
Zhodnocení ú časti SK Slavoj Pozde ň v jarní části III. t řídy, skupiny B: 
 
Jaro 2016 – to byla prostě JÍZDA ! Pod staronovým trenérem (Josef 
Mansfeld) se sice začalo pozvolna, ale potom následovala šňůra OSMI 
výher v řadě, z nichž jen jedna byla až po penaltovém rozstřelu. Po 
celkem zbytečné porážce v Neuměřicích se pak podařilo ještě dvakrát 
zvítězit a v konečném součtu obsadit ČTVRTÉ MÍSTO. Ačkoliv jsme na 
jaře nezískali největší počet bodů, mančaft vytvořil rekordní bodovou 
žeň a náš poměr vstřelených a obdržených gólů byl za všech celků 
soutěže nejlepší. Tedy od začátku. 
 
S Blevicemi doma jsme začali velmi dobře a ujali se vedení. Jenže po 
té hra upadla a svými chybami jsme soupeři nabídli příležitosti, které 
využil k otočení skóre (1:2). Náš závěrečný nápor už pak vyzněl 
naprázdno. Za týden opět doma utkání s velvarským béčkem, které  
před šesti dny potupilo vedoucí Černuc kanárem – nebyli jsme lepší, 
ale šťastně se nám podařilo vyrovnat v nastaveném čase a následný 
rozstřel se nám nepovedl, tedy 3:4 po penaltách. Další zápas nás 
zavál do Knovíze a ačkoliv jsme vedli 1:3, domácí fotbalisté po  našich 
chybách vyrovnali na 3:3. Potom ale zaúřadovali bratři Štěpánkové, 
kteří třemi brankami zápas zvrátili a my mohli slavit výhru 3:6. 
V dalším kole nás navštívili hráči Sokola Uhy a s výsledkem 6:1 mohli 
být hosté nakonec spokojeni, protože mohli dopadnout hůře – pět 
gólů jsme dali za 26 minut první půle. O týden později na Tuřanech 
se nám podařilo oplatit domácím podzimní porážku po výhře 0:2, 
když domácí chvíli před koncem netrefili zcela opuštěnou bránu. Opět 
jsme promarnili spoustu gólových příležitostí, mimo jiné i penaltu. 
Další duel se odehrál v Pozdni a soupeřem byla Koleč, t.č. druhý tým 
tabulky. Před poměrně slabou diváckou návštěvou jsme začali dobře, 
jenže branky jsme ani z dobrých pozic nedosáhli. Naopak, hosté nás 
po půlhodině sevřeli a jen my jen díky výtečnému brankaři Pflégrovi 
drželi krok. Pak se však zadařilo vsítit šťastný gól a následující druhé 
dějství jsme ovládli celkem jednoznačně a vyhráli 3:0. Pokřtili jsme 
krásné nové dresy a o týden později na Smečně jsme formu potvrdili 
výhrou 0:1, když krom jiných třeba smolař dne Jirka Erba dokázal 
třikrát neskórovat z malého čtverce a v závěru domácí mocně tlačili. 
Další kolo nám do Pozdně přihrálo vedoucí celek soutěže z Černuce a 
my v něm nebyli lepší. Nevyužitá desítka nás srazila a hosté utkání 
dirigovali, jenže my měli v bráně opět výborného Vaška Pflégra a tak 
to byla dlouho plichta. Pak jsme díky vlastenci šli do vedení, jenže 
černučtí vyrovnali díky vymyšlenému pokutovému kopu. Také druhé 
dějství patřilo hostům, ale muška byla hodně nepřesná a tak se stalo, 
že jsme zase vedli po krásné ráně z voleje. Sil však ubývalo a tak se 



hosté chvíli před koncem po přečíslení dočkali vyrovnání. Penaltový 
rozstřel ale patřil nám a s ním i prémiový bod zároveň se skalpem 
lídra tabulky. Další korálek na vítězný věneček jsme navlékli ve 
Zvoleněvsi, kde jsme po vyrovnaném prvním poločase nejprve přežili 
úvod toho druhého, když Vašek opět čaroval, potom jsme byli lepší, 
přidali góly a zaslouženě vyhráli 0:4. První náš dvouciferný výsledek 
padl v utkání s Otvovicemi a konečné skóre 10:1 mohlo být ještě 
výraznější – vždyť za 18 minut už to bylo 3:0. Hosté po čtvrté brance 
zcela rezignovali. O týden později v Neuměřicích jsme nebyli horším 
mužstvem a tak konečná porážka 2:1 mrzela posléze nejen naše 
hráče, ale možná i rozhodčího Hykla, jenž nám upřel nejméně dvě 
penalty. V zápasu s poslední Stehelčevsí museli vypomoci hráči B-
týmu, přesto utkání skončilo jasnou výhrou 9:0, když rozhodla 
spolupráce dua Tomáš Hotový (dva góly + pět asistencí) s Petrem 
Štěpánkem (tři branky). V rozehrávce jsme však vyrobili zbytečné 
množství chyb, které by nás ve střetnutí se silnějším protivníkem 
mohly srazit na kolena. Posledním mistrákem bylo derby na Zichovci, 
kde domácí mládí sahalo po remíze, ale nám patřil závěr vyrovnaného 
zápasu, jenž nakonec skončil naší zaslouženou výhrou 2:4, která 
znamenala posun na čtvrtou příčku tabulky. 
 
Jarní JÍZDA tedy mančaft postrčila na čtvrté místo s šestibodovou 
ztrátou na třetí Velvary B. K tomu nám dopomohl zisk 30-i bodů za 
devět výher, jednu výhru a jednu prohru na penalty a dvě porážky 
1:2. Skóre 52:16 z nás dělá nejlépe střílející útok a k tomu jsme 
přidali druhou nejlepší obranu.  
 
Branku pravidelně hájil Vašek Pflégr, který vynechal nebo spíš 
odseděl jen jedno utkání, inkasoval 15 gólů při průměru něco málo 
přes jednu branku na zápas a pětkrát udržel čisté konto!, jedenkrát 
zaskočil Martin Kraus, který vyhrál své utkání a obdržel v něm jednu 
branku.  
 
Z hráčů v poli do všech zápasů nastoupili Petr Štěpánek a Lukáš 
Mansfeld, jen jednou chyběli Milan Šubrt, Adam Sachl, Jirka Erba, 
Tomáš Hotový a Martin Štěpánek, dvakrát nenaskočili Marek Kuhn, 
Pavel Dlugi, Vašek Zelenka a Karel Lasík. Martin Matušů z 11-i účastí 
proměnil ve start devět, Martin Koded přišel devětkrát, ale zahrál si 
jen 6x stejně jako taťka Pavel Koded, jenž dorazil sedmkrát. Pětkrát si 
zakopali Petr Sachl, Pepa Vaniš mladší a Kuba Kvasnica, dvakrát se 
proběhli Roman Tyluš a Marek Šlajchrt, dvakrát přišli pomoct Pepa 
Černý a Aleš Šubrt, ale na hřiště se dostali jen jednou. Dík patří i 



Jardovi Sachlovi a Josefu Vanišovi staršímu, kteří v hráčské nouzi 
usedli alespoň na lavičku. 
 
Nejlepším střelcem jara se nakonec stal Petr Štěpánek s dvanácti 
přesnými trefami, hlavně díky posledním pěti zápasům, ve kterých 
vsítil devětkrát. Deset ran do černého zaznamenal Martin Štěpánek, 
osmi góly přispěl probuzený střelec Tomáš Hotový, po šesti brankách 
dali Jirka Erba a Lukáš Mansfeld, třikrát v pěti startech rozvlnil síť 
Petr Sachl, dvakrát do správné a k tomu 3x do vlastní brány mířil 
Milan Šubrt a po jednom gólu vstřelili Vašek Zelenka, Marek Kuhn, 
Pavel a Martin Kodedové, jedna branka byla zapsána jako vlastní.  
 
Nejlepšími nahrávači jara se s osmi gólovými asistencemi stali Tomáš 
Hotový s Martinem Štěpánkem, šest finálních přihrávek si připsal 
Lukáš Mansfeld, pětkrát k dosažení branky přispěli Jirka Erba a Petr 
Štěpánek, 2x nahrál na gól Karel Lasík a dalších osm hráčů (Adam 
Sachl, Aleš Šubrt, Milan Šubrt, Martin Matušů, Marek Šlajchrt, Pavel 
Koded, Martin Koded, Roman Tyluš a dlouhým přesným výkopem 
také Vašek Pflégr) si připsalo po jedné asistenci. 
 
Hrálo se o něco méně slušně než na podzim, což pramenilo 
z aktivnějšího či agresivnějšího bránění soupeře a také se více 
nevhodně diskutovalo s rozhodčími. Čtyři žluté karty v ruce sudího 
viděl Jirka Erba, třikrát byli napomínáni Martin Štěpánek a Karel 
Lasík, 2x Milan Šubrt a Vašek Zelenka, jednou ukázal sudí žlutou 
kartu dalším šesti hráčům.  
 
Přes zvýšený počet žlutých karet jsme se na jaře obešli bez vyloučení.  
 
Naše mužstvo kopalo v řádné hrací době čtyři pokutové kopy (a další 
nám byly odepřeny) a jediný exekutor Lukáš Mansfeld dvakrát uspěl a 
2x neproměnil, proti nám se kopala jedna penalta a, ačkoliv byla zcela 
jasně nespravedlivě nařízena, střelec mužstva Viktorie Černuc 
nezaváhal. 


