
10/04/2008   Slavoj Pozdeň – SK Zichovec (dorost)  2:4 (0:0)   
  
Sestava: 

Jelínek – Červenka, Ludvig J., Šubrt Mil., Štěpánek P. – Cífka Michal, Štěpánek P.ml., 
Hotový T., Ludvig M. – Hulcr, Cífka Tomáš 

  
Střídali:  Prokeš, Korbel, Sachl Petr, Hulín, Paur Pavel, Kvasnica 
Nestřídali: Ulrich, Staněk 
  
Rozhodující minuty zápasu: 

38. zazvonila tyč soupeřovy branky 
50. po rohovém kopu Petr Sachl hlavou 1:0 
57. přímý kop skočil před Jelínkem a nad jeho rukama 1:1 
65. hosté zachytili odražený míč a střelou k tyči upravují na 1:2 
66. další chyba naší obrany, hosté sami před Jelínkem trefili jeho ruku 
69. opět se rozezněla tyč zichovecké svatyně 
75. střílený centr Michala Cífky usměrnil v pádu Kvasnica 2:2 
78. přízemní centr hostí prošel po malém vápně a bylo 2:3 
87. střela z dvaceti metrů přeletěla Jelínka 2:4 
  
  
06/04/2008   SK Slavoj Pozdeň B – Čechie Slaný  4:1  (3:0)   
  
Sestava: 

Štěpánek O. – Falcník, Perlík, Sachl Jar., Štípek (70.Červenka) – Cífka Tomáš (46.Kvasnica), 
Štěpánek P.ml. (70.Cífka Mir.), Hotový T., Cífka Michal – Šubrt Aleš, Ulrich (46.Havránek) 
  
Krátký komentář: 
  

Do utkání jsme vstoupili o poznání aktivněji než před týdnem a již ve 4.minutě dorazil 
Ulrich do branky střelu odraženou od břevna - 1:0. Obrana pracovala lépe než v Klobukách, 
jen v 9.minutě vyrobila okénko pro útočníka soupeře, ten však sám před brankařem zamířil 
těsně vedle. Některé kombinace B-týmu byly nejen oku lahodící, ale i efektivní – ve 
13.minutě našla ulička rozběhnutého Aleše Šubrta, který nezaváhal a zvýšil na 2:0. Další 
čtvrthodina se nesla ve znamení naší snahy o kombinaci, která ne vždy vyšla. Když už jsme 
se dostali do dobré pozice, buď jsme trefili gólmana nebo minuli branku. Až po půlhodině 
hry prošel P. Štěpánek ml. z poloviny hřiště přes několik bránících hráčů, udělal kličku i 
brankaři a „do prázdné“ upravil na 3:0. Tímto stavem skončila půle.  
Do druhého poločasu poločasu jsme prostřídali a nutno říci, že se to na hře projevilo. Hráči 
Čechie měli míč častěji na svých kopačkách, ale šance byly na obou stranách. Využity ale 
byly jen ty ze začátku 2. poloviny zápasu. Hned ve 48.minutě vypíchl míč váhajícím 
obráncům hostí P. Štěpánek ml., obešel dva hráče a podél brankaře upravil na 4:0. Už po 
třech minutách však snížil na 4:1 útočník hostí - to mu naše obrana dopřála dostatek času 
na střelu za hranicí „šestnáctky“ a on nedal O. Štěpánkovi (P. Kosař má ruku v sádře) šanci.  
Čechie pak měla více ze hry, ale my jsme nastřelili břevno a tyč a nevyužili další slibné 
příležitosti. Celkový dojem byl rozhodně lepší než před týdnem. 
  
  
30/03/2008   Sokol Klobuky – SK Slavoj Pozdeň B  15:2  (6:0) 
  
Sestava: 

Kosař – Červenka, Perlík, Štípek, Herman – Cífka Michal, Štěpánek P. ml.,  Sachl Jar., Erba 
– Šubrt Aleš, Havránek 
  
Hokejově střídali  Cífkové Tomáš a Miroslav 



 Stručný komentář: 
  

Soupeř posílil a konfrontace s některými hráči našeho B-týmu vyzněla hrozivě. V poli nás 
přehrával poměrně hladce a stejně lehce se dostával do zakončení. Po čtvrthodině bylo o 
osudu utkání rozhodnuto – stav už byl 3:0. Z naší strany lze vyzvednout jen některé 
samostatné akce Aleše Šubrta, který se několikrát dostal do zakončení, ale neměl v něm 
štěstí. 
I začátek druhého poločasu byl pro nás krutý, když domácí během 4 minut přidali další dva 
góly. Potom přece jen polevili a umožnili proniknout P. Štěpánkovi po pravé straně, jeho 
přihrávku pak proměnil v 65. minutě v náš první úspěch Tomáš Cífka. Tentýž hráč o devět 
minut později po samostatné akci vsítil další branku. V této fázi zápasu jsme se soupeři 
herně přiblížili a předvedli i několik slibných kombinací. V posledních 15-i minutách už nám 
došly síly a soupeř to využil ke vstřelení dalších šesti gólů.  
Jen doufám, že naši mladí hráči (a nejen oni) na fotbal nezanevřou, přijdou třeba ve čtvrtek 
na trénink a pokusí se skamarádit s míčem a trochu roztáhnout plicní sklípky. 

  

  

23/03/2008   FK Sparta Kladno  – SK Slavoj Pozdeň  4:2  (1:2) 
  

Sestava: 

Stejskal – Prokeš, Sachl P., Šubrt M., Hotový – Tyluš, Červenka M., Ulrich,  Cífka T. – Hulcr, 
Erba 
  
Se soupeřem, který působí v okresním přeboru, jsme sehráli vyrovnanou partii. Bylo to dáno 
i sestavami obou mužstev, tentokrát však „áčkařů“ bylo na půl našeho týmu. Za Spartu 
nastoupil i t.č. hostující Lukáš Manfeld. Nakonec ale mohli vítězství slavit domácí, ačkoliv 
jsme v polovině utkání vedli my – po úvodní brance vstřelili naše góly Petr Sachl a R. Tyluš.  
Jen doufejme, že na příští zápas dorazí všichni zdraví hráči ze soupisky. Nemusím 
připomínat, že hrajeme de facto o 6 bodů !!! 
   
  
18/03/2008   Kablo Kročehlavy – SK Slavoj Pozdeň  11:1  (5:0) 
  
                          (hrálo se na umělé trávě SK Kladno) 
Sestava: 

Rinágel – Prokeš, Ludvig Josef, Šubrt M., Hotový – Tyluš, Hlaváč, Müller D.,  Ludvig Marián 
– Cífka T., Erba 
  
Střídali: Červenka, Koded, Paur P. 
  

Od začátku byl patrný rozdíl ve výkonnosti obou mužstev – de facto 1 a půl třídy. Nám se 
opět nedostavil gólman (ačkoliv to slíbil), a tak, i přes prvoligovou futsalovou posilu, byl 
výsledek dán předem. Hřiště bylo posypáno čerstvým sněhem, to byl však problém spíše pro 
soupeře, který se stále tlačil k naší brance.  
  

Náš čestný úspěch zaznamenal Pavel Koded 
  
  
15/03/2008   FK Chlumčany – SK Slavoj Pozdeň  3:3  (1:1) 
  
                          (hráno na umělé trávě v Lounech) 
Sestava: 

Rinágel – Červenka, Ludvig Josef, Hotový, Štěpánek P. ml. – Tyluš, Sachl Petr, Hamáček, 
Ludvig Marián – Hulcr, Koded 
 
S rekonvalescentem Kodedem se střídal Ulrich 
  



Stručný komentář: 
  

Sestava se lepila trenérovi jen stěží a je smutné, že ze soupisky „áčka“ nastoupil jen Petr 
Sachl. Soupeř také zdaleka nebyl kompletní, ale přesto náš spíše B-tým v poli přehrával. My 
jsme museli hrát zezadu a podnikali protiútoky. Výsledek je asi možné z naší strany 
hodnotit jako dobrý a v obranné činnosti jsme nevyhořeli.  
Naše branky stříleli T. Hotový (1 z přímého kopu a 1 z penalty) a R. Tyluš. 
  
  
02/03/2008   Klobuky – SK Slavoj Pozdeň se nehrálo pro nepřízeň počasí 
  
  
26/02/2008   SK Slavoj Pozdeň – Sokol Srbeč  2:3  (2:0) 
  
                           (na hřišti s umělou trávou SK Kladno) 
Sestava: 

„Půjčený gólman“ – Prokeš Jan, Ludvig Josef, Šubrt Milan, Hotový Tomáš – Tyluš Roman, 
Snovický Jan, Hlaváč Petr, Ludvig Marián – Sachl Petr, Ulrich Aleš 
  
Střídali :  Šubrt Aleš, Paur Pavel 
  
Stručný komentář: 
  

Průběh utkání byl obdobou klání se Stochovem. V prvním poločase jsme na „place“ 
dominovali, dostali jsme soupeře pod tlak, ale proměnili jsme jen dvě příležitosti Romanem 
Tylušem v 1. a 32. minutě. Druhá půle už byla slabší – prostřídalo se, přestala se dařit 
kombinace, zapomněli jsme se hýbat a více se o hře diskutovalo než hrálo.  
  
  
05/02/2007  SK Slavoj Pozdeň – Baník Stochov  1:4  (1:0) 
  
                           (hřiště s umělou trávou SK Kladno) 
Sestava: 

„Půjčený gólman“ – Prokeš, Čanda, Šubrt Milan, Hulín – Hotový, Korbel, Hlaváč,  
Rinágel – Sachl Petr, Tyluš 
  
Střídali :  Ulrich, Šlajchrt Marek a jedna z možných jarních posil 
  
Krátký komentář podle pana předsedy: 
  

Herně to docela ušlo na 1. zápas venku, vedli jsme a měli několik dalších možností možností 
ke skórování, ale ty góly nám tam zase nepadaly.  
Pak stačí nějaká ta chybka a konečný výsledek je takový, jaký je !   
A nesmíme opomenout „fyzičku“, tu jsme však ztratili už loni na podzim ! 
 


