
11/07/2009   SK Slavoj Pozdeň, Sokol Jedomělice, SK Zichovec a Sokol Srbeč  

                       hrály na již tradičním letním 

                     POUŤOVÉM TURNAJI – 2. Memoriálu MILANA CÍFKY 

Po sobotním obědě počasí nevypadalo vůbec nadějně, ale nakonec to dopadlo dobře. Těsně před 
13.hodinou vylosoval sekretář M. Matušů zahajovací soupeře – opakoval se loňský rok, kdy jsme 
také narazili na Zichovec. Po přivítání hráčů jsme obdrželi z rukou zástupce OFS Kladno Čestné 
uznání při příležitosti 75. výročí založení našeho klubu.  
 

1. zápas      SK Slavoj Pozdeň – SK Zichovec  2 : 1  ( 0 : 1 ) 
 

Sestava:  Stejskal Pavel  Prokeš Jan, Šubrt Milan, Tyluš Roman, Šlajchrt Marek – Ulrich Aleš,  
               Paur Pavel, Sachl Petr, Šubrt Aleš – Hotový Tomáš, Štěpánek Petr 
 

Střídali:   Cífka Míra, Koded Pavel, Cífka Tomáš, Kvasnica Jakub 
 

Branky:   30.Koded Pavel, 33.Prokeš Jan – 13.Kokeš 
 

Utkání začalo vcelku svižně a už ve třetí minutě musel Pavel Stejskal vytáhnout super zákrok. 
Z protiútoku zahřmělo i na druhé straně hřiště, ani Petr Štěpánek neuspěl. Neujala se ani 
hlavička Aleše Ulricha v 5.minutě a o pět minut později v dobré pozici Petr Štěpánek pálil těsně 
vedle. Ve 13.minutě se na rohu velkého vápna uvolnil zichovecký Kokeš a zamířil přesně do 
vzdálenějšího horního rohu naší svatyně – 0:1. Dvě minuty po té se před gólmana dostal Petr 
Štěpánek, ale přehodil jeho i branku. Dál jsme se tlačili k soupeřově bráně, ale na vyrovnání jsme 
čekali až do 30.minuty, kdy se ze skrumáže prosadil Pavel Koded – 1:1. Další gól se nám 
podařil vsítit ve 33.minutě. Pavel Paur posadil přesný centr na hlavu Honzy Prokeše, který trefil 
přesně do šibenice – 2:1. Chvíli před koncem pak musel vystřídat i P. Stejskal, když mu sudí 
Říha za řeči málem dal červenou. 
 

2. zápas      Sokol Jedomělice – Sokol Srbeč  3 : 0  ( 0 : 0 ) 
Branky:       24.Gáborík, 29.Kajpr z pokutového kopu, 39.Kubenka po biliárové kombinaci 
 

o 3. místo   SK Zichovec – Sokol Srbeč  1 : 5  ( 1 : 0 ) 
Branky:       18.Petržílka – 23., 28. a 33.Svítek (1x PK), 35. a 40.Kratina 
 

o 1. místo   SK Slavoj Pozdeň – Sokol Jedomělice  1 : 1  ( 0 : 1 ) ,  3 : 1 po PK 
Branky:       33.Cífka Tomáš – 03.Kubenka 
 

Zahájili jsme ve stejné sestavě jako první zápas a již ve 2.minutě Hotového střela po teči obránce 
skončila v autu. Po rohu však přišel rychlý útok hostů s pohotovým zakončením Kubenky – 0:1. 
Pokračovali jsme ve své hře a v 9.minutě se dostal do úniku Petr Štěpánek, jeho ránu ale brankař 
vyrazil na roh. Dvě minuty na to přímý kop Pavla Paura hlavičkoval kousek vedle Petr Sachl. 
V 15.minutě nebezpečně, leč těsně vedle pálil útočník Jedomělic. Minutu před poločasem vystihl 
Aleš Šubrt rozehrávku hostí, ale poslední klička se mu nepodařila. Úvod druhé části utkání byl 
opět v naší režii. Ve 23.minutě vybídl Petr Štěpánek ke skórování Tomáše Hotového, ale 
jedomělický gólman jeho střelu vyrazil. Stejný hráč mohl vyrovnat o čtyři minuty později, ale 
špatně trefil centr Pavla Paura. Ve 31.minutě podobná situace v podání Petra Štěpánka, odražený 
míč napálil Tomáš Cífka, ale brankař ho opět vychytal. Ve 33.minutě zaúřadovali střídající hráči – 
Pavel Koded sice trefil do tyče, balon se však odrazil k Tomáši Cífkovi a ten se tentokrát nemýlil – 
1:1. Poslední pětiminutovku si pronajali hosté, ale jedna hlavička po rohu přelétla břevno a 
druhá, dvě minuty před koncem, mířila přesně do Pavlovy náruče.  
 

Rozhodnout musela střelba ze značky pokutového kopu. Tři aktéři, kteří si věřili, byli připraveni 
hned, na případnou čtvrtou se ale nechtělo nikomu – všichni tvrdili, že Pavel alespoň jednu chytí. 
Los rozhodl o tom, že kopeme první: Petr Štěpánek bezpečně proměnil – 1:0, jedomělický Nový 
nedal (Stejskal vyrazil) – 1:0, Pavel Paur v pohodě zavěsil k tyči – 2:0, hostující Kubenka se trefil 
– 2:1, Tomáš Hotový také mířil přesně – 3:1 a je rozhodnuto, vítězí domácí SLAVOJ POZDEŇ ! 
1. SK Slavoj Pozdeň, 2. Sokol Jedomělice, 3. Sokol Srbeč, 4. SK Zichovec 

Za přijatelného počasí před slušnou návštěvou řídili pánové Říha a Jandák 


