SK VIKTORIE JIRNY
Prvním domácím soupeřem našeho týmu v ČFL je klub, který po svém
postupu do divize v roce 2006 hodně hlasitě čeří vodu
v neprofesionálních soutěžích přímo řízených FAČR. Vznik tohoto
oddílu se datuje rokem 1928. Viktorie se dlouho pohybovala na úrovni
okresu a nižších krajských soutěží. Zlom přišel v roce 2004 postupem
do Středočeského krajského přeboru. O dva roky později zde slaví
zmíněný postup do divize a od té doby se v Jirnech dějí velké věci.
V následujících sezonách totiž Viktorie Jirny divizi vždy suverénně
vyhrává, ale postoupit do vyšší soutěže odmítá. Nadvládu dokládá
například ročník 2011/2012 v němž klub dosáhl střeleckého rekordu,
když svým soupeřům nasázel v divizní skupině B neuvěřitelných 115
branek a tehdejší hvězda týmu Marek Kincl vsítil sám 42 gólů!
V následující sezoně přešel klub do „naší“ skupiny C a zde v rekordním
tažení pokračoval. Soutěž vyhrál se ziskem 85 bodů a s téměř
třicetibodovým náskokem tentokrát postup do ČFL neodmítl. Také
v této soutěži Viktorie své příznivce nezklamala. Při premiéře v sezoně
2013/2014 obsadila celkové druhé místo, s jednobodovou ztrátou na
vítězný Kolín. V následném ročníku to bylo horší, ale návrat na výsluní
přišel v příštích letech. Dva poslední ročníky ČFL patří opět Viktorii,
v sezoně 2015/2016 vítězí o bod před sousední obcí Zápy, kam
mimochodem cestujeme v příštím kole. No a v minulé sezoně hosté
opět kralují, ale do druhé ligy pouští tehdejší Olympii Hradec Králové.
Těžšího soupeře jsme na domácí premiéru v ČFL nemohli dostat.
Viktorie v úvodním kole nečekaně klopýtla v Dobrovici a na webových
stránkách oddílu čelí hráči a realizační tým zdrcující kritice. V Jirnech
prostě není zvykem prohrávat! Svěřence trenéra Chudého čeká opravdu
těžká zkouška.

HRÁČSKÝ KÁDR
Brankáři:
Ondřej Čáp, Faris Poráčanin.

Obránci:
Tomáš Dubský, Michal Parys, Luboš Hruška, Lukáš Křeček, Marek Čepelák.

Záložníci:
František Škorvánek, Jaroslav Procházka, Ondřej Kejha, Daniel Kocourek,
Radek Stöckner, Václav Ježdík.

Útočníci:
Jiří Vondráček, Pavel Vandas, Aleš Melechovský, Martin Klán, Felix Awuku.

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér:
Vedoucí:

Václav Hradecký
Michaela Kobrlová

Asistent: Vladimír Pokorný
Sekretář: Bohumil Přibyl

