
07/07/2012   SK Slavoj Pozdeň, Sokol Mšec, SK Zichovec a Sokol Srbeč  

                       se utkaly na již tradičním letním 

 

                     POUŤOVÉM TURNAJI – 5. ročníku Memoriálu MILANA CÍFKY 

 
 
Hrálo se každý s každým 1x 30 minut.  
 
 
  

1. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  0 : 0 
 
Sestava:      Zelený – Kvasnica, Lasík, Sachl P., Šubrt A. – Koded, Paur, Hotový, Zíma – Cífka  
                               Tomáš, Štěpánek Petr 
 

Střídali:       Štěpánek Martin, Cífka Milan, Prokeš a v dalších zápasech hráli také Cimrman,  
                   Matušů, Vyhnánek a Tyluš 
 

Branky:       nikdo se netrefil 
 
Se západními sousedy se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli šanci již ve 4.minutě. Pak 
však sudí Gaži musel zápas na deset minut přerušit pro bouřku a průtrž mračen. Po ní se hřiště 
změnilo v brouzdaliště, se kterým si hráči neporadili. Nejblíže gólu byl Petr Štěpánek, který 
šikovně obstřelil brankaře, ale balon se zastavil v louži a posléze stejnému hráči brankař Srbče 
střelu srazil na tyčku. Srbečtí si také vypracovali jednu tutovku, ale hlavičku k tyči vyškrábl 
Honza Zelený. 
 

2. zápas      SK Zichovec – Sokol Mšec  2 : 1 
 
Branky:       Petržílka 2 - Burle 
 
Zichovec v silné sestavě byl lepším týmem, ale nakonec mohl i prohrát, když mšečtí promarnili 
tutovku v malém vápně. První gól a vyrovnání přišlo po chybách v rozehrávce, protože míč si 
občas dělal, co chtěl. Rozhodl nakonec střelecky disponovaný Petržílka, který po rohovém kopu 
propálil vše. 
 
 
3. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Mšec  1 : 0 
 
Branka:       Pavel Koded 
 
Dalším soupeřem našemu týmu byl celek z okresního přeboru Rakovnicka. Naši hráči prokázali 
více snahy a zaslouženě šli do vedení, když střílenou přihrávku Tomáše Zímy tečoval před bránou 
Pavel Koded – 1:0. Hráči Mšece potom přece jen přidali, ale jejich největší příležitost zmařil 
výborně brankař Zelený. Pak pan rozhodčí „sežral“ nafilmovaný faul Martinu Štěpánkovi, načež 
přítomní doporučovali talentovky na DAMU. Střela z trestného kopu v mšeckém podání šla těsně 
nad a my výhru uhájili. 
 
 
4. zápas      SK Zichovec – Sokol Srbeč  0 : 1 
 

Branka:       Troják 
 

Hráči Zichovce byli lepším týmem, ale nedali gól ani z malého vápna a tak hosté, kteří využili 
chybu stopera na mokrém terénu, šli pár minut před koncem do vedení a to pak už se stěstím 
udrželi. 
 



5. zápas      SK Slavoj Pozdeň – SK Zichovec  1 : 0 
 
Branka:       Petr Štěpánek 
 
Zichovec začal dobře a náš celek zachránilo břevno po pěkně provedeném trestném kopu. Zápas 
územních sousedů rozhodla, jak jinak, chyba na mokrém terénu, kdy nevydařený odkop od 
branky Zichovce ze třiceti metrů vrátil se štěstím do sítě Petr Štěpánek. Pojistku mohl přidat 
Tomáš Cífka, ale dobrou pozici nevyužil. 
 

 
6. zápas      Sokol Mšec – Sokol Srbeč  1 : 0 

 
Branka:       Šebesta 
 
Zápas mohl v případě vítězství hráčů ze Srbče tyto katapultovat na první místo, ale mšečtí byli 
aktivnější, vypracovali si více šancí a po zásluze po jedné z nich se ujali vedení Šebestou, který 
skóroval z brejkové akce. Srbeč byla i po té pod tlakem, ale Mšec už žádnou z dalších slibných 
situací nevyužila. Vítězem se tedy stalo domácí mužstvo, které ani jednou neinkasovalo a ke 
dvěma výhrám mu stačily dvě vstřelené branky. 
 
 
 

            Konečné pořadí : 
 

1.  SK Slavoj Pozdeň  3   2  1  0   2:0   7 b. 

2.  Sokol Srbe č       3   1  1  1   1:1   4 b. 

3.  SK Zichovec       3   1  0  2   2:3   3 b. 

4.  Sokol Mšec        3   1  0  2   2:3   3 b. 

 

 
Před slušnou návštěvou většinou ke spokojenosti všech řídili pánové Gaži st. a mladší. 
 
O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodl vzájemný zápas. Diváci si tentokrát neužili 
brankových hodů, ale o groteskních situace rozhodně nebyla nouze. Domácí tým tedy 
vyhrál turnaj opět po třech letech a překazil tak možnost, že by si SK Zichovec po třetím 
vítězství odvezl putovní pohár navždy. 
 
Vítězi i poraženým předal ceny pan Milan Cífka se sekretářem oddílu Martinem Matušů. 
Po turnaji se hráči a funkcionáři pořádajícího SK Slavoje Pozdeň zašli poklonit památce 
tragicky zesnulé místní fotbalové naděje. 
 
Fotodokumentaci po zpracování dodá Marcel Koded. 
 
 
 
N A S H L E D A N O U  Z A  R O K ,  T E D Y  1 3 . Č E R V E N C E  2 0 1 2  !  


