
Ohlédnutí za účastí SK Slavoj Pozdeň v podzimní části okresního 
přeboru 2019 :

Podzim  2019  –  již  třetím  rokem hrajeme  v okresním  přeboru,  ale
tentokrát to nebyla podzimní procházka růžovým sadem! Zkraje nás
čekala, jak se později ukázalo, slabší mužstva a tak jsme nějaké ty
body nastřádali. Asi zlomový byl zápas doma se Zlonicemi, ve kterém
jsme  sice  dokázali  otočit  z  1:3  na  4:3,  ale  nakonec  minutu  před
koncem jsme ho ztratili 5:6. Těsně jsme přišli o body také v dalších
utkáních  a  v  polovině  listopadu  tedy  figurujeme  na  11.  místě
vyrovnané spodní poloviny tabulky. 
První mač na hřišti kladenského Nova a ranní nedělní vstávání nám
moc  nesvědčilo  –  po  dobrém  úvodu,  ve  kterém  jsme  promarnili
několik  příležitostí  ke  skórování,  ale  dokázali  rychle  odpovědět  na
vedoucí branku domácího celku, nás soupeř přehrál a slavil  výhru
4:1. Doma potom nás čekaly Kročehlavy, ale bylo to 80 minut trápení,
ze kterého nás vysvobodil čtyřmi góly v jedenácti minutách ne zcela
zdravý Petr Štěpánek. O týden později v Brandýsku se nám nevyvedl
první  poločas,  ale  v  tom  druhém  jsme  předvedli  výbornou  hru  a
mnoho  nescházelo  k  vyrovnání.  V  dobrém světle  jsme  pokračovali
také v domácím zápase proti rezervě Libušína a v půli vedli 4:0 a,
ačkoliv na nás po té přišel útlum, vyhráli jsme v pohodě 4:1. Na hřišti
posledního Vraného to byla tak trochu divočina, mančafty se střídaly
ve vedení a v penaltovém rozstřelu jsme nezaváhali. Přišli jsme však
na čtyři  utkání  o  Lukáše Hadriku,  který byl  vyloučen za  oplácení.
Zápas se  Zlonicemi  se  nám moc nevyvedl  a,  i  když jsme dokázali
otočit stav a měli nakročeno v výhře, nakonec v samém závěru jsme
chybovali  v  obraně a prohráli  5:6. Napravit  jsme to  mohli  o  týden
později na hřišti prvního Buštěhradu a skoro se nám to povedlo, jenže
jsme však trochu smolně odešli poraženi nejtěsnějším rozdílem 1:0.
Gól  v  poslední  minutě  ve  Velvarech spolu  s  šíleným představením
pana  rozhodčího  Cholevy  nás  připravil  o  zaslouženou  výhru  a
neuspěli  jsme  při  dalším penaltovém souboji  o  bonusový  bod (5:4
p.k.).  Následoval  ale  totální  výbuch s papírově slabší  Černucí,  kdy
jsme hráli hodinu a čtvrt v deseti, a výsledek 0:5 doma nás poslal do
suterénu přeborové tabulky. Fanouškům se nám podařilo se omluvit
v dalším zápase na hřišti Smečna, kde jsme předvedli pravou sílu naší
ofenzívy  a  zaslouženě  vyhráli  7:4.  Posledními  třemi  podzimními
soupeři byly celky z popředí tabulky – doma s prvním Švermovem to
byl  vyloženě  remízový  zápas,  jenže  se  nám  nepodařilo  proměnit
stoprocentní  šance  a  z  placu  jsme  nakonec  odešli  bez  bodu  po
porážce  0:2.  Dalším  soupeřem  byl  kladenský  Slovan,  povzbuzený
vítězstvím na Buštěhradě. Brzy jsme prohrávali 1:0, ale soustředěný
výkon nám přinesl vyrovnání. Přetahovanou nakonec šťastně zvládli



domácí  3:1,  když  pojistku přidali  až  v  poslední  minutě.  Závěrečné
podzimní  kolo  nám  přiválo  silné  Lidice  a  první  půle  byla  zcela
vyrovnaná. Ve druhém dějství jsme šli do vedení a v dalším průběhu
mohli  stvrdit  výhru z několika dobrých příležitostí,  ale nedali  jsme
góla ani  z  penalty.  V poslední  minutě  jsme zaváhali  při  centru do
vápna a hosté, bohužel, vyrovnali. Penaltovou loterii jsme pojali tak
nějak „na lehko“ a bod navíc tak odvezly Lidice. 

V  polovině  soutěže  nám  tedy  patří  jedenácté  místo  ve  vyrovnané
spodní části tabulky. Získali jsme 13 bodů za tři výhry, sedm proher,
jednu výhru a dvě prohry na penalty. Máme tentokrát pasivní skóre
35:40, protože naše produktivita nedosahovala úrovně minulých let.  

V bráně  tentokrát  nedominoval  Dominik  Košta,  kterého  postavilo
mimo  hru  zranění.  Odchytal  sedm  utkání  s  průměrem  rovné  tři
obdržené góly na zápas, Tonda Pražák nastoupil  do šesti  utkání s
průměrem 2,9 obdrženého gólu na zápas a na poločas pustil do brány
Martina Krause,  který inkasoval  3  góly.  Ani  v  jednom střetnutí  se
nepovedlo  udržet  čisté  konto,  naopak  naši  střelci  vyšli  ve  třech
zápasech (na Buštěhradě, doma s černuckou Viktorií  a s Baníkem
Švermov) naprázdno.

S hráči v poli to letos nebylo tak růžové a ani jeden z nich nenastoupil
do všech utkání. Do dvanácti zápasů naskočili Jarda Petržílka (1080
min.), Petr Štěpánek (1017 min.), Tomáš Hotový (1014 min.) a největší
překvapení  podzimu  Martin  Matušů,  který  od  utkání  ve  Vraném
nechyběl v základu a odehrál 826 minut za áčko a k tomu ještě stihl
nastoupit v deseti zápasech za B-tým, kde nastřádal 779 minut.   Jen
dvakrát chyběli Adam Sachl, Martin Štěpánek a Pepa Vaniš. Do tří
střetnutí nenaskočili Milan Šubrt, Pavel Dlugi a Tonda Pražák, který
však 6x stál v bráně. Čtyřikrát pauzírovali Lukáš Hadrika (trest), Míra
Cífka a Kuba Kvasnica. Jen do šesti zápasů nastoupil Martin Šebesta,
do pěti utkání zasáhl Karel Lasík, čtyřikrát hráli Jirka Erba a Tomáš
Gönzöl, který k tomu ještě třikrát byl připraven na lavičce, a třikrát
Kuba Hlaváček. Jednou seděli na lavičce Martin Koded a Pepa Vaniš
starší. 
I  těm,  kteří  třeba  jen  seděli  připraveni  na  střídačce,  je  potřeba
poděkovat. 

Nejlepším střelcem se stal  Petr  Štěpánek s deseti gólovými trefami,
osm  branek  přidal  Jarda  Petržílka,  šestkrát  přesně  mířil  Martin
Štěpánek a pětkrát se trefil do černého Lukáš Hadrika, čtyři branky
vsítil Tomáš Hotový a dva góly zaznamenal Milan Šubrt. Více než šest
střelců se tentokrát nenašlo.



Nejvíce gólových nahrávek (9) nastřádal Jarda Petržílka, o dvě finální
přihrávky  méně  vymyslel  Petr  Štěpánek,  čtyřikrát  asistoval  Lukáš
Hadrika, 3x nahrál na gól Tomáš Hotový a dvakrát nabil střelci Tonda
Pražák. Jedenkrát gólovou přihrávku poslali Martin Štěpánek, Jirka
Erba, Karel Lasík, Míra Cífka a Martin Šebesta.

Ne, že bychom hráli moc od podlahy, ale v tomto podzimu jsme měli
TŘI vyloučené, když dva hříšníci to měli za druhou žlutou kartu, jen
Pavel  Dlugi  ji  dostal  „bez  varování“.  Čtyři  žluté  karty  viděl  Lukáš
Hadrika,  třikrát  byl  napomenut  Martin  Štěpánek,  dvě  žlutá
upozornění  byla  pro  Jirku Erbu,  Kubu Kvasnicu,  Pavla  Dlugiho  a
Martina Matušů. Po jedné žluté inkasovali Pepa Vaniš, Tonda Pražák,
Míra  Cífka,  Milan  Šubrt,  Jarda  Petržílka,  Petr  Štěpánek  a  Kuba
Hlaváček. 

Nejtvrdší trest od disciplinárky dostal Lukáš Hadrika, který nuceně
pauzíroval ve čtyřech kolech.  

Naše  mužstvo  kopalo  v řádné  hrací  době  čtyři  pokutové  kopy,  ale
proměnilo jen tři. Proti nám se na rozdíl od loňského podzimu kopaly
jen dvě penalty a oba jejich exekutoři uspěli. 


