
Hodnocení ú časti SK Slavoj Pozde ň v podzimní části III. t řídy, skupiny B: 
 
Podzim 2013 nekopíroval poslední úspěšné roky našeho prvního 
fotbalového týmu. Na úvod jsme zaznamenali překvapivou výhru (0:3) 
na Vraném s místním záložním celkem, ale potom přišel zřejmě 
zlomový zápas podzimu, ve kterém jsme hostili rivala z Klobuk. Nejen, 
že jsme dostali „na frak“ (2:8), ale hlavně se v něm zranilo několik 
hráčů a kapitán „Hotovka“ pak dokonce ztratil celý podzim. Konečná 
bilance šesti výher a sedmi proher nás řadí do středu tabulky (10.), 
která je v této sezóně velmi vyrovnaná. Na páté Žižice ztrácíme tři 
body a od předposledních Tuřan nás dělí body čtyři. 
Třetí kolo nás poslalo na neznámý stehelčeveský pažit, kde ve 
vyrovnaném mači jsme neproměnili vytvořené šance a prohráli 2:1. 
Následně jsme doma hostili tým Zvoleněvsi a po kanonádě v první půli 
jsme nakonec zvítězili 5:1, ale průběh zápasu byl celkem vyrovnaný – 
nám byla nakloněna paní Štěstěna. Další víkend jsme zavítali do Žižic 
se třemi dorostenci a domácím moc velký odpor nekladli. Od vyšší 
porážky (3:1) nás ochránil gólman a nepřesná muška místních 
snajprů. Za týden do Pozdně přijel celek Blevic a po vyrovnaném 
průběhu jsme získali tři body za výhru 2:0, když nám asi pomohl 
odchod kanonýra Bednára po prvním poločase. Následovaly dva 
„venkovní“ zápasy za sebou, ale ty se nám nevyvedly. Do Černuce 
přijelo deset zájemců „o triko“ a navíc Jirka Falcník, jemuž se 
obnovilo zranění, musel po půlhodině odstoupit. Výsledek 5:2 je 
nakonec pro devět statečných zadostiučiněním za odhodlání. Za týden 
do Tuřan naopak přijelo 16 adeptů na dres, ale po výborném vstupu 
do utkání, ve kterém domácí vyloženě nestíhali, jsme promarnili 
hromadu příležitostí a nakonec po chybách v obranné fázi odešli 
poraženi 2:1. Reputaci si áčko opravilo o týden později, kdy rozstřílelo 
mužstvo Neuměřic 7:0 po střelecky podařené první půli, kterou 
vyhrálo 5:0. Namlsaní jsme pak jeli do Uhů, ale tam se nám 
nepodařilo zopakovat výtečný výkon z minulého týdne a tak trochu 
smolně jsme nakonec prohráli 3:2, když k bodu za remízu nám 
chybělo jen šest minut. Další kolo nám poslalo silnou velvarskou 
zálohu a v tomto utkání lepší celek odešel poražen. Nám stačilo 
zařadit vyšší kvalt až v poslední čtvrthodině a dvě minuty před 
koncem se podařilo dát vítězný gól na 2:1. Za dalším soupeřem jsme 
zajížděli do Kolče a velmi zkušený tým domácích nás přehrával a 
využil našich chyb. Od debaklu nás ochránil Honza v bráně a 
přehnaná snaha domácích o kombinační hru (4:2). V posledním 
utkání šlo možná už sestup, ale byli jsme lepší v proměňování šancí a 
po vyrovnaném průběhu jsme porazili hosty z Otvovic 3:1. To nám 
zajistilo po podzimu desáté místo při aktivním skóre 33:30, oproti 



tomu celky na třetím, pátém a šestém místě mají pasivní gólovou 
bilanci. 
Je třeba poděkovat našim mladým klukům, ještě dorostencům, kteří 
vypomohli v zápasech, kdy z různých důvodů chybělo více hráčů 
základu – Vojta Zahradník, Jirka Falcník, Radek Pospíšil, Martin 
Kraus a Adam Sachl odehráli celkem 1023 minut. Stejně tak patří dík 
těm zkušeným (Honza Port, Pavel Tomeš, Pavel Vyhnánek a Pepa 
Červenka (Karla Lasíka nepočítám, ten si vybojoval flek v základu) 
nastřádali 341 minut. 
 
V brance stabilně nastupoval Honza Zelený, který chyběl jen 
jedinkrát, inkasoval 29 gólů při průměru necelé dvě a půl branky na 
zápas a 3x vychytal nulu, jednou zaskočil Martin Kraus.  
 
Ve všech utkáních nastoupil Martin Štěpánek, jen jednou chyběli 
Milan Šubrt, Jirka Erba a Martin Matušů. 11x hrál Kuba Kvasnica, 
který jednou pauzíroval za 4 ŽK, deset utkání absolvoval Pavel Paur a 
Vojta Zahradník. 9x hráli Petr Sachl a Roman Tyluš, 8x Milan Cífka. 
V sedmi utkáních nastoupil Karel Lasík a Aleš Ulrich, 6x byl Marek 
Šlajchrt, 5x Pavel Dlugi a Aleš Šubrt. Nastoupilo samozřejmě daleko 
víc hráčů, děkujeme. 
 
Nejvíc gólů dal Jirka Erba – 10, pětkrát vsítil Martin Matušů, po třech 
brankách dali Martin Štěpánek, Karel Lasík, Petr Sachl a Milan Cífka, 
2x se trefil Pavel Dlugi a po jednom pak Pavel Paur, Roman Tyluš a 
Radek Pospíšil. 
 
Nejlépe nahrávajícím hráčem byl Jirka Erba - 5, 2x nahrálo na gól pět 
hráčů a sedm hráčů si připsalo jednu asistenci. 
 
Žluté – 5x Kuba Kvasnica, 4x Martin Štěpánek a Petr Sachl (budou 
stát v prvním jarním mači. 


