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Pozdeňští „Červení Mustangové“ – „Bílé Želvy“  3 : 2  ( 2 : 0 ) 
 

 
Sestavy: 
  
Jakub Šlajchrt – Petr Hulín, Jirka Mikuláš, Martin Štěpánek, Petr Štěpánek st. –  
Jakub Kvasnica, Milan Šubrt, Honza Prokeš, Aleš Šubrt – Petr Štěpánek, Míra  
Cífka 

Střídal: Michal Kudrna 
  
Ondra Štika – Roman Tyluš, Honza Chmelík, Tomáš Hotový, Pavel Vyhnánek –  
Honza Port, Pavel Paur, Pavel Žák, Marek Kuhn – Martin Matušů, Pavel Koded 

Střídal: Zdeněk Jelínek 

 

Kapitáni Martin Matušů a Míra Cífka si jako nejmladší nejdřív vybírali hráče a pak 
už se začalo. Červení byli od začátku aktivnější, ale divákům názorně předváděli, 
proč naše mančafty skončili až na těch určitých místech. Dobré příležitosti 
promarnili postupně Aleš Šubrt, Petr Štěpánek ml. a Honza Prokeš. Až v 19.minutě 
zamířil Aleš Šubrt přesně k tyči a Ondra Štika byl krátký – 1:0. Gól přece jen 
vyburcoval bílé a ve 26.minutě ránu Tomáše Hotového k tyči vytěsnil Kuba Šlajchrt. 
Tomáš to zkusil ještě jednou, ale o chlup přestřelil. Po půlhodině posunul Petr 
Štěpánek do běhu Honzovi Prokešovi a ten technicky (lobem) zvýšil na 2:0. Další 
tutovku zazdil Aleš Šubrt o chvíli později a na druhé straně dělovkou protáhl J. 
Šlajchrta Honza Chmelík. Bílí v závěru poločasu tlačili a minutu před hvizdem 
minul balon ve slibné pozici Martin Matušů.  
Ve druhé půli vsadili červení na jistotu a v obraně jsme mohli vidět otce a syny 
Štěpánkovy. Petr mladší také v 55.minutě zachránil na brankové čáře. No a z 
rychlého útoku po vysunutí Michalem Kudrnou pojistil vedení kápo Míra Cífka a 
bylo to už 3:0. Bílí se však nevzdali a již po dvou minutách, když před tím pokus 
Milana Šubrta přeletěl břevno, korigovali volejem Tomáše Hotového na 3:1. Pak 
musel sudí Matušů zchladit žlutou kartou horké hlavy Honzy Chmelíka a Petra 
Štěpánka ml. V 69.minutě s jistotou zasahovali oba gólmani a chvíli na to znova na 
čáře zachránil Petr Š. mladší. Bílí byli v té době v tlaku a Roman Tyluš trefil nohu 
Kuby Šlajchrta. Z ojedinělého brejku červených mohl změnit skóre Martin 
Štěpánek, ale jeho lob skončil vedle. Naopak Petr Š. mladší do třetice vykopával 
z brankové čáry. V 77.minutě po rohu prostřelil vše Marek Kuhn, snížil na 3:2 a 
zadělal na drámo. Bílý tým se snažil, příležitosti měli Pavel Koded a jeho švára 
Tomáš, ale nedali. Při tom otevřeli zadní vrátka, ale červený celek nedokázal ani 
převahu 6 na 2 zužitkovat k vyrovnání. Pět minut před koncem mohl pojistit stav 
Aleš Šubrt, ale vychytal ho Ondra Štika, který čaroval na malém vápně také čtyři 
minuty po té. Když už byl v poslední minutě překonán, zastoupil ho Roman Tyluš a 
když pak Martin Matušů mířil jen do boční sítě, bylo jasné, že taktika červeným 
vyšla a vítězství si vzít nenechali …  
 
Důležité však bylo, že si všichni aktéři „udělali“ žízeň !!!  
 


