
Ohlédnutí za ú častí SK Slavoj Pozde ň v podzimní části okresního p řeboru: 
 
Podzim 2018 – to byl druhý rok v okresním přeboru v novém tisíciletí ! 
Po suverénním vítězství na hřišti nováčka ze Zvoleněvsi a dvou 
bodech v derby se Zichovcem přišly dvě porážky na hřišti soupeřů a 
hlavně ta druhá v Lidicích, kde jsme zbytečně ztratili body a dohrávali 
v devíti, to nervově nevydržel staronový trenér Josef Mansfeld a ještě 
pod vlivem emocí po dva a půl roce skončil. Mužstvo převzal stávající 
asistent Míra Šubrt a ve zbývajících utkáních dosáhl na šest výher při 
třech porážkách, se třiadvaceti body je v polovině soutěže na 4. místě.  

Do Zvoleněvsi na úvodní mač nového ročníku přijelo 15 hráčů a po 
celkem vyrovnaném prvním poločase to pak byl střelecký koncert 
našich barev. Konečné skóre 1:11 bylo pro nováčka tvrdým políčkem. 
Další zápas a opět nováček, tentokrát derby-mač se Zichovcem, byl ve 
znamení naší nepřesné hry a minimální střelby. To se v druhém 
dějství změnilo, jenže hra proti deseti nám moc nejde a po 
nevyužitých šancích pomohly soupeři k remíze dva pokutové kopy. 
V penaltovém rozstřelu jsme však prolomili černou sérii a připsali si 
prémiový bod navíc. Následoval venkovní zápas v Brandýsku (5:2), 
kde domácí převahu zužitkovali brankou z desítky na konci poločasu 
(1:1). Druhá půle patřila našemu brankaři, který zmařil nejméně čtyři 
šance hostí, aby pak 3x kapituloval po střelách z dálky. Druhé 
venkovní utkání v řadě byla předehrávka na hřišti Sokola Lidice a dá 
se označit jako přelomové, protože po neukázněném výkonu ve 
druhém poločase jsme zbytečně ztratili body (4:2), přišli o kouče, 
který stál za postupem „do okresu“ a také jsme si vyzkoušeli, jak chce 
svaz vychovávat karetní hříšníky. Už za tři dny další mistrák a do 
Pozdně přijelo omlazené kladenské Novo, které tahalo za kratší konec. 
Po 40i minutách jsme vedli 3:0 a pokračovali v nátlakové hře, ale 
nepřesně zakončených akcí bylo až dost, konečný výsledek 4:2. Nutno 
poznamenat, že soupeř vyhrál všechna zbývající střetnutí (8) v řadě. 
Po dvoutýdenní pauze (předehrávka) přijeli loni ještě účastníci 1.B 
třídy ze Zlonic, kteří začali velmi dobře, radost jim však zkazil výtečný 
Dominik Košta. Další minuty patřily především Jardovi Petržílkovi, 
který se trefil do sítě 4x, a také mladému Martinu Šebestovi, jenž si 
připsal čtyři gólové asistence – konečné skóre 5:1. Za týden nás čekal 
výjezd na hřiště SK Velké Přítočno, lídra tabulky s plným počtem 
bodů. V první půli dominovali oba brankaři, potom nás přibrzdila 
proměněná penalta, ale na další balon v naší síti jsme dokázali 
odpovědět a snížit. Mohli jsme i vyrovnat, ale míče létali těsně kolem 
brány. Domácí pak rozhodli deset minut před koncem gólem na 3:1, 
škoda, předvedli jsme se v dobrém světle. Výsledkově lepší bylo další 
venkovní utkání, když jsme hostovali u předposledního SK Buštěhrad. 
Při souběhu bylo jen jedenáct hráčů, na lavičku usedl zraněný Kuba 



Kvasnica, (možná) připraven naskočit byl už jen sekretář klubu, který 
měl s sebou kopačky. Mužstvo skvěle dirigoval z postu stopera Karel 
Lasík a náš přechod do protiútoku domácí celek nedokázal pokrýt – 
naše výhra 2:5 byla zasloužená. Týden na to jsme přivítali černuckou 
Viktorii a její hráči nás zkraje přehrávali a poločas byl 1:1. Nucené 
odstoupení Martina Štěpánka po hrubém faulu nás však spíše 
nakoplo a utkání jsme nakonec dovedli k vítěznému konci 3:2, těsně 
před koncem jsme ale přišli po špatném došlápnutí na delší dobu o 
Jardu Petržílku. Další zápas nás čekal ve Velvarech a moc se nám 
nevyvedl, konečné skóre 7:1 bylo stejné jako jaře a k tomu se zranil 
na delší dobu Tonda Pražák. Padla na nás deka a v utkání s SK 
Kročehlavy se to jen potvrdilo. Prohrávali jsme rychle 0:2, ale do 
poločasu jsme dokázali skóre srovnat. Ve druhé půli jsme místo 
navýšení stavu po chybách inkasovali na 2:4 a už nenašli sílu na 
zvrat a prohráli 2:6. Mužstvo za dvě utkání spadlo ve vyrovnané 
tabulce ze třetího na deváté místo. A další mač nás čekal na stadionu 
druhého Baníku Švermov. Měli jsme obavy, jenže ty se nenaplnily. 
Jednou z příčin bylo přeložení na „umělku“, jejíž velikost či spíš 
malost nedovolily domácím rozehrát svoji hru. Když k tomu 
připočteme herní disciplínu, důraznou aktivní obranu po celém hřišti 
a fyzické nasazení, tak se společně s tradičně výtečným přechodem do 
protiútoku narodil nečekaný výsledek 0:4. Poslední podzimní zápas 
jsme sehráli s kladenským Slovanem, který nás loni dvakrát pokořil. 
Po první brance jsme iniciativu přenechali hostům a čekali na 
příležitost, poločas byl 2:0, když hráči soupeře hráli a my dali góly. 
Podobné to bylo i ve druhé půli, my přidali další dvě branky a 
nastřelili tyčku, Slovan vstřelil čestný úspěch až v poslední minutě 
(4:1). 

Po polovině soutěže nám tak patří krásné ČTVRTÉ místo, ale střed 
tabulky je hodně vyrovnaný. Získali jsme 23 bodů za sedm výher, pět 
proher a jednu výhru na penalty. Máme aktivní skóre 46:36, což 
znamená NEJLEPŠÍ produktivitu v přeboru (druhý Švermov vstřelil 45 
gólů), ale také PÁTOU (!) nejpropustnější obranu. Své přednosti i 
slabiny známe, a pokud se dají alespoň dva ze tří zraněných „do 
kupy“, jak to zatím vypadá, neměli bychom se snad jara obávat.   

V bráně pravidelně nastupoval Dominik Košta, který pustil Martina 
Krause jen na poločas ve Zvoleněvsi, inkasoval 36 gólů při průměru 
asi dvě a tři čtvrtiny branky na zápas, jedenkrát vychytal čisté konto.  

Z hráčů v poli se do všech utkání zapojili Petr Štěpánek s Tomášem 
Hotovým, který k tomu ještě nastoupil v pěti zápasech za B-tým. Jen 
jednou chyběli Jirka Erba a Martinové Šebesta a Štěpánek. Do dvou 
střetnutí nenaskočili Míra Cífka a Adam Sachl. Třikrát pauzíroval 



Pavel Dlugi a čtyřikrát nebyl Lukáš Mansfeld a 4x nemohli zasáhnout 
do hry Jarda Petržílka a Tonda Pražák. Osm zápasů odehráli či 
střídali Milan Šubrt, Martin Matušů a Pepa Vaniš, do šesti utkání 
mohli zasáhnout Kuba Kvasnica a Kuba Hlaváček, třikrát vypomohl 
Karel Lasík a třikrát byl připraven Martin Kraus, ale odehrál jen 
poločas. Jednou střídal Roman Tyluš a dvakrát čekal na svou 
příležitost Petr Sachl.  
I těm, kteří odehráli třeba jen několik minut, je potřeba poděkovat.  

Nejlepším střelcem se stal Petr Štěpánek s patnácti! gólovými trefami, 
sedm branek přidal Jarda Petržílka, šestkrát přesně mířil Martin 
Štěpánek a pětkrát se trefil do černého Jirka Erba, čtyři branky vsítil 
Tomáš Hotový, tři góly stačil zaznamenat Lukáš Mansfeld v prvních 
dvou utkáních (z toho 1x z pokutového kopu a dva přímo z rohového 
kopu), 2 branky (do správného zařízení) si připsal Milan Šubrt a 
stejný počet gólů byl vlastních. Jednou skórovali Martin Šebesta a 
Míra Cífka. 

Nejlepším nahrávačem se stal Martin Šebesta se sedmi gólovými 
přihrávkami, pětkrát asistovali Jirka Erba a Jarda Petržílka, 4x 
nahrál na gól Petr Štěpánek a třikrát vybídl střelce Adam Sachl. 
Dvakrát gólově nahrával Martin Štěpánek, Kuba Kvasnica, Lukáš 
Mansfeld, Pepa Vaniš a Karel Lasík si připsali po jedné asistenci. 

Nechci říci, že bychom nehráli slušně, pravdou však je, že letošní 
podzim jsme měli ČTYŘI vyloučené, i když všichni to měli za druhé 
žluté karty, dokonce dvakrát předčasně musel do sprch Martin 
Štěpánek. Pět žlutých karet viděl Martin Štěpánek, čtyři Jirka Erba, 
tři Míra Cífka a dvě Tonda Pražák, po jedné žluté inkasovali Lukáš 
Mansfeld, Kuba Kvasnica, Pavel Dlugi, Adam Sachl, Martin Šebesta, 
Pepa Vaniš a také Dominik Košta, který tak vykázal zlepšení proti 
minulému ročníku.  

Výhodou našich vyloučených bylo, jak je výše uvedeno, že to bylo vždy 
po druhé žluté kartě v utkání a tak jsme mohli hráče vykoupit, což je 
novinka našeho OFS. Někteří vykoupení pak dostali příležitost svůj 
prohřešek odčinit prací prospěšnou pro OFS tak, že odřídili několik 
zápasů přípravek nebo mladších žáků a klub dostal pokutu nazpět.  

Naše mužstvo kopalo v řádné hrací době jen jeden pokutový kop a ten 
proměnil Lukáš Mansfeld, proti nám se však kopalo ŠEST penalt, 
všechny v prvních osmi kolech, a všichni jejich exekutoři uspěli.  

A nesmíme zapomenout, že desítku, nařízenou proti Černuci, Jarda 
Petržílka u rozhodčího dementoval. TLESKÁME … 


