
22/03/2009    SK Slavoj Pozdeň – SK Zlonice   11 : 3  
  

Sestava:  
  

Mansfeld – Kratochvíl, Landeska, Nedvěd, Beneš – Matušů, Štěpánek Petr, Štěpánek  
Martin, Cífka Miroslav – Cífka Michal, Kvasnica 
  

Branky:  Štěpánek Petr 5, Cífka Michal 4, Kvasnica, Cífka Miroslav 
  

Jednoznačný výsledek se soupeřem, který sice hraje vyšší soutěž, ale je na sestup.  
Naši mladíci naopak usilují o postup do soutěže, které se náš dnešní sok účastní.  
Problém nebyl ani v tom, že se sešlo jen „akurátních“ jedenáct playerů. 
 
 
  

29/03/2009   SK Slavoj Pozdeň – SK Zichovec  5 : 3   
  

Sestava:  
  

Mansfeld – Cífka Michal, Matušů, Štěpánek Petr, Beneš – Hora, „žákovský host“,  
                 Štěpánek Martin, Cífka Miroslav – Cífka Tomáš, Kvasnica 
  

Střídali :  Kratochvíl, Landeska, Nedvěd 
  

Branky:  Štěpánek Petr 4, Cífka Tomáš 1 
  

Další soupeř, hrající vyšší soutěž, nás tentokrát od začátku jasně přehrával. Naši 
dorostenci, nastoupivší v silně kombinované sestavě, nestačili a hosté šli rychle do vedení. 
Kluci dokázali vyrovnat z přímého kopu a pak, když dorazili „jedoměličtí“ a doplnili sestavu, 
se hra přece jen vyrovnala. Soupeř byl i nadále aktivnější, lépe kombinoval a patřil  mu 
střed hřiště. Na zichovské góly ale náš tým vždy odpověděl, většinou to bylo po individuální 
akci. Konečný výsledek je však ovlivněn soupeřovým „vypuštěním“ závěru zápasu, kdy se 
domácím podařilo nejen vyrovnat, ale nakonec i strhnout vítězství na svou stranu. 
Zichovští tak dokonale prověřili připravenost našich borců před začátkem mistrovských 
soutěží, jelikož byli kromě závěru utkání lepším týmem. 
  

Zaznamenal  Petr Štěpánek st. (redakčně upraveno) 
 

 
05/04/2009   Sokol Klobuky – SK Slavoj Pozdeň  4 : 9  ( 3:3 ) 
  

Sestava:  
  

Brynda – Kratochvíl, Cífka Michal, Štěpánek Martin, Beneš – Matušů, Štěpánek Petr,  
              Cífka Miroslav – Cífka Tomáš, Erba 
  

Branky:  Štěpánek Petr 7, Cífka Tomáš a Cífka Michal po 1 
  

Opět v improvizované sestavě a s vyjímkou Kratochvíla bez jedomělických hráčů, s 
„gólmanem - laikem“ v brance a pouze v deseti nastoupil dorost k poslednímu přípravnému 
střetnutí. Soupeř začal zostra a již v 7.minutě vedl 2:0. Naše mužstvo pouze bránilo a z 
jednoho z individuálních průniků P. Štěpánek snížil na 2:1. I nadále aktivnější domácí pak 
zvýšili na 3:1,ale dvěma góly po rohu a individuální akci P. Štěpánek srovnal do poločasu na 
3:3. V druhém poločase se naše hra trochu zlepšila, soupeř sice párkrát zahrozil, ale bylo to 
z jeho strany téměř vše. Po gólech P. Štěpánka, T. Cífky a M.Cífky jsme šli do vedení 3:8. 
První nařízenou penaltu soupeř neproměnil, ale z druhé po chvilce hry snížil na 4:8. Po 
okamžitém rozehrání a přihrávce T. Cífky mezi beky ještě Petr Štěpánek upravil na 
konečných 4:9. Poslední přípravný zápas, ovlivněný absencí hráčů, nepřinesl z naší strany 
nijak hezký fotbal a nezbývá než doufat, že v prvním mistráku bude naše sestava kompletní 
a hra se zlepší. Na našich borcích byla dost znát nerozehranost po dlouhé zimě. 
  

Zaznamenal  Petr Štěpánek st. (redakčně upraveno) 
  
  


