
Příprava :  
  

30/08/2008  Sokol Klobuky – SK Slavoj Pozdeň   0 : 7 
  
Sestava na začátku : 
  

Mansfeld – Beneš, Štěpánek P., Cífka Michal – Erba, Štěpánek M., Cífka Miroslav – Cífka Tomáš, 
Kvasnica 

  
Sestava po čtvrthodině : 
  

Mansfeld – Beneš, Landeska, Štěpánek P., Nedvěd – Erba, Štěpánek M., Cífka Michal, Cífka 
Miroslav – Cífka Tomáš, Kvasnica 
  
Jak vidno z předchozích řádků, začínali jsme v devíti. Domácí na tom ale nebyli o moc lépe, bylo 
jich jen deset. Nám potom trochu se zpožděním dorazili Jedoměličtí a tak si myslím, že utkání 
splnilo cíl, tj. poznat se a trochu sehrát před začátkem soutěže. 
  
Branky stříleli :  Cífka Miroslav 3, Kvasnica, Cífka Tomáš, Štěpánek P. (PK) a Beneš 

   
  
23/08/2008  Na turnaji v Hrdlívě jsme se utkali s těmito týmy : 
                      SK Zichovec, Sokol Klobuky a pořádající Sokol Hrdlív. 
  

Na úvod jsme remizovali s domácími hráči Hrdlíva  1 : 1  ( 1 : 0 ). 
  
Sestava: 
Cífka Míra – Beneš, Landeska, Rinágel, Nedvěd – Labounek, Štěpánek P., Hamáček, Štěpánek M. 
– Cífka Tomáš, Cífka Michal 
  
Střídali :  Kvasnica, Matušů M. a 1 host 
  
S mužstvem okresního přeboru jsme sehráli více než vyrovnanou partii. V prvním poločasu jsme 
se ještě trochu hledali, ale i tak jsme si vytvořili více šancí. Jenže jsme proměnili pouze Petrem 
Štěpánkem penaltu, nařízenou za sražení Tomáše Cífky.  
Utkání začalo ošklivým „šlapákem“ domácího kapitána na našeho gólmana. Zákrok se obešel bez 
karty. V 9.minutě orazítkoval P. Štěpánek břevno a odražený míč hlavičkoval Tomáš Cífka do 
spoluhráče. V 11.minutě po kombinaci s Hamáčkem opět P. Štěpánek z úhlu zkoušel prostřelit 
brankaře, ten ale vyrazil na roh. V 19.minutě přišel zmíněný faul a penalta – 1:0. O dvě minuty 
později unikl znova T. Cífka, ale Michal Cífka nedokázal ve skluzu usměrnit míč do sítě.  
Druhou polovinu utkání jsme začali stejně dobře, již po 2 minutách se ocitl Matušů sám před 
brankařem, ale nezkrotil balon. Chvíli na to se T. Cífka prodral přes dva obránce Hrdlíva, přehodil 
brankaře, ale i branku. Potom se dostali ke slovu domácí, a po pěkné kombinaci na jeden dotyk 
nechytatelnou ranou vyrovnali. Pak pan sudí zaslechl výčitky našich hráčů mezi sebou, vztáhl je 
na sebe a Michalu Cífkovi udělil dvě žluté karty !  I v oslabení jsme však byli lepším týmem, 
vypracované šance jsme ale neproměnili. Pěkný průnik P. Štěpánka skončil o chloupek delší 
přihrávkou na bratra, pak v dobré pozici přestřelil Labounek a ještě M. Štěpánek odražený míč 
nasměroval do tyče.  
Po utkání se kopaly doplňkové penalty a na ně jsme, bohužel, prohráli.  
  

Další zápas se Zichovcem jsme po vyrovnaném průběhu prohráli 1:0.  
  

Na závěr jsme se vyřádili na Sokolu Klobuky, když jsme zvítězili 7:1.  
Naše branky stříleli:  T. Cífka 2, Michal Cífka, Labounek, Landeska, Nedvěd a Rinágel 
  
Celkovým vítězem se stal celek domácích, který v boji o prvenství přehrál Zichovec 4:1.  
Poslední skončily bez bodu Klobuky. 


