
08/07/2017   Domácí SK Slavoj Pozdeň, Sokol Jedomělice, Sokol Srbeč a Sokol  

                      Panenský Týnec se střetly  na letos jubilejním tradičním letním 

                     POUŤOVÉM TURNAJI  –  10. ročníku Memoriálu Milana Cífky 

Hrálo se systémem každý s každým 1x 30 minut.  
 
 

1. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Panenský Týnec  1 : 0 
 

Zaskakující hosté z okresu Louny se utkali hned v prvním zápase s domácími hráči, za které již 
naskočily posily z červnových přestupů. Pozdeňští měli více ze hry, ale první velkou šanci měl 
jejich soupeř, který ztroskotal na brankáři Koštovi. Potom domácí střelci marně hledali cíl, až ve 
22.minutě balon po průniku Martina Štěpánka uklidil do brány nabíhající Adam Sachl. 
Následnou příležitost Martina Kodeda pak zlikvidoval brankař Týnce a na druhé straně po hrubce 
zachránil Pozdni výhru gólman Dominik Košta. V poslední minutě zpestřili hráči divákům zápas 
strkanicí s pěstní vložkou.  
 

2. zápas      Sokol Srbeč – Sokol Jedomělice  4 : 0 
 

Překvapivá výhra Srbče se rodila těžce a hlavní zásluhu na ní měl jejich brankař, který vychytal 
pokusy soupeře. Potom ale pozdeňský Gönzöl v srbečských barvách dal na 1:0 a chvíli po něm 
Sova technicky do šibenice zvýšil na 2:0 a „Jedo“ měli co dohánět, jenže gól nedali. Naopak po 
chybě gólmana přidal lacinou branku Trachta a zkázu favorita dokonal v poslední minutě Sova. 
 
3. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  1 : 0 
 

Druhý zápas domácí hráči odehráli lépe a zaslouženě porazili Srbeč 1:0, když gól vsítil 
rekonvalescent Jirka Erba po nahrávce Pavla Vyhnánka. Další pokus střelce branky skončil na 
břevně a ten pak raději odstoupil. Domácí střelci se činili, avšak nemohli trefit bránu a tak se 
Srbeč před koncem málem dočkala vyrovnání, jenže tečovaná rána skončila těsně vedle. 
 
4. zápas      Sokol Jedomělice – Sokol Panenský Týnec  1 : 0 
 

Zápas chudý na branky i šance vyhráli jedoměličtí přesnou střelou Kubenky, když jim sudí pro 
ofsajd před tím gól Hébra neuznal. V závěru měli hráče Panenského Týnce příležitost srovnat, ale 
hráč v úniku mířil těsně vedle. 
 

5. zápas      SK Slavoj Pozdeň – Sokol Jedomělice  6 : 0 
 

Domácí celek šel do vedení v 9.minutě po brance na hranici ofsajdu, za dvě minuty však únik 
Martina Štěpánka zakončil do prázdné Jarda Petržílka a ve 14.minutě po dalším Martinově brejku 
si sousedé dali čistokrevného vlastence, čímž bylo po zápase. Další góly přidali Tomáš Cífka po 
nahrávce Martina Kodeda, Lukáš Mansfeld po souboji Tomáše Cífky s brankařem a konečnou 
podobu výsledku dal Martin Koded dorážkou na hrozivých 6:0. 
 

6. zápas      Sokol Panenský Týnec – Sokol Srbeč  0 : 1 
 

První šanci promarnili hráči z Lounska, ale pak fotbalisté z Rakovnicka nastřelili břevno, dali 
jeden gól po ruce a druhý po ofsajdu, až konečně šli do vedení po sporné brance z údajně 
ofsajdové pozice. Hráči Panenského Týnce mohli srovnat v závěru, jenže těsně přestřelili. 
 

            Konečné pořadí : 
 

1.  SK Slavoj Pozdeň      3   3  0  0   8:0   9 b. 

2.   Sokol Srbe č           3   2  0  1   5:1   6 b. 

3.   Sokol Jedom ělice      3   1  0  2   1:10  3 b. 

4.   Sokol Panenský Týnec  3   0  0  3   0:3   0 b. 

 

Za střídavého počasí před cirka pětaosmdesáti diváky řídili pánové Říha a Jandák. 


