli fotbalově přehrávali a výsledkem byl prohraný 

poločas 3:1. Po přestávce naši přidali a díky zlepšené hře střelecké mušce Martina Kučery výsledek 

otočili a zvítězili 4:3. Ke třem Martinovým gólům přidal jeden Kuba Kropáček. 

Na Velikonoce to začalo. Tak , jak je uţ je v Babicích tradice postrádala domácí sestava 

několik opor. Zřejmě nejhorší ztráta bylo zranění ve skvělé formě hrajícího Zdeňka Hrušky na 



posledním treninku a sluţba Petra Kheila. V optimální formě nehrál ani Kuba Dobeš. Naštěstí 

máme Martina Kučeru a solidní obranu v čele z takřka bezchybným Peťou Míčkem takţe to chlapci 

zvládli. Marťas Kučis tři kusy  jeden přidal Roman Ondráček alias Pstruh. Na Pozořice to bohudík 

stačilo, uvidíme co dál. 

Další mistrák nás přivedl na horkou půdu do Ořechova. Domácí navíc zklamali v 

předchozím kole v Ochozi, která posílila a hodlá zachránit OP. Vzhledem k vyhlašovaným ambicím 

ořechovských bylo jasné, ţe toto utkání nebude procházkou růţovým sadem. Navíc ke zraněným 

Pokrutovi, Hruškovi a Hynštovi přibyl Martin Kubeš, takţe trenér musel zase překopat sestavu. 

Zápas hoši zvládli a zvítězili 3:0 a dostihy se Zbraslaví, jenţ si poradila v klidu z béčkem Ivančic 

0:4 pokračují. Je z podivem jak okleštěná sestava Babic zvládá tato náročná utkání. Trpí tím 

„B“muţstvo, které beze svých opor působících v „A“ muţstvu a dalším omluveným hráčům dostalo 

trojku ve Tvaroţné. A to řadu gólů zachránil skvělý Martin Lokaj. 

Přichází sobota 9.dubna A-muţstvo zajíţdí do Zakřan, které posíleny dvěma špílmachry ze 

Zbýšova se netají úmyslem obrat vedoucí muţstvo o body. Hráči a funkcionáři cca10 km vzdálené 

Zbraslavi, našeho největšího rivala a vedení v tabulce OP, zde stojí nastoupeni jako jeden muţ a drţí 

domácím palce aţ některým modrají. Hosté však disciplinovaným výkonem naznačují , ţe to 

domácí nebudou mít jednoduché. Někteří z domácích, zejména pak jmenované zbýšovské posily 

hrají sprostě aţ zákeřně z jasným úmyslem zranit klíčové hráče hostí. Arbitr zápasu pan Jindřich 

Tomsa z Modřic úvodu zápasu jasně připískavající domácím, tyto zákroky netrestá a tak naši kluci 

se válí neustále v mokrá trávě. Přesto jde naše muţstvo do vedení zásluhou Martina Kučery který 

jiţ v 7 minutě zápasu střílí první branku. Druhý gól dává Pepa Doleţal po skvělé akci celého 

muţstva kdy chlapci odsoudili domácí obranu do role přihlíţejících statistů.  Ve 44. minutě dává 

šatníka opět Martin Kučera a je rozhodnuto. Ve druhé půli hosté profesorským fotbalem střílí další 

branky aţ do konečného stavu 0:7. 

Probral se i rozhodčí, který začal tahat karty a jeden z těch vzpomínaných „tvrďáků musel 

po druhé ţluté předčasně do sprch. Naši chlapci bravurně zvládli další venkovní zápas i kdyţ je 

třeba říct, ţe domácí byli tentokráte velice slabí. Bohuţel marodi se zatím nevrací, naopak přibyl 

Petr Lokaj, jeden z klíčových hráčů B-muţstva pro něhoţ jaro ne-li celá fotbalová kariéra moţná 

skončila. Zbraslavští odcházeli ze zakřanského hřiště se smíšenými pocity. 

Další vikend obávané Modřice. První půle vyrovnaná my více šancí, po přestávce fotbal v 

naší reţii Martin Kučera dva kusy několik spálených šancí, hoste uţ nic nevytvořili takţe  

zaslouţené vítězství 2:0, byť jsme se nadřeli víc neţ by bylo zdrávo. Soupeř měl svou kvalitu, 

mimo to na nás umí. Zkoušeli to dlohodobě zranění Pokruta a Hruška. Prý nic moc. Béčko se 

nemůţe při obrat a utrpělo třetí poráţku v řadě. V Rajhradicích ve slabé sestavě podlehlo 4:1. 

Neděle 24.dubna a „A“muţstvo zajíţdí do Vev. Bitýšky.  Malé neoblíbené hřiště. Tvrdý, 

neoblíbený soupeř. První půle patří nám, vedeme však, přes řadu šancí pouze 1:0. Po závaru před 

domácí brankou, doklepává míč do sítě po chybě golmana Jirka Ondrášek. Ve druhé půli to není 

ono a v 61. minutě z penalty domácí srovnávají stav na 1:1. Naši chlapci po řádném prostřídání v 

hektickém zavěru urvali vitězství, kdyţ v 89.min zavěsil Pepa Doleţal. 

Schylovalo se k jedné z rozhodujících bitev v OP. Do Babic přijela Zbraslav. Matematika 

byla jasná, pokud domácí nezvítězí bude zřejmě rozhodnuto. Zápas dosud neporaţených muţstev 

začal pro domácí dost neštastně. Střední babický záloţník ztratil zbytečně míč, hosté přešli do 

protiůtoku a po závaru před brankou odkopl domácí stoper, při čemţ trefil vytáhlého útočníka 

Zbraslavi do zad a ten zapadl obloučkem do branky domácích. Babičtí se vrhli do útoku a během 

první půle neproměnili několik slibných šancí. Hosté dobře kombinovali ve středu pole, takţe byl  v 

vidění pohledný fotbal. Babice nakonec svoje snaţení proměnili v samém závěru poločasu a 

vyrovnali pěknou ránou Zdeňka Hrušky. Po přestávce hezký fotbal pokračoval a techničtější hosté  

začali mít navrh. Devět minut před koncem po centru z pravé strany propálil domácí kapitán a 

nejlepší střelec soutěţe Martin Kučera vše co mu stálo v cestě a nekompromisní ránou pod břevno 

zajistil, ţe všechny body zůstaly doma. V hektickém závěru kdy poměrně slušně pískajíci rozhodčí 

Vala nadstavil pět minut se přes enormní snahu zbraslavských jiţ nic nestalo. Domácí vyhráli 

zaslouţeně protoţe hosté přes skvělou hru v poli si prakticky za celý zápas nevytvořili ţádnou 



šanci.  

Následující sobotu hostovali naši v Říčanech na půdě soupeře který nám vůbec nesedí. 

Tentokrát jsme nenechali nic náhodě a po festivalu neproměněných šancí v úvodu první půle se 

hatrikem blýskl Kučera, jenţ společně s Kubou Dobešem rychlostně zcela zničili domácí 

stoperskou dvojici. I kdyţ někteří babičtí záloţníci nehráli v obvyklé formě, konečný výsledek 0:5 

hovoří jasně. 

Neděle 15.května na babický trávník vedoucího muţstva OP přijíţdí tradiční soupeř z 

Ochoze figurujíci na úplném chvostu soutěţe, navíc derby, velmi ošidný zápas. Domácí vstřelili v 

první půlhodině tři branky a bylo vymalováno. Přestoţe hosté nehráli vůbec špatně, dokonce v 

druhé půli měli i optickou převahu, šance si nevytvořili. Naopak babičtí několik slibných okamţiků 

sami pokazili, takţe s výsledkem mohly být obě strany relativně spokojeny. 

Další zápas na hřišti zachraňujících se Střelic pojali domácí jako hon na babické útočníky a 

nejen je. Uţ první poločas se jim podařilo po sérii zákeřných zákroku zranit Martina Kučeru. To za 

neutuchajícího aplausu naprosto nesoudných a nepřátelských domácích diváků. Přes zahozenou 

penaltu jsme nakonec poměrně jistě zvítězili 3:0 i kdyţ hra nebyla zrovna nejlepší. O dalším 

víkendu má „A“volno. Posílené béčko zdolalo rezervu Blaţovic 2:1. 

Velice důleţité utkání čekalo naše áčko v neděli na hezkém stadionu v Ivančicích s místním 

„B“muţsvem jehoţ výkony jsou den a noc v závislosti na posilách z „A“muţstva. Bylo zcela jasné 

vzhledem k situaci v tabulce OP výrazné posílení soupeře. Tak se také stalo a muţstvo silně 

prošpikované hráčí KP a dostatečně motivované, ze strany našeho konkurenta, bylo připraveno 

vymazat nulu figurující na poloţce poráţek babického týmu. Hosté bez svého superkanonýra 

Martina Kučery sice tahali, zejména v závěru zápasu za kratší konec pomyslného provazu avšak  v 

90 min zápasu byl na ukazateli stav 1:2. Nadšeně a obětavě hrající babické muţstvo ubránilo  tento 

infarktový zápas , který rozhodly dva góly Pepy Doleţala. Bravo, bravo. V sobotu urvalo béčko bod 

na horké půdě v Moutnici, kdyţ vyrovnal umístněnou střelou Robin Hynšt, který se po zranění vrací 

zpět na zelený paţit. 

Předposlední kolo mělo rozhodnout zda Babice po 70 létech zakusí atmosferu krajské 

soutěţe. Na naše skvěle připravené hřiště přijely Ţelešice, soupeř , který zde přesně před rokem 

zvítězil 3:0. Naši hoši vědomi si toho co je v sázce přehrávali ţelešické hned od začátku a přes řadu 

nepřesností postupně navyšovali skóre. Dvě branky dal Martin Kučera další dvě přídal Kuba Dobeš 

 a búra dovršili hosté vlastní brankou. Na konci zápasu poděkovali hráči početným babickým 

příznivcům, kteří jim ve stoje odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Poté propukly bouřlivé oslavy. 

Reputaci neporaţeného týmu ztratilo naše muţstvo v posledním mistráku v Měníně, kde 

značně oslabené navíc bez potřebné dávky štěstí podlehlo velmi dobře hrajácím domácím 2:1. Na 

postup to však jiţ vliv nemělo. 

Je třeba poděkovat všem zainteresovanýn , kteří se zaslouţili po 70 létech o postup muţstva 

do krajské soutěţe I.B třídy. Poděkujme hráčům v čele s trenérem Márou za skvělá vystoupeni  v 

zápasech OP. Dík patří rovněţ funkcionářům SK, skvělým divákům a příznivcům. Vřelý dík 

sponzorům a obecnímu zastupitelstvu. Po fotbalové dovolené nás čeká nová sezona z novými 

kvalitními soupeři a při předpokladu zařazení do A skupiny I.B i nová derby se sousedy z Jedovnic, 

Rudice , Lipovce a další.  

 

  

 

                                                                                       

                                                                                            


