
Za mužstvo A odehrál nejvíce minut Mira Ott, a to 1146 minut, když nastoupil ve všech 
13ti utkáních a pouze první utkání nedohrál, kdy střídal v 66 minutě. Míra o podzimu 
nastupoval na novém pro něj nezvyklém postu středního ofenzivního záložníka, kdy 
při přetlaku útočníků v mužstvu se tento post pro něj jevil jako nejvhodnější. Na druhém 
místě se v počtu odehraných minut umístil Petr Kozák (1095 minut). Tento hráč na jaře 
laboroval se zraněním, ale od podzimu se znovu stal oporou a podával očekávané 
výkony. Na třetím místě se v počtu odehraných minut umístila nová letní posila Roman 
Procházka (1030 minut). Tento hráč se zároveň stal postrachem soupeřových obran, 
když vstřelil 11 branek. Na druhém místě se v počtu vstřelených branek umístila další 
staronová posila Lukáš Hurych, když vstřelil 9 branek a to neodehrál první tři utkání. 
Letní ofenzivní posílení týmu doplnil další navrátilec do týmu Hyen Vlasta Kunc, který 
vstřelil 6 branek. Je vidět, že letní nákupy se opravdu vyplatili. Nejtrestanějším hráčem 
podzimu se stal Hurych Tomáš, když obdržel 5 žlutých karet, ale Tomáš hraje na postu 
stopera, a tak se od něj hra v rukavičkách neočekává. Jedinou červenou kartu na 
podzim obdržel Petr Čepička za dětinskou hloupost. Přístup tohoto hráče mě osobně 
hodně zklamal a na jaře od něj očekávám zlepšení. Poděkování zcela určitě patří 
brankáři Pavlu Zahrádkovi, který co by čtvrtá letní posila z důvodu zranění neodchytal 
pouze jedno utkání. Pavel několik let nechytal, ale už od počátku bylo vidět, že to tam 
je, postupně získával jistotu a stal se oporou. 
Za mužstvo B odehrála nejvíce minut dlouholetá opora Jirouš Tomáš (1031minut), 
když nastoupil ve všech utkáních a pouze ve Vrbici střídal. Na druhém místě skončil 
Jeník Josef (990 minut), když nenastoupil pouze v jednom utkání. Na místě třetím 
skončil Radek Stránský (900 minut), když chyběl ve dvou utkáních, ale příčinou bylo, 
že Radek kopal zrovna levého beka za mužstvo A, kam podle mého mínění pořád 
patří, ale on si to o sobě nemyslí. Nejlepším střelcem týmu se stala letní posila Roman 
Procházka. Tento hráč chodil mužstvu B vypomáhat pravidelně, a protože je to na tuto 
soutěž nadstandardní hráč vstřelil 14 branek. Na druhém místě skončili shodně Jirouš 
Tomáš a Marek Šifta s počtem 5 vstřelených branek. Marek je dorostenec nastupující 
ve sdruženém týmu s Křincem, několikrát se objevil i v sestavě mužstva A a za B 
nastupoval poměrně pravidelně. Nějaký potenciál v něm je a do základní sestavy 
mužstva A mu moc nechybí. Nejtrestanějším hráčem Hyen B se stal Vyskočil Tomáš, 
když dostal 5 žlutých karet. Tomáš se po dlouhodobém zranění vrátil do sestav, 
nastupoval pravidelně za A i B, a byl to právě on, který v součtu odehrál nejvíce minut 
1631 (776 + 855). Tomáš mě hodně potěšil, jeho přístup byl vzorový a stal se 
opravdovou oporou Hyeny. Jedinou červenou kartu podzimu dostal Jakub Hájek a jak 
jinak, než za hloupost. V brance se po vzájemné domluvě střídali Jakub Hájek a Lukáš 
Pulda. 
Na závěr bych měl taky vyjmenovat i nějaká negativa. K těm největším určitě patří 
tréninková morálka. To, že si řeknu, já tam nejdu, stejně tam nikdo nebude, zcela určitě 
není řešení. Někteří hráči a trenér  na tréninky dojíždí, a když domácí nepřijdou, tak ta 
nechuť se prohlubuje. Další věc, která nás trápí, je přístup mladých, kdy je to snad 
jenom Marek, který má k fotbalu chuť. Chtělo by to s nimi přes zimu promluvit a 
k fotbalu jim vrátit chuť. 
A to je asi tak všechno. Už se těším, až se na jaře zazelená a společně se znovu 
sejdeme v naší HYENA aréně. 
 

Roman Sodoma – předseda klubu 

 


