
ROZLOUČENÍ S DALŠÍ ÚSPĚŠNOU SEZÓNOU 2011 – 2012  dne  23/06/2011 
 
         Pozdeňští  „Červení Mustangové “ – „Bílé Želvy “  4 : 1  ( 0 : 0 )  
 
 
Sestavy:  
 
Martin  Kraus – Vašek Zelenka, Jirka Mikuláš, Roman Holub, David Dolejší – 
                          Martin Matušů, Petr Štěpánek, Petr Adamus – Míra Cífka, Pavel   
                          Koded 
 
Zdeněk Jelínek – Pavel Vyhnánek, Karel Lasík, Martin Štěpánek, Pepa  Červenka – 
                            Vašek Cimrman, Honza Prokeš, Adam Sachl – David Kovrzek,  
                            Pavel Dlugi 
 
Střídání: 25. Oldřich Štěpánek zraněného Zdeňka Jelínka 
 
Ideální fotbalové počasí přilákalo na rozlučku s právě skončenou sezónou dvacet 
hráčů. Hned ve třetí minutě po faulu ve vápně pískl sudí „z lidu“ penaltu proti Bílým 
Želvám, ale ty ho ukecaly a tak z toho byl jen přímý kop na hranici šestnáctky. Aktér 
kopu Míra Cífka však vysoko přestřelil. V další příležitosti se ocitl po sprintu Martin 
Štěpánek, ale z levého křídla minul. Pak pálil opět Míra Cífka, ale obrana srazila na 
roh. Když už konečně padl gól, rozhodčí ho neuznal pro údajný (?) útočný faul ve zdi. 
V 19.minutě vyzkoušel David Kovrzek pozornost Martina Krause, ale trefil se 
doprostřed branky. Následně na druhé straně Pavel Koded protáhl Zdeňka Jelínka, 
ale ten v pádu vyrazil na rohový kop. Po něm se dostal k zakončení Petr Adamus, ale 
neměl dobrou mušku. Na druhé straně se snažil gólmana překonat technicky Honza 
Prokeš, ale horní roh brány netrefil. Ve 25.minutě Petr Adamus vyslal do brejku Pavla 
Kodeda, ale číhající Zdeněk Jelínek  mu doslova ukradl balon od nohy. Při tomto 
zákroku si však přivodil vykloubení ramene a tak, bohužel, musel do nemocnice. 
Sudí odpískal technický poločas, aby mohl tým Bílých Želv angažovat jiného 
gólmana.  

Volba padla na fotbalového důchodce Oldu Štěpánka, jenž se na provozní teplotu 
zahřál na lajně s praporkem, ale později se ukázalo, že to nebyl dobrý tah. Aniž by si 
na začátku druhé půle „sáhl“ na balon, musel za deset minut čtyřikrát lovit ve své síti. 
On si vlastně sáhl, ale míči z kopačky Petra Štěpánka , který vnikl do pokutového 
území, v cestě do „čeřenu“ nezabránil a stejně se mu vedlo o minutu později při úniku 
Martina Matuš ů – 2:0. Obrana Bílých Želv se nestačila nadechnout a volný Petr 
Adamus  z hranice vápna trefil přesně k pravé tyči. Desetiminutovku po dalším brejku 
gólově uzavřel Pavel Koded  po centru Martina Matušů, když z voleje zamířil k levé 
tyči – 4:0. Bílé Želvy po té přece jen zkonsolidovaly své řady a převzaly iniciativu, ale 
obranný val Červených Mustangů v čele s Martinem Krausem  dlouho odolával. 
Čestný úspěch Bílých Želv nakonec zaznamenal Pavel Dlugi  po skrumáži 
v pokutovém území, když propálil vše co mu stálo v cestě a snížil na 4:1. Další 
příležitosti zůstaly nevyužity a tak Červení Mustangové po roce opět Bílé Želvy 
udolali. 

 
Nejdůležitější však bylo, že si všichni aktéři „udělali“ žízeň !!! 


