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Pozdeňští  „Červení Mustangové“ – „Bílé Želvy“  4 : 5  ( 3 : 2 )  
 
 
Sestavy: 
 
Martin Kraus – Martin Matušů, Martin Štěpánek, Jirka Mikuláš, Pavel Koded – Honza Port,  
                         David Kovrzek, Tomáš Hotový, Adam Sachl – Petr Pivoňka, Jirka Erba 
 
Kuba Kvasnica – David Dolejší, Petr Sachl, Jarda Sachl, Pavel Vyhnánek – Roman Tyluš,  
                            Milan Šubrt, Honza Prokeš, Aleš Šubrt – Vašek Zelenka, Martin Koded 
 
Ač to z počátku nevypadalo, na trávník vyběhlo nakonec dvaadvacet hráčů. Ale začátek 
byl opatrný a kluci se trochu hledali. Až v 6.minutě zkusil slalom David Dolejší, zakončení 
se mu však nepovedlo. Potom zahrozil směrem k vlastní bráně Pavel Vyhnánek, ale 
nebezpečná malá domů dopadla dobře. Konečně ve 13.minutě po autu Tomáš Hotový  
ranou k tyči otevřel skóre – 1:0 a za dvě minuty přiťukl Petr Pivoňka do běhu Jirkovi 
Erbovi  a ten po „blafáku“ brankaři zvýšil na 2:0. Bílé Želvy byly násilně probuzeny a taky 
hned přitlačily na pilu. V 17.minutě ještě Vaška Zelenku vychytal Martin Kraus , na 
dorážku Martina Kodeda  už ale nestačil – 2:1. To Červené Mustangy přimělo zvýšit 
otáčky a proti Jirkovi Erbovi musel vyběhnout Kuba Kvasnica. Ve 22.minutě Tomáš Hotový 
uvolnil na levé straně Pavla Kodeda  a ten propálil brankaře – 3:1. Nebezpečná byla i 
hlavička Martina Štěpánka, ale šla vedle tyče. Ve 35.minutě podnikli Bílí rychlý útok, agilní 
Vašek Zelenka byl faulován na hranici šestnáctky a sudí M. Matušů po domluvě 
s pomezním nařídil první pokutový kop zápasu, který s přehledem proměnil Honza Prokeš  
– 3:2.  
Do druhého dějství želví kouč zpřeházel sestavu a sázka na ofenzívu se mu vyplatila. Ve 
47.minutě ještě Vašek Zelenka mířil těsně vedle, ale o sedm minut později vyslal Honza 
Prokeš po křídle Aleše Šubrta, jehož centr umístil hlavou pod břevno Roman Tyluš  – 3:3. 
Pár minut po vyrovnání soudce V. Cimrman, jenž pískal druhý poločas, nařídil penaltu, 
jenže Martin Kraus  potvrdil svou specializaci a střelu Petra Sachla vyrazil. Po té „uviděl“ 
žlutou kartu zlý muž Milan Šubrt (jediná v utkání) a v 60.minutě střelu Mustangů ztlumil 
Kuba Kvasnica a z brankové čáry balon vykopl David Dolejší. Želvy se ale v 72.minutě 
dostaly do vedení zásluhou Petra Sachla , který přesně zamířil z úhlu – 3:4. Skoro vzápětí 
byl ve vápně nečistě zastaven pronikající Martin Štěpánek a třetí desítku střetnutí proměnil 
Tomáš Hotový  – vyrovnáno 4:4. Martin Štěpánek mohl už po minutě vsítit vedoucí gól, 
jenže jeho dorážka byla moc vysoká. Na druhé straně trefil Vašek Zelenka v dobré pozici 
břevno a o chvíli později na opačhé straně hřiště střelu Pavla Kodeda vyrazil Kuba 
Kvasnica . Jedenáct minut před koncem centr Romana Tyluše přetavil ve vedoucí branku 
Želv Petr Sachl  – 4:5. Zbytek mače byl ve znamení Červených o vyrovnání, ale nejdříve 
překombinovali přečíslení, potom Jirka Erba z otočky pálil nad bránu a těsně před koncem 
zakončil sólový průnik Martin Štěpánek střelou příliš vysokou.  
Ačkoliv by remíza byla zřejmě spravedlivější, Bílé Želvy oplatily Červeným Mustangům 
loňskou (a předloňskou) porážku a konečně vyhrály. 
 
Nejdůležitější však opět bylo, že všichni aktéři nejen že předvedli několik hezkých 
kombinačních akcí přítomným divákům, ale v neposlední řadě si „udělali“ žízeň !!! 


