
Jarní část okresního přeboru dorostu 2012 pohledem z „lajny“  : 
 
Tentokrát hodnotit výkony našich dorostenců snad mohu, poněvadž jsem shlédl jako 
postranní sudí osm z jedenácti utkání. Proč tomu tak bylo ale rozebírat nebudu … 
Přezimovali jsme jako vedoucí celek tabulky a ačkoliv se o postupu nehovořilo, kluci 
chtěli soutěž vyhrát. Kádr sice nebyl nikterak široký, ale mužstvo doplnili David Dolejší 
z Jedomělic (hostování) a Petr Adamus ze Slaného (přestup) a tak jen jednou nebyl nikdo 
na střídání. Nejhorší období bylo po dvojnásobném vyloučení ve Velké Dobré, kdy 
hříšníci dostali 2 respektive 4 zápasy „natvrdo“. Vzhledem k tomu, že polovina týmu 
vypomáhala dospělým, byly i mače, kdy svou roli v nedělním dopoledni sehrála únava. 
 

První dva „mistráky“ byly na rozehrání, přesto, že celek Švermova nás zpočátku 
přehrával a z penalty šel do vedení. Nakonec jsme po zlepšení ve druhé půlhodině a také 
díky hattricku Martina Zahradníka zvítězili 1:5. Zvoleněves o týden později přijela jen 
s deseti hráči a nebyla našim mládežníkům zdatným soupeřem. Ti tak v pohodě vyhráli 
13:1, když se čtyřmi góly blýskl Milan Cífka. Do Velké Dobré se nejelo radostně a 
„nepohodu“ znásobilo malé rezervní hříště, což spolu s ostrým ledovým vichrem a 
nepříjemným rozhodčím poznamenalo atmosféru. Přesto nám patřily úvodní chvíle, kdy 
jsme nastřelili spojnici. Pak se však hrálo na jednu bránu, ve které až do 43.minuty 
uváděl domácí snajpry v zoufalství Martin Kraus. Potom ale doberští dali za dvě minuty 
dvě branky a zvrátili naše vedení, ke kterému dopomohla střela z dálky. Druhý poločas 
byl ve znamení našeho tlaku, ale neměli jsme dobře nastavená mířidla. Po přísně 
vyloučeném Dolejším naše převaha pokračovala, ale bez šancí. Pak se strhla hromadná 
šarvátka, kterou spustil úmyslný faul Kratochvíla, ale sudí si ničeho nevšiml. Michal pak 
musel předčasně do sprch za zbytečné řeči a tak jsme prohráli 2:1. Potom byl volný 
víkend a další zápas nás čekal ve Lhotě. Oslabený tým tam sice prohrával 1:0, ale pak se 
utkání změnilo v souboj našich střelců s domácím gólmanem. Až po hodině hry jsme se 
dostali do vedení a jistotu tří bodů nám přinesla teprve poslední čtvrthodina. Od vyšší 
porážky Lhotu uchránil její brankař a tak zápas skončil „jen“ 1:6. Hned ve středu se jelo 
předehrávat do Libušína a bylo nás zrovna 11. Od začátku jsme byli lepší a zaslouženě 
vedli 0:1. Potom na nás však něco padlo a jen díky výtečnému brankaři jsme vedli i 
v poločase. Začátek toho druhého nás zastihl v nedbalkách a soupeř vyrovnal. Zbytečně 
se pak diskutovalo se soudcem a nic nám nevycházelo. Až posledních patnáct minut 
jsme přitlačili, gól jsme ale nedali a remizovali 1:1. Víkend, který následoval, to byl mač o 
vedení v tabulce. Mužstvo Brandýsku se předvedlo ve výborném světle, ale naši kluci mu 
zdatně sekundovali. První půli viděli diváci výborný fotbal se šancemi i skvělými zákroky 
gólmanů na obou stranách. Do šaten se odcházelo za stavu 1:1. Pauza nám však 
neprospěla, domácí nás přehrávali a po hodině hry se ujali vedení. Potom se nám 
podařilo několikrát předvést pěknou kombinaci, ale chybělo trochu štěstíčka. Rychle 
ubývalo sil (sedm kluků hrálo v sobotu za dospělé) a v poslední čtvrthodině přidal 
Brandýsek tři góly – prohrálo se nezaslouženě vysoko 5:1. Další týden pro nás znamenal 
odpočinek i opuštění prvního místa, protože jsme měli v úterý i v sobotu volno. Po 
čtrnácti dnech nás čekaly Otvovice, které ještě neztratily šanci na postup. Na jejich 
trávníku se hrála vyrovnaná první půle, ve které byli domácí o něco aktivnější a kromě 
vedoucí branky nastřelili ještě tyčku. Druhý poločas soupeř začal volněji a náš celek 
převzal iniciativu. Naše zakončení ale postrádalo potřebnou přesnost a domácí tým 
z penalty zvýšil náskok. Využít se nepodařilo ani další dvě příležitosti a čtvrt hodiny před 
koncem soupeř rozhodl po brejku. V závěru jsme inkasovali ještě dvakrát a odjeli 
poraženi vysoko 5:0. Týden na to k nám přijely Klobuky a ačkoliv předvedly sympatický 
výkon a snažily se hrát útočný fotbal, prohrály vysoko 8:0. Trumfy drželi v ruce naši 
dorostenci, i když tentokrát nebyl nikdo na střídání. Na první trefu se čekalo 24 minut, 
naopak ve druhém dějství se nám podařilo dát pět gólů a zápas v klidu dohrát. Do 
Hřebče, tedy za naším v poslední době tradičním soupeřem, s námi jel Martin Zahradník, 
což bylo rozhodující. Domácí totiž takového plejera v sestavě neměli. Martin dvě branky 
dal a na třetí gól nahrál, de facto rozhodl zápas. Ačkoliv byl zápas herně vcelku 
vyrovnaný, do sítě mířili jen střelci v našich barvách a vyhráli jsme 0:4. První červnovou 
neděli nám los přidělil opět volný den, a protože Otvovice prohrály v Brandýsku, měli 



kluci téměř jisté druhé místo a rozhodně již nemohli dosáhnout na první příčku. 
Stříbrnou pozici mohl náš celek „posichrovat“ již za týden, ale jelo na neoblíbenou půdu 
mužstva Tuchlovic. Začali jsme dobře a rychle se dostali do vedení. Pak však pan 
rozhodčí několikrát rozhodl jinak, než jak měl, a my se soustředili více na diskusi než na 
hru. Díky tomu jsme obdrželi dvě branky ve dvou minutách a najednou byla hra zcela 
vyrovnaná. Po pauze to ale bylo o 100% lepší a naše hra nám přinesla převahu, ze které 
se urodily šance a také se podařilo skóre otočit během dvou minut. V posledních chvílích 
pak výsledek pojistil autor hattricku Adam Sachl a mohlo se slavit druhé místo v soutěži. 
V posledním kole přijel do Pozdně mančaft ze Stochova, ale skoro se nehrálo pro 
nedostatek jeho hráčů. Nakonec nastoupili v devíti a umožnili našim borcům rozloučit se 
svými fanoušky na domácím trávníku. Dlouho kluci nemohli dát první branku, povedlo 
se to až po čtvrthodině. Dál se však hráči dostávali do ofsajdové pasti (13x za půl 
hodiny), až po 25-i minutách padl druhý gól a do půle ještě dva. Stejný počet jsme přidali 
ve druhém poločase a také díky hattricku Milana Cífky vyhráli 8:0. 
 

Úspěšný tým se do další sezóny bude muset obejít bez pěti hráčů, kteří končí z věkových 
důvodů. Doufám, že i ti mladší si povedou obdobně a dále budou dobře reprezentovat 
pozdeňský fotbal. 
 
Ke druhému místu nás odsoudili tři jarní porážky, ačkoliv tyto zápasy byly jinak po 
většinu hrací doby vyrovnané. V podzimní části jsme oba soupeře z čela tabulky doma 
těsně přehráli, jen na Velkou Dobrou jsme 2x nestačili. Padesát bodů a nejvíce (96) 
nastřílených branek je velmi pěkná bilance, stejně jako pouhý 31 gól v naší síti. Někdo 
namítne, že celkový dojem mohl být ještě lepší, pokud by polovina týmu někdy nebyla 
unavena po zápase za dospělé. Ano, nechá se s tím souhlasit, ale ti kluci tam nechodili 
z donucení, alespoň myslím. Navíc někteří z nich okamžitě zapadli do kolektivu áčka a je 
předpoklad, že v příští sezóně využijí získané zkušenosti. Postupně pak doufám, že 
v tomto trendu budou dorostenci pokračovat. Negativně se projevilo na výsledcích dvojí 
vyloučení na Dobré, ale kluci by se z toho měli poučit, protože je dávno známo, že pan 
rozhodčí má vždycky pravdu.  
 
Trenér naší juniorky měl jednu obrovskou výhodu – docházka na jaře byla super. Sedm 
hráčů absolvovalo všech jedenáct utkání (Míra a Milan Cífkové, Kraus, Matušů, Sachl, 
Zahradník a Štěpánek), další tři vynechali jen jednou (Roman a Vašek Zelenkové, Gönzöl) 
a dva chyběli dvakrát (Adamus a vyloučený Dolejší), čtyřikrát pak Kratochvíl (trest). 
Škoda, že jen třikrát si přišel zakopat Nedvěd. 
 

Nejlepším střeleckou formu na jaře měli kanonýři Milan Cífka a Martin Zahradník, kteří 
se trefili 12x , a Adam Sachl, jenž přesně mířil 9x. Pětkrát rozvlnil síť Martin Matušů a 4x 
Martin Štěpánek, tři branky přidal Míra Cífka a dvě Vašek Zelenka. Po jednom gólu dali 
Tomáš Gönzöl, Michal Belšán, Michal Kratochvíl, Roman Zelenka a Petr Adamus.  
 

Nejpilnějším autorem finálních přihrávek se stal Míra Cífka (8), těsně následován 
Adamem Sachlem se sedmi asistencemi a Milanem Cífkou se šesti, Martin Zahradník a 
Tomáš Gönzöl asistovali 3x,  Martin Štěpánek a Martin Matušů dvakrát, David Dolejší 
nahrál 2x a jednu přihrávku evidujeme Janu Brádkovi, Petru Adamusovi a Matěji 
Nedvědovi. 
 

Jediný pokutových kop, který byl nařízen pro pozdeňské barvy, proměnil  Petr Adamus. 
Dvakrát byla výhoda střelby ze značky pokutového kopu odpískána  ve prospěch soupeře 
a také byla vždy využita. 
 

Tým měl dva hříšníky, oba vyloučené v jednom zápase (Velká Dobrá). 


