
Ohlédnutí za ú častí SK Slavoj Pozde ň v jarní části okresního p řeboru: 
 
Jaro 2019 – tedy druhý rok v okresním přeboru pro náš klub !  
 
První utkání s nováčkem a posledním celkem tabulky Slavojem 
Zvoleněves nám přineslo 3 body za výhru 4:1, ale výkonem jsme nijak 
nepřesvědčili. Za týden na Zichovci jsme pak hodně chybovali a tak se 
stalo, že  jsme celkem zaslouženě prohráli 1:4 a opustili krásnou 
čtvrtou pozici v tabulce. Další zápas doma s Brandýskem jen potvrdil, 
že to na něj prostě neumíme (naposledy jsme ho porazili v roce 2006 
jako nováček III. třídy), zkraje jsme nedokázali využít nějaké 
příležitosti a pak nás soupeř začal přehrávat a taky dávat góly. Do 
poločasu to bylo 0:2 a mohlo to být i horší. Do utkání jsme se dostali 
až po hodině hry a, ačkoliv jsme potom byli lepší, dokázali jsme jen 
snížit na 1:3. Týden na to jediný dopolední mač na hřišti kladenského 
Nova jsme rozehráli výborně, ale neproměnili jsme tři pěkné šance a 
místo vedení jsme najednou prohrávali. V poločase to bylo 0:3 a 
museli jsme prvně střídat, bohužel K. Lasík odkulhal po dvaceti 
minutách a pak domácí z penalty přidali další branku a na konci jsme 
odešli poraženi vysoko 1:5 a propadli se do středu tabulky. O sedm 
dní později přijel do Pozdně na jaře neporažený Sokol Lidice a pro 
kdekoho to mělo být jasné. Jenže hosté sice dobře kombinovali, ale 
moc toho nenaběhali. Gólově jsme se prosadili až po třiceti minutách 
a do půle přidali ještě jednu trefu. Ve druhém dějství se hosté snažili 
o korekci výsledku, ale my jejich tlak eliminovali a do šance je 
nepouštěli. Naopak se nám podařilo zatížit konto Lidic dalším gólem, 
a když soupeř nevyužil ani šanci dva na Dominika, dotáhli jsme zápas 
do vítězného konce (4:0). Příští kolo jsme hostovali ve Zlonicích, a 
přesto, že domácí byli v tabulce hodně dole, zápas byl vyrovnaný. 
Vedli jsme 1:0, pak domácí Demeter nedal z přísné penalty, jenže za 
tři minuty měl další pokus a tentokrát už proměnil. Poločas 1:1 a po 
pauze se utkání změnilo v souboj našich střelců se zlonickým 
gólmanem, který dlouho odolával. Kanonýr „Dimi“ pak technicky dal 
na 2:1 a my pořád nic. Deset minut před koncem sudí pískl penaltu i 
pro nás a zápas skončil přes náš velký tlak nerozhodně. Rozstřel 
ovládli se štěstím domácí, ale získaný bod byl vlastně naší ztrátou. 
Týden na to přijel do Pozdně vedoucí celek (o deset bodů) přeboru a 
své kvality prokázal hned v první minutě – 0:1. Nám se zadařilo 
celkem rychle vyrovnat, jenže soupeř v první půli dominoval – my 
však měli ve výtečné formě chytajícího brankaře. Tlak hostů 
pokračoval i po přestávce, my se soustředili na rychlé kontry. Usmálo 
se náš štěstí a šli jsme do vedení po vlastním gólu, k tomu po pěti 
minutách dali ještě jeden a vedli o dvě branky. Soupeř snížil deset 
minut před koncem a v poslední minutě mohl vyrovnat, jenže paní 



Štěstěna nám byla tentokrát nakloněna a tak jsme opět překvapili 
třemi body. I další kolo jsme hráli na domácím trávníku, kam přijel o 
záchranu bojující Buštěhrad. Poločas jsme vyhráli jasně 5:2 a ve 
druhé půli přibalili ještě další čtyři fíky, když nás bylo plné hřiště. 
Sympaticky hrající soupeř tak odjel debaklem 9:2. Další utkání a opět 
soupeř, hrající o záchranu. Na plac Viktorie Černuc nastoupilo při 
souběhu jen deset hráčů, jako jedenáctý dojel Milan Šubrt se stovkou 
kilometrů na kole v nohou. Rozhodli jsme třemi brankami ve čtyřech 
minutách prvního poločasu, domácí pak snížili z penalty, ale výhru 
4:2 jsme si vzít nenechali. Dalším soupeřem nám v Pozdni bylo béčko 
velvarského Slovanu a po mdlém úvodu (0:1) jsme přidali a ve 49. 
minutě už jsme vedli 4:1. Nechali jsme se však ukolébat a pustili jsme 
hosty do hry. Když už to bylo 4:3, probrali jsme se z klídku a zvýšili 
na 5:3 a ani další gól už hostům nepomohl – 5:4. Týden po té nás 
čekaly Kročehlavy, my měli zase souběh a akurátních jedenáct borců. 
Tentokrát nás domácí nepřeběhali, naše hra byla rychlejší a pestřejší 
a z deseti příležitostí jsme polovinu využili, jeden gól nám však nebyl 
uznán – 2:4. Pět výher v řadě nás stavělo do role favorita v dalším 
zápase, kdy jsme hostili Baník Švermov. Ačkoliv mužstvo nastoupilo 
s indisponovaným Dominikem v bráně a prohrávalo už 1:3, naše 
útočná vozba nakonec předčila tu soupeřovu a tak se zrodil tenisový 
výsledek 6:4. Poslední utkání jara nás čekalo na kladenském Slovanu 
a kouč musel v sestavě improvizovat a povolat pět hráčů z béčka. 
V bráně zaskočil jindy stoper Tonda a několikrát nás podržel ve hře, 
rychlým domácím útočníkům jsme nakonec podlehli 2:6, ačkoliv po 
snížení na 2:4 to chvíli vypadalo i na obrat. 

Na konci soutěže nám tak patří krásné PÁTÉ místo, když na třetí 
Lidice nám chyběly dva body. Kdo by to po třech porážkách na 
přelomu března a dubna čekal ?! 

Celkem jsme získali úctyhodných 48 bodů, z toho na jaře 25, za 
patnáct výher, devět proher, jednu výhru a jednu prohru na penalty. 
S aktivním skóre 92:73 (na jaře 46:37) jsme nejlépe střílejícím celkem 
přeboru, na zamyšlení je třetí nejhorší počet obdržených branek.  

V bráně pravidelně nastupoval Dominik Košta, na jaře při zranění 
ramene se však jednou nechal vystřídat a jednou šel jako náhradník 
do pole. V jarní části inkasovalo mužstvo 37 gólů a jednou náš 
brankař vychytal čisté konto.  

Z hráčů v poli do všech jarních utkání zasáhli Petr Štěpánek 
s bráchou Martinem, Jarda Petržílka, Martin Šebesta a Tonda Pražák.  
Dvakrát chyběli Milan Šubrt s Adamem Sachlem a Pavlem Dlugim. Na 
čtyřech utkáních nebyl Tomáš Hotový a pětkrát pauzírovali Míra Cífka 



s Pepou Vanišem mladším a šestkrát chyběli Jirka Erba, Kuba 
Hlaváček a Martin Matušů. Naopak šestkrát vypomohl Martin Koded, 
do pěti zápasů naskočil či byl na lavičce Karel Lasík, třikrát to jistil 
Pepa Vaniš starší a dvakrát Kuba Kvasnica s Petrem Sachlem, jednou 
pomohl Lukáš Kuhn.  
I těm, kteří odehráli třeba jen několik či několik desítek minut, 
děkujeme.  

Nejlepším střelcem jara se stal Petr Štěpánek se sedmnácti trefami do 
sítě soupeřů, třináct branek přidal Jarda Petržílka, čtyřikrát napjal síť  
Martin Štěpánek a třikrát se trefili Martin Štěpánek a Tomáš Hotový, 
dvě branky vsítil Kuba Hlaváček, jeden góly dali Milan Šubrt, Martin 
Šebesta a Adam Sachl, jeden gól byl vlastní.  

Nejlepším nahrávačem se stal Jarda Petržílka s devíti asistencemi, 
osm gólových přihrávek vymyslel Jirka Erba, 5x nahrál na gól Petr 
Štěpánek a třikrát nabili střelcům Tomáš Hotový s Tondou Pražákem.  
Dvakrát na gól nahrál Martin Štěpánek, po jedné asistenci si připsali 
Míra Cífka, Milan Šubrt a Adam Sachl. 

V pomyslné soutěži slušnosti to bylo lepší než na podzim, jediným 
vyloučeným byl Jirka Erba, který nastoupil jako kapitán proti 
Švermovu. Nejvíce žlutých karet (4) dostal Tonda Pražák, po třech 
viděli Martin Štěpánek, Pepa Vaniš a Jarda Petržílka, dvě obdrželi 
Jirka Erba a Pavel Dlugi, po jedné žluté inkasovali Míra Cífka, Martin 
Koded a Petr Štěpánek. 

Na proměněné pokutové kopy to na jaře bylo 3:3, ačkoliv proti nám 
jich bylo nařízeno 5, z toho ve Zlonicích hned dvě ve třech minutách 
za sebou. My jsme měli tuto výhodu třikrát a vždy skončil míč v síti.  


