
09/07/2016   SK Slavoj Pozdeň, Sokol Jedomělice, Sokol Srbeč a SK Zichovec 

                       se utkaly na již tradičním letním 

                     POUŤOVÉM TURNAJI  –  9. ročníku Memoriálu Milana Cífky 

Hrálo se systémem každý s každým 1x 30 minut.  
 
 

1. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Jedomělice  0 : 0 
 

Oslabený favorit turnaje se utkal hned v prvním zápase s posílenými domácími. Pozdeňští měli  
ve vyrovnaném utkání více šancí, ale ani jeden z bratrů Štěpánků či Tomáš Hotový nebo Tomáš 
Cífka je nedokázali proměnit. Hosté z „přes kopce“ pak odolali i v oslabení po červené kartě.  
 

2. zápas      SK Zichovec – Sokol Srbeč  3 : 1 
 

Mladý tým Zichovce hrál sympatický fotbal, ale hráči vyztužené Srbče byli lepší a vedli 2:0. Potom 
sice zichovečtí mladíci snížili po hezké kombinační akci, jenže soupeř měl další šance a jednu z 
nich po chybě Zichovce v rozehrávce využili k rozhodující brance. 
 
3. zápas      SK Slavoj Pozdeň – SK Zichovec  2 : 0 
 

Druhý zápas Zichovce v řadě, ve kterém domácí hráči dominovali a zaslouženě vyhráli 2:0, když 
obě branky vsítil Martin Štěpánek. První po přihrávce Adama Sachla z malého vápna a druhou po 
úniku z poloviny hřiště. K tomu Tomáš Zíma napálil břevno. Zichovečtí se dostali do jedné dobré 
pozice po chybě Pozdně, jenže gólman Pflégr skokem pod nohy zachránil a obrana balon odkopla. 
 
4. zápas      Sokol Jedomělice – Sokol Srbeč  3 : 3 
 

Zápas jako na houpačce, v němž Jedomělice vedly 1:0 a ještě trefily břevno. Potom ale srbečtí 
nejdříve vyrovnali po přečíslení, a po krásné ráně z 25-i metrů dokonce vedli nad favoritem 1:2. 
Jedomělice srovnaly také po přečíslení soupeře a pár minut před koncem využily špatně zahraný 
ofsajd-systém a šly do vedení 3:2. V poslední minutě však perfektně kopnutý trestňák zajistil 
mužstvu Srbče remízu. 
 

5. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  3 : 1 
 

Hned v první minutě unikl podle lajny Martin Štěpánek, natlačil se před bránu a střelou k tyči 
poslal domácí celek do vedení. Další šanci však neproměnil Tomáš Zíma a Martin Štěpánek mířil 
do břevna. Pak hráči Srbče přitlačili, jednou výborně vyběhl Vašek Pflégr, ale rána z přímého kopu 
byla přesná a bylo vyrovnáno. Ve vyrovnaném střetnutí dlouho brankaři drželi své celky, ale 4 
minuty před koncem se uvolnil Jarda Petržílka a strhl vedení na stranu Pozdně. O dvě minuty 
později se dostal opět do úniku, brankař Srbče střelu vyrazil k nohám Pepy Vaniše ml. a bylo 
rozhodnuto. 
 

6. zápas      Sokol Jedomělice – SK Zichovec  4 : 0 
 

Škola hrou pro zichovské mládežníky, kteří se snažili hrát kombinační fotbal v pohybu, ale hráči 
Jedomělic trestali chyby a celkem v pohodě vyhráli 4:0. K tomu ještě další příležitosti nevyužili. 
 

            Konečné pořadí : 
 

1.  SK Slavoj Pozdeň   3   2  1  0   5:1   7 b. 

2.  Sokol Jedomělice   3   1  2  0   7:3   5 b. 

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

4.  SK Zichovec        3   0  0  3   1:9   0 b. 

 

Za krásného fotbalového počasí před asi osmdesáti diváky řídili pánové Říha a Jandák. 


