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Hodnocení účasti SK Slavoj Pozdeň v jarní části III. třídy, skupiny B: 
 
Jaro jako na houpačce, ale na konci nejlepší novodobé zakončení sezóny. Čtvrté 
místo nám zajistil stejný bodový zisk jako na podzim a skutečnost, že mužstva před 
námi ztratila více. V úvodním utkání jarních odvet k nám zavítalo silné vranské 
béčko. Chybělo několik hráčů základu a tak přišli na pomoc dorostenci, kteří se své 
role zhostili na jedničku. Šance se střídaly na obou stranách, ale my dali tři góly a po 
dobrém výkonu vyhráli 3:1. Další zápas se jelo do Uhů a opět v základu byli tři 
dorostenci. Proti nám kromě urputného soupeře byl i silný vítr a těžký terén,  šancí 
minimum, přesto jsme odvezli 3 body za „povinnou“ výhru 0:2. Třetí jarní kolo k nám 
přiválo Černuc, tedy opět jeden z těch lepších týmů. Znovu se třemi dorostenci a 
podobný průběh jako s Vraným. Hosté kombinačně na výši, ale k vedoucímu gólu jim 
pomohla penalta. Naše šance neskončily brankou, jednou zazvonila tyč. Ve druhé 
půli jsme dvěma góly , z nichž jeden byl vlastní a jeden z penalty, strhli vedení na 
svou stranu a pak ještě nastřelili břevno. Pojistku mohl přidat Pavel Paur, ale druhý 
pokutový kop zahodil. Vítězství 2:1 nám pojistilo průběžnou čtvrtou příčku. O týden 
později do Klobuk se jelo v pohodě, ale hráčů bylo pomálu. Domácí ztrestali naše 
lehkomyslné počínání před vlastní šestnáctkou a naše vedení 0:1 během šesti minut 
změnili na 3:1 ve svůj prospěch. Nám se podařilo srovnat na 4:4, ale další tutovku 
jsme nedali a nakonec prohráli 6:4. Doma nás pak navštívily Žižice a místo pohody 
přišla pohroma. Hosté byli od začátku lepší a vedli, my sice vyrovnali, ale soupeř šel 
znovu do vedení po nepodařeném centru. I když jsme ve druhém poločase měli 
převahu, branku se vstřelit nepodařilo a prohráli jsme 1:2. V Olovnici se do základu 
opět vrátili dorostenci a první půle patřila našim barvám. Měli jsme několik pěkných 
akcí, ale žádná z příležitostí gólem neskončila. Ve druhém dějství nám začaly 
docházet síly a tak prohra 2:0 byla zřejmě zasloužená. Do „čtvrtice“ všeho zlého jsme 
prohráli doma s velvarskou rezervou, když v první půli hosté hráli a my měli šance. 
Bohužel, neproměnili jsme ani jednu ze sedmi a tak první poločas skončil 0:0. Úvod 
druhého se nám nevydařil a hosté vedli 0:2 a pak čtvrt hodiny před koncem 0:4, když 
jim vycházelo vše, do čeho kopli. Naopak my mířili jen do břevna a ačkoli se 
v posledních deseti minutách podařilo snížit na 2:4, na lepší výsledek nezbyl čas. 
Čtyři porážky nás odsunuly na šesté místo, jen bod od desátého. Mančaft se chytil 
v Knovízi, kde ve střetnutí s posledním týmem soutěže jsme byli lepší a přes několik 
nevyužitých příležitostí nakonec vyhráli celkem jednoznačně 2:5, když hattrick dal 
kapitán Hotový. Pak jsme pro změnu zkřížili cestu se sousedy z Jedomělic, toho času 
na první příčce v tabulce. Do zápasu jsme šli již jako poražení a tak nebylo divu, když 
soupeř vedl 0:4 a 1:5. Potom ale ubral plyn a my se probrali z letargie. Za čtyři 
minuty se nám podařilo snížit na 3:5, avšak další možnosti jsme nevyužili a prohráli. 
Další zápas se hrál opět v Pozdni a hosté z Tuřan přijeli v dost slepené sestavě. 
V poločase jsme vedli 3:1 a kde kdo čekal pohodový fotbálek se snadným vítězstvím. 
Opak byl však pravdou a soupeř za deset minut skóre otočil na 3:4. Naštěstí jsme 
flintu do žita nezahodili a po zlepšení se nám podařilo nejen vyrovnat, ale pět minut 
před koncem strhnout výhru na svou stranu. Vybojovali jsme 3 body po vítězství 5:4. 
O týden později nás čekal výlet do Blevic, které si na jaře nevedly špatně. Měli jsme 
jim co vracet a od začátku dobrou půlhodinu se nám dařilo je přehrávat. Bohužel, 
souboj našich střelců s domácím gólmanem vyzníval pro Blevice až do 31.minuty, 
kdy se nám konečně podařilo vstřelit branku. Pak však domácí přitlačili a my 
děkovali Honzovi Zelenému v bráně. Na jednu ránu ale nestačil a tak se mužstva 
rozešla smírně 1:1. Další a zároveň poslední domácí zápas byl se Zvoleněvsí, které to 
na jaře moc nešlo. Hostů bylo jen deset a přesto se ujali vedení. My rychle vyrovnali 
z penalty a pak přidali i další gól. Soupeř po obrátce už jen bránil a konečné skóre 
4:1 pro něj bylo přijatelné. Výhra nám v předstihu zajistila konečnou čtvrtou příčku, 
protože vranské béčko překvapivě podlehlo poslední Knovízi. K poslednímu utkání do 
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Zlonic jsme nejeli kompletní, ale už tak nějak v klidu. Ten byl nakonec až příliš velký 
a tak se z toho vyklubal debakl. V páté minutě 2:0, v desáté 4:0 a v 16.minutě už 6:0, 
nad tím kroutili diváci hlavou. To že je čtvrté mužstvo ?! Domácí pak trochu polevili a 
konečných 12:2 bylo vlastně naší výhrou, poněvadž to mohlo být daleko horší.  
 
Po dobrém podzimu jsme dokázali ukočírovat i jarní část, ve  které nás šest výher, 
jedna remíza a šest porážek udrželo v popředí a celkově dokonce posunulo na 
vynikající čtvrté místo v soutěži, tedy nejlepší umístění od roku 2005. Těší, že 
máme pohotové střelce (průměr tři vstřelené, ale i obdržené! branky na zápas). 
V jarní části nám podobně jako loni proti podzimu chyběly nějaké góly, ale lepší 
hra v obraně (až na poslední utkání) držela tým těsně pod špicí tabulky, když 
v konečném zúčtování rozdíl mezi námi a dvanáctou Olovnicí byl jen deset bodů. 
Největším přínosem se jeví jarní zabudování končících dorostenců do sestavy ! 
 
Branku stabilně hájil Honza Zelený a i když inkasoval v průměru víc než tři 
branky na zápas, nedá se říci, že by chytal špatně. Určitě by rád na některé 
zápasy zapomněl, ale zlepšit by se měla obranná hra celého týmu. Jedenkrát 
vychytal čisté konto, zaperlil v Blevicích. 
 
V obraně nastoupil ve všech utkáních a odehrál plný počet minut Petr Sachl 
(13x), 11x Milan Šubrt (většinou v obraně), 10x byl Míra Cífka, 8x Roman Tyluš 
(střídal obranu se zálohou), 4x Aleš Šubrt, Aleš Ulrich a Pavel Vyhnánek, 3x 
Honza Chmelík a Marek Šlajchrt,1x Karel Lasík, Roman Holub a Pepa Červenka. 
 
V záloze odehrál 12 zápasů Tomáš Hotový, 11x nastoupil Pavel Paur, 9x Pavel 
Koded a 12x Martin Štěpánek, který střídavě hrál v obraně i útoku, 6x Milan 
Cífka, 4x Luboš Mach, 2x Tomáš Gönzöl a 1x Marek Kuhn.  
 
V útoku nasbíral nejvíce startů Petr Štěpánek, který absolvoval všech 13 kol, 7x 
hrál Jirka Erba, 6x zasáhl do hry Jakub Kvasnica (také v obraně), 2x hrál Jarda 
Sachl a 1x Tomáš Cífka, Vašek Zelenka a Pavel Dlugi.  
 
Nejčastěji (9x) střídal Martin Matušů ml., který k tomu přidal 2 pohotovost na 
lavičce. 
 
Ve střelbě nejvíce vynikal často osamocený „hroťák“ Petr Štěpánek (10 gólů), 8x 
rozvlnil síť Tomáš Hotový (1x hattrick), 3x Pavel Koded, Pavel Paur a Milan Cífka, 
2x se trefil Martin Štěpánek. Po jedné brance přidali Roman Tyluš, Pavel 
Vyhnánek, Tomáš Cífka a Jirka Erba. Střelecky naprázdno jsme vyšli jen v 
Olovnici. 
 
Nejlepším nahrávačem jara byl Petr Štěpánek, který nasbíral 13 (!) finálních 
asistencí, 5x připravil gól Tomáš Hotový, 2x Pavel Paur a po jedné nahrávce si 
připsali Martin Štěpánek, Roman Tyluš, Milan Šubrt, Jakub Kvasnica, Martin 
Matušů, Petr Sachl a Honza Chmelík.  
 
Tři pokutové kopy proměnil Tomáš Hotový, jednou skóroval (a jednou minul) 
Pavel Paur. Proti nám rozhodčí nařídili šest penalt (2x p. Hamza ve Zlonicích) a 
všechny soupeři proměnili. 
 
Potěšila skutečnost, že na jaře nebyl vyloučen ani jeden z hráčů ! 


