
18/06/14   SK Slavoj Pozdeň – SK Zlonice B  3 : 2  ( 1 : 2 ) 

Sestava:      Zelený Jan – Port Jan, Lasík Karel, Sachl Petr, Šubrt Milan 
                                     – Zahradník Vojta, Paur Pavel, Hotový Tomáš, Cífka Milan  
                                     – Štěpánek Martin, Prokeš Jan 
  

Střídání:     75. Štěpánek Petr ▲▲▲▲, Prokeš J. ▼▼▼▼ , 75. Matušů Martin ▲▲▲▲, Zahradník V. ▼▼▼▼,  

                    83. Vyhnánek Pavel ▲▲▲▲, Paur P. ▼▼▼▼,   připraven byl ještě Šlajchrt Marek 

 

Branky:       27. vlastní, 47. Pavel Paur, 59. Tomáš Hotový z penalty 

   

Komentář:    

  

Obavy z baráže samotné i ze soupeře, který se měl posílit, byly veliké. A když jsme si 
v deváté minutě dali vlastní gól, ještě vzrostly. Potom měl šanci Honza Prokeš, jenže 
gólman Zlonic byl u tyče včas. No, a ve dvacáté minutě, když po nedorozumění obrany 
soupeř nabídnutou příležitost využil k navýšení náskoku, bylo to na ručník. Ale hosté, 
zřejmě ukolébáni vývojem zápasu, polevili a dokonce si ve 27.minutě dali vlastní gól. 
Tím nás vrátili do střetnutí a nám jakoby narostla křídla. Ve 29.minutě Vojta Zahradník 
vybojoval balon, předložil Martinu Štěpánkovi, ale jeho střelu stoper srazil na roh. Chvíli 
na to nedosáhli na míč v malém vápně dva naši plejeři, potom brankař Zlonic neudržel 
balon, jenže dorážka šla nad břevno. Ve 38.minutě po rohu hlavičkoval Tomáš Hotový 
kousek nad horní tyč a pak Martin Štěpánek na dlouhou nohu netrefil bránu. Před 
poločasem ještě dva střelecké pokusy byly moc vysoké.  
Druhou půli jsme začali výborně a už po dvou minutách vyrovnal pěkným technickým 
lobem Pavel Paur, který vrátil do sítě vyraženou ránu Tomáše Hotového – 2:2. Hned pět 
minut po té šel Martin Štěpánek sám na gólmana, ale ten mu kličku vystihl. Ten samý 
hráč potom hlavičkoval vedle a střela Pavla Paura mířila doprostřed. V 55.minutě vznikla 
„trma vrma“ v malém čtverci hostů, ale nic z toho nebylo. Až o 3 minuty později brankař 
Zlonic nechytl balon a srazil Milana Cífku, což sudí Průcha ocenil penaltou. Tu proměnil 
Tomáš Hotový a vedli jsme 3:2! Dál byl náš celek lepší a tlačil se do zakončení, jenže po 
minele obránce Honza Prokeš netrefil bránu. Potom měli šanci zloničtí, ze 12-i metrů 
však mířili těsně vedle. V 67.minutě se pokus o lob Martinu Štěpánkovi těsně nevyvedl a 
stejný hráč pak trefil jen do boční sítě. V 82.minutě ve výhodné pozici nastřelil Petr 
Štěpánek vybíhajícího gólmana. Hosté ze Zlonic mohli chvíli před koncem vyrovnat, ale 
hlavička po rohovém kopu prolétla nad břevnem.  
V sobotu tedy pojedeme hájit III. třídu na hřiště dnešního soupeře … 
  

Výsledky dalších utkání baráže  :   

  
Stochov – Dubí  3 : 2           = baráž o okresní přebor,    
  
Pletený Újezd – Doksy B  2 : 2  = baráž o III. třídu, skupinu A 

 



21/06/14   SK Zlonice B – SK Slavoj Pozdeň  2 : 2  po prodloužení  (2:1, 1:1) 

 Sestava:      Zelený Jan – Port Jan, Lasík Karel, Sachl Petr, Šubrt Milan 
                                      – Zahradník Vojta, Paur Pavel, Hotový Tomáš, Cífka Milan  
                                      – Štěpánek Martin, Prokeš Jan 
  

Střídání:     82. Štěpánek Petr ▲▲▲▲, Paur P. ▼▼▼▼ , 90. Matušů Martin ▲▲▲▲, Zahradník V. ▼▼▼▼,  

                    115. Vyhnánek Pavel ▲▲▲▲, Sachl P. ▼▼▼▼, 119. Šlajchrt Marek ▲▲▲▲, Cífka M. ▼▼▼▼ 

Branky:       22. vlastní, 101. Martin Štěpánek 

Komentář:    

  

TO BYLY NERVY, ale s „dobrým“ koncem. Nevím, o kolik jsem šedivější, ale máme „TO“ 
zdárně za sebou a také v příštím roce budeme hrát okresní soutěž III. třídy !  A vlastní 
utkání ?   
Domácí nasadili maximum posil z áčka, jenže tentokrát začátek patřil nám. První střelu 
na bránu sice vyslali domácí, ale mířili doprostřed branky. Potom se dvakrát jako 
hlavičkář prosadil Tomáš Hotový, ale poprvé dal vedle a pak zachránil u tyče domácí 
brankař. Jedovatá rána z dálky ze zlonické kopačky pak šla těsně nad břevno. Konečně 
ve 22.minutě na roh Pavla Paura naskočil Petr Sachl, balon se od gólmana odrazil a 
stoper ho napálil pod horní tyč – 0:1. Ve 28.minutě zatočil Karel Lasík trestňák k tyčce, 
jenže brankař míč vyrazil. Ve 36.minutě bylo vyrovnáno, jelikož Zlonice rychle rozehrály 
přímý kop a Demeter byl najednou za obránci a ranou k tyči vyrovnal na 1:1. Domácí 
hráči ožili a začali nás přehrávat, jejich střelu k tyči však Honza Zelený vyboxoval. Chvíli 
před poločasem se v dobré pozici ocitl Martin Štěpánek, ale obránce mu do zakončení 
vložil nohu.  
Do druhé půle vlétl náš tým aktivně, jenže střelu Milana Šubrta po rohu gólman vykopl. 
V 56.minutě levačka Honzy Prokeše o chlup minula tyčku a chvíli po té byl Honza sám 
před brankařem, ale jeho pokus po kličce zlonický zadák zblokoval. V 65.minutě jsme 
inkasovali po standardní situaci, když balon do sítě dostal hráč ležící v malém vápně – 
2:1. Potom dvakrát za sebou střílel Martin Štěpánek, jenže prvně brankař vyrazil a druhý 
pokus letěl mimo, a když pak centr do šestnáctky přeskočil gólmana i branku, muselo 
následovat prodloužení.  
V něm zkraje uklidňoval sudí Hamza strkanici žlutými kartami, potom následoval průnik 
Martina Štěpánka, ale jeho přihrávku bratr Petr nezakončil. V 99.minutě trefil Karel 
Lasík jen boční síť, avšak ve 101.minutě poslal Milan Cífka pas na křídlo a Martin 
Štěpánek z úhlu propálil gólmana – 2:2. Za faul zezadu na autora gólu pak rozhodčí 
vyloučil kapitána Zlonic a my měli trumfy ve svých rukou. Ve 106.minutě Karel Lasík 
z přímého kopu trefil břevno a po něm minul branku Tomáš Hotový. Šanci na udržení 
soutěže už jsme nepustili a dotáhli zápas do zdárného konce. 
  
  

Výsledky dalších utkání baráže  :   

 
Dubí – Stochov 3 : 3                = baráž o okresní přebor,  kde zůstává Stochov  
  
Doksy B – Pletený Újezd 3 : 1  = baráž o III. třídu, skupinu A,  postoupily  Doksy B 


