
Hodnocení podzimní části okresního přeboru dorostu: 
 
Do nové sezóny vstupoval kouč dorostu s jistými obavami, které se bohužel  
naplnily. Po loňsku přestoupil do Vraného Vojta Hora a své působení v  
dorostu ukončili M. Beneš a J. Kvasnica. Všechno to byly citelné ztráty,  
chyběla jistota a důraz „Benyho“ v obraně, tvorba hry Vojty Hory a hlavně  
důraz a nasazení Kuby Kvasnici v útoku. Tým se bohužel nepodařilo doplnit 
a hrozila i slabá účast hráčů díky málo početné lavičce. Naštěstí měli hráči  
dobrou docházku a v průběhu soutěže se podařilo tým doplnit a posílit. 
 
Do sezóny jsme vstoupili vydřenou remízou na hřišti Libušína a stejně se  
dařilo i na hřišti Velké Dobré. Následovala prohra s nevýraznými  
Tuchlovicemi a další prohra ve Vinařicích. Tento zápas byl dosti divoký,  
první půli jsme byli bez nároku a prohráli ji 5:1, ve druhé půli se hra  
podstatně zlepšila a dokázali jsme zkorigovat na 6:3. Poprvé zde nastoupil 
Martin Zahradník, který po zbytek podzimu odváděl velice dobré výkony. V 
dalším zápasu jsme deklasovali tradičního tvrdého rivala z Hřebče 5:0 a pak 
přišla nejhorší prohra podzimu s nevýraznými Otvovicemi 5:3, přestože jsme 
po půlhodině hry vedli 2:1 a měli početní výhodu. V očekávaném derby se  
suverénním Vraným odehráli naši borci zřejmě nejlepší zápas a ještě  
čtvrt hodiny před koncem zápasu byl stav 2:2, v samém závěru však vranští  
dokázali vstřelit vítěznou branku. Následovaly dvě prohry se Lhotou a  
Zlonicemi. Poslední dva zápasy naši hráči vyhráli. Nejdříve podali velice  
dobrý výkon na Stochově, kde zvítězili 0:1 a následně deklasovali slabé  
Klobuky poměrem 9:0.   
Po podzimu patří našemu týmu 9. místo v tabulce, kde tak uzavírají střed  
tabulky. V průběhu podzimu se ještě podařilo doplnit tým V. Zelenkou a  
Milanem Cífkou ze Srbče, který za Pozdeň již hrál v žákovských družstvech,  
jeho příchod dal týmu nový impuls, dobře tvoří hru a daří se mu i střelecky. 
Našim borcům patří uznání za nasazení a dobrou hru v některých zápasech,  
slušná byla docházka hráčů, ale účast na trénincích byla slabá. Pokud 
nebude tým oslaben odchodem některého platného hráče, lze očekávat, že  
postavení v tabulce o nějaký stupínek zlepšíme. 
 
P. Štěpánek 
 
 
Všechna utkání odehrál gólman Martin Kraus, stoper Libor Landeska a 
krajní obránce či záložník Michal Kratochvíl. Jedenkrát chyběli obránce 
Michal Belšán, útočník Petr Procházka a univerzál Martin Štěpánek, dvakrát 
vynechali útočník Jirka Erba, záložník Martin Matušů a všudybyl Míra 
Cífka, třikrát chyběl Matěj Nedvěd v obraně. Po pozdější registraci nastoupili 
šestkrát Milan Cífka a Martin Zahradník. Další hráči se zúčastnili jen 
párkrát, ale i jim je potřeba za pomoc poděkovat.  
 
Nejlepší mušku měl Milan Cífka, který rozvlnil síť 6x, o jeden zásah míň má 
Jirka Erba, 3x se trefili Petr Procházka a Míra Cífka. Dva či jeden gól dalo 
šest hráčů. 
Evidence nahrávajících je neúplná a tak bych ještě zmínil jediného 
vyloučeného, kterým byl Michal Belšán, jenž nedohrál zápas s Hřebčí. 


