
Zhodnocení ú časti SK Slavoj Pozde ň v podzimní části III. t řídy, skupiny B: 
 
Průběh podzimu 2015 byl u prvního mužstva obdobný jako u béčka, 
jenže zápasů bylo víc a tak i útlum trval delší dobu. V přípravě se 
dvakrát vyhrálo a ačkoliv první dvě utkání jsme hráli na hřištích 
soupeřů, přivezli jsme nečekané 4 body. V Blevicích se sešlo 
akorátních 11 hráčů a po poločasu jsme vedli 2:1. Druhou půli potom 
ovládli domácí a my se štěstím uhájili bod, když v následujícím 
penaltovém rozstřelu byli blevičtí 100procentní. O týden později se 
jelo do Velvar k zápasu s místní rezervou. Kdo by si před víkendem 
tipnul na výhru hostů ? Asi povinných 10%, avšak ten mač, to byla 
divočina. Za hodinu hry oba týmy kopaly po dvou penaltách, ale náš 
exekutor (L. Mansfeld) se nemýlil a náš brankař (J. Zelený) dvakrát 
střelu vyrazil. Domácí od 55.minuty hráli v devíti, přesto nás zatlačili 
a dokázali snížit na 1:2. Hrůznou podívanou na hru devíti koček 
s jedenácti myšmi ukončil čtvrt hodiny před koncem dorostenec M. 
Koded. Konečný výsledek 1:4 bylo jednoznačně překvapením kola. 
Týden na to do Pozdně přijeli fotbalisté Knovíze a diváci si přišli na 
své. Viděli totiž deset gólů a z toho sedm za poločas, který jsme 
vyhráli 4:3. Ve druhé půli se nám podařilo soupeře jasně přehrát a 
skóre mohlo být ještě vyšší než konečných 7:3. Další utkání nás 
čekalo v Uhách a zastihlo nás v jakési letargii. Nebyli jsme lepším 
celkem, naopak ale šťastnějším. Po poločasu 1:1 ten druhý ubíhal ve 
znamení nepřesností na obou stranách, a když už se publikum 
chystalo na penalty, překvapili naši střídající hráči domácí obranu a 
odrazem od tyče jsme brali 3 body za výhru 2:1. Deset bodů ze čtyř 
zápasů a 15 vstřelených branek nás posadilo na druhé místo 
vyrovnané tabulky a také nás pasovalo do role favorita v dalším 
utkání, kdy do Pozdně přijely Tuřany. První poločas vyzněl spíše pro 
naše barvy, jenže branky jsme se nedočkali. Ve druhém dějství se 
hosté zlepšili a tak nakonec v typicky remízovém střetnutí uzmuli 
všechny body po jedné trefě, když do naší brány dokopli střelu 
odraženou od břevna (0:1). Za týden se jelo Kolče a chybělo 6 lidí ze 
základu. Přesto jsme začali velmi odvážně útočně, ale neproměnili 
jsme ani jednu ze čtyř šancí, které se nám podařilo v první polovině 
zápasu vytvořit. Ve druhém poločase už domácí hru kontrolovali, byli 
lepší, přidali ještě branku a zaslouženě vyhráli 2:0. Zajímavostí 
hodnou zaznamenání bylo naše střídání – v 63.minutě vystřídali otec 
a syn Cimrmanové otce se synem od Kodedů. Dalším zápasem bylo 
domácí utkání se Sokolem Smečno. Vyrovnaná první půle, ve které 
byli nejlepšími hráči oba brankaři, skončila 1:1, ale druhá polovina 
zápasu patřila našemu celku, jenž nakonec jasně vyhrál 5:1. Příští 
zápas v Černuci byl prvním v řadě porážek, které mužstvo muselo 



skousnout další čtyři víkendy. Od 15.minuty jsme se museli v deseti 
bránit náporu domácího favorita a konečný výsledek 5:0 byl vlastně 
milosrdnou prohrou. Dalším hostem na našem trávníku byl celek 
Zvoleněvsi a poločas skončil 0:0. Druhá půle znamenala z naší strany 
nabídky (po našich nepřesnostech) hostům, kteří chyby trestali góly. 
Dvakrát se nám podařilo snížit na rozdíl jedné branky, ale kýženého 
vyrovnání se přes drtivý závěr diváci nedočkali (2:4). Další zápas 
v Otvovicích pro nás vypadal nadějně skoro hodinu. Poločas jsme 
vyhráli 2:1 a vůbec to nevypadalo zle. Jenže pak přišel vyrovnávací gól 
a mužstvo se tak nějak vytratilo z placu, což v konečném důsledku 
znamenalo debakl 6:2. Ačkoliv béčko už mělo po sezóně, hráčů bylo 
jen jedenáct a to se opakovalo i při domácím utkání s Neuměřicemi !  
Prohráli jsme poločas po „hrozném“ výkonu a ani zlepšení po 
přestávce ke gólům nevedlo. Tedy, ke gólům, které by pan sudí uznal. 
Branky se nám docílit podařilo třikrát, jenže pan rozhodčí vždy 
odpískal signalizované ofsajdy. Teprve předposlední podzimní kolo 
nám přineslo další bodovou radost, přestože na hřišti posledního 
Stehelčevse jsme herně nepřesvědčili. Opět se nám nedařilo 
proměňovat příležitosti, ale jednou přece jen skončil balon v síti 
domácího týmu a v závěru jsme odolali tlaku soupeře – to znamenalo 
zisk tří bodů za výhru 1:0.  Poslední mistrovské utkání znamenalo 
příjezd derby-rivala ze Zichovce, který se aktuálně vyhříval na druhém 
místě tabulky. Tentokrát platilo, že se soupeřem roste výkon a tak to 
byl zápas s velkým nasazením a ostrý jako břitva. Ve vyrovnaném 
prvním poločase jsme tahali za kratší konec přes půl hodiny a taky 
prohrávali 0:1. Potom se nám však povedlo během dvou minut skóre 
otočit a do kabin jsme šli s jednogólovým náskokem. Ve druhé půli ale 
obránce hostí viděl červenou kartu a při naší přesilovce se tak trochu 
opakoval scénář z utkání ve Velvarech. Oslabený soupeř nás v poli 
přehrával, ale Martin Kraus v bráně i s potřebnou kapkou štěstí 
odolal. Výhru pečetil gól z penalty v samém závěru (3:1) a mužstvo 
alespoň částečně odčinilo předchozí nezdary. 
 
Po polovině soutěže se tedy mančaft nachází v polovině tabulky na 
osmém místě s pětibodovou ztrátou na horní polovinu tabulky. Stačil 
k tomu zisk 19-i bodů za šest výher, šest proher a jednu porážku na 
penalty. Vyrovnané skóre 28:28 znamená průměrnou produktivitu a 
také průměrnou obranu. 
 
Je velká škoda, že i při ukončení soutěže B-týmu (o měsíc dříve) bylo 
několikrát jenom jedenáct hráčů.  
 



V brance pravidelně nastupoval Honza Zelený, který vynechal jen tři 
zápasy, inkasoval 26 gólů při průměru něco málo přes dvě a půl 
branky na zápas a ani jednou nevychytal nulu, třikrát zaskočil Martin 
Kraus, který vyhrál všechna svá utkání, obdržel dvě branky, měl 
průměr na zápas menší než jeden gól a jednou uhájil čisté konto.  
 
Z hráčů v poli se nikdo neobjevil ve všech utkáních, jednou 
nenastoupil Milan Šubrt, Adam Sachl, Lukáš Mansfeld a Pavel Koded. 
Dvakrát pauzíroval Jirka Erba a Petr Štěpánek, třikrát chyběl Petr 
Sachl, Tomáš Hotový a Pavel Dlugi. Kuba Kvasnica a Martin 
Štěpánek, kteří oba nuceně museli nějaký ten zápas vynechat, 
odehráli 8 zápasů, sedm utkání (až do svého zranění) absolvoval 
Martin Koded, šest Vašek Zelenka a 5x hráli Roman Tyluš, Pavel 
Vyhnánek a Karel Lasík. Třikrát přišel Marek Šlajchrt, dvakrát 
pomohli Zdeněk Frýda a Ondra Cimrman a v jednom utkání 
nastoupili Aleš Šubrt, Honza Prokeš, Vašek Cimrman a Honza Port. I 
těm, kteří odehráli třeba jen několik desítek minut, děkujeme.  
 
Nejlepším střelcem se tak trochu překvapivě nestal Jirka Erba, jenž se 
pětkrát trefil do černého, ale Petr Štěpánek, který vsítil šest branek. 
Po čtyřech gólech dali Petr Sachl a Lukáš Mansfeld (ten proměnil 4 
pokutové kopy), 2x mířil přesně Adam Sachl, Tomáš Hotový (1x z PK) 
a Martin Štěpánek, jednou pak skórovali Pavel a Martin Kodedové a 
Vašek Zelenka. 
 
Nejlepším nahrávačem a tím pádem i nejužitečnějším hráčem se stal 
Petr Štěpánek s pěti gólovými přihrávkami, třikrát asistovali Petr 
Sachl a Martin Štěpánek, 2x nahráli na gól Tomáš Hotový a Lukáš 
Mansfeld, dalších pět hráčů si připsalo po jedné asistenci. 
 
Hrálo se poměrně slušně – dvě žluté karty obdrželi Jirka Erba, Lukáš 
Mansfeld, Tomáš Hotový a Vašek Zelenka, jednou ukázal sudí žlutou 
kartu šesti hráčům.  
 
Martin Štěpánek byl naším jediným vyloučeným a k tomu dostal 
zákaz startu ve čtyřech hracích dnech.  
 
Naše mužstvo kopalo v řádné hrací době pět pokutových kopů a 
všechny proměnilo, proti nám se kopaly tři penalty, ale jen jednou 
střelec uspěl. 


