
13/07/2013   SK Slavoj Pozdeň, Sokol Jedomělice, SK Zichovec a Sokol Srbeč  

                       se utkaly na již tradičním letním 

 

                     POUŤOVÉM TURNAJI – 6. ročníku Memoriálu MILANA CÍFKY 

 
 
Hrálo se každý s každým 1x 30 minut.  
 
 
  

1. zápas      SK Zichovec – Sokol Jedomělice  1 : 0 
 
Branka:       5. Petržílka 
 
Favorité turnaje se utkali hned v prvním zápase. V úvodu měl navíc Zichovec a šel do vedení díky 
Petržílkovi. Jeho další šanci neproměnil Hartman a pak měly více ze hry Jedomělice. Nejdříve jim 
zkazil radost gólman Zichovce a pak jejich pokusy ze střední vzdálenosti nebyly přesné. 
 

2. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  3 : 0 
 
Sestava:      Klíma – Šlajchrt, Štěpánek M., Sachl P., Šubrt A. – Cífka M., Paur, Hotový, Hadrika –  
                               Cífka T., Koded 
 

Střídali:       Ulrich Aleš, Matušů Martin a Vyhnánek  
 

Branky:       5. Lukáš Hadrika, 26. Tomáš Hotový, 28. Aleš Ulrich 
 
Ze začátku byli aktivnější srbečtí, ale v 5. minutě vyslal do brejku Tomáš Hotový hostujícího 
Lukáše Hadriku a vedli jsme 1:0. I v dalším průběhu byli aktivnější hráči Srbče, ale dvakrát 
netrefili balon na malém vápně. Domácí tým mohl přidat pojistku, jenže Pavel Paur ani Mattin 
Matušů neproměnili své příležitosti. Ve 25. minutě srazil brankař střelu Lukáše Hadriky na tyč a 
pak zakzil radost i Pavlu Vyhnánkovi. V závěru si Tomáš Hotový narazil s Alešem Ulrichem a dal 
druhý gól a chvíli na to si aktéři role vyměnili a stanovili konečný výsledek 3:0.. 
 
 
3. zápas      SK Zichovec – SK Slavoj Pozdeň  0 : 0 
 
Branky:       nikdo se netrefil 
 
Dalším soupeřem našemu týmu byl celek z okresního přeboru. Naši hráči měli překvapivě více ze 
hry jistě 10 minut, až pak soupeř začal prokazovat příslušnost k okresní elitě. Jeho zakončovatelé 
ale neměli dobrou mušku (Hartman) a nebo jim zkazil radost host v naší svatyni. V poslední 
minutě dobře kopl trestňák Lukáš Hadrika, ale gólman Zichovce akrobaticky zachránil remízu. 
 
 
4. zápas      Sokol Jedomělice – Sokol Srbeč  0 : 3 
 

Branky:       Svítek 2, Voborník 
 

Největší překvapení turnaje. Hráči Srbče skórovali z rychlých brejků a Jedomělicím nepomohlo ani 
posílení mužstva o Nedvěda, Cílka či Horu. Sousedy z rakovnicka navíc podržel brankař a tak 
týmu z krajské soutěže své ovoce následný velký tlak nepřinesl. 
 

5. zápas      SK Zichovec  – Sokol Srbeč 4 : 1 
 
Branky:       Hartman 2, Nikl, Kokeš – Dlouhý  



V úvodu favorit ze Zichovce dvakrát těsně minul a tak po chybě brankaře šli do vedení celkem 
lacino hráči Srbče. Potom však zichovečtí prokázali svou fotbalovou vyspělost a během dvou 
minut skóre otočili zásluhou Hartmana. Výsledek pojistil Nikl a konečnou podobu výsledku dal do 
prázdné Kokeš. 
 

 
6. zápas      Sokol Jedomělice – SK Slavoj Pozdeň  3 : 1 

 
Branky:       Hora, Nedvěd, Zahradník – Hotový z penalty 
 
Zápas mohl v případě našeho vítězství rozhodnout o prvním místě, ale sousedé z „přeskopce“ 
tentokrát byli důslednější v obraně a kombinovali ve větším klidu. Na branku čekali čtvrt hodiny, 
ale po střele zpoza vápna vedli 1:0. O tři minuty později přidali druhý gól, ale pak domácí ve slibné 
pozici mířili Hadrikou těsně nad břevno. Když po souboji ve vápně rozhodčí nařídil penaltu a 
Tomáš Hotový snížil na 2:1, mohlo se zdát, že bude ještě drámo. Pokus Tomáše Cífky však 
brankař vyrazil nohou a po chybě v rozehrávce pojistil první body účastníka krajské soutěže náš 
nedávný dorostenec Zahradník. Těsně před koncem mohl korigovat Tomáš Hotový, ale na 
přízemní centr Lukáše Hadriky nedosáhl. 
 
 
 

            Konečné pořadí : 
 

1.  SK Zichovec       3   2  1  0   5:1   7 b. 

2.  SK Slavoj Pozdeň  3   1  1  1   4:3   4 b. 

3.  Sokol Srbeč       3   1  0  2   4:7   3 b. 

4.  Sokol Jedomělice  3   1  0  2   3:5   3 b. 

 

 
Před slušnou diváckou kulisou ke spokojenosti všech řídili pánové Říha a Jandák. 
 
O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodl vzájemný zápas. Tým SK Zichovec vyhrál 
turnaj opět po roce a po třetím vítězství si odvezl putovní pohár navždy. 
 
Vítězi i poraženým předal ceny pan Milan Cífka se sekretářem oddílu Martinem Matušů.  
 
Před svým prvním utkáním se hráči a funkcionáři pořádajícího SK Slavoje Pozdeň zašli 
poklonit památce tragicky zesnulého místního fotbalového talentu, na jehož počest se 
turnaj již po šesté pořádal. 
 
 
 
N A S H L E D A N O U  Z A  R O K ,  T E D Y  1 2 . Č E R V E N C E  2 0 1 4  !  


