
Ohlédnutí za podzimní částí okresního přeboru dorostu : 
 
Těžko mohu hodnotit výkony našeho dorosteneckého mužstva, když jsem na vlastní oči 
viděl necelý jeden zápas. Spíš se tedy omezím na shrnutí publikovaných faktů za použití 
známých čísel.  
Před začátkem soutěže to měl trenér se svým asistentem poměrně nejednoduché. 
Hlavním trnem v jejich očích byla od úvodních zápasů téměř prázdná lavička náhradníků 
a tento fakt se podepsal pod nakonec překvapivě jedinou porážkou týmu, když se ve 
třetím kole musel po zranění sklonit před soupeřem (80 minut v deseti). Pak ale přišel 
zlom, poněvadž ve čtvrtém kole náš celek deklasoval dosud vedoucí mančaft tabulky. 
Všechna zbývající utkání pak kluci vyhráli, byť některá jen těsně a po boji. 
 

První mistrovský zápas do Pozdně přivál Švermov, tedy nováčka soutěže. Naší výhodou 
byla výšková převaha, která ve spojení s kombinační hrou přinesla šance a vedení 2:0 
v poločase. Soupeř se nevzdal, ale dokázal pouze snížit na 3:2. Těsně před koncem jsme 
přidali pojistku v podobě čtvrtého gólu a vyhráli 4:2. Na další mač do Zvoleněvsi odjelo 
jen jedenáct hráčů, ale ti zabojovali a jen jedna minuta je dělila od plného bodového 
zisku (1:1). Rozhodujícími faktory byla naše nepřesná muška na straně jedné a zároveň 
výborný gólman na straně druhé. Ve třetím kole přijela Velká Dobrá a jejich plná lavička 
náhradníků ostře kontrastovala s naší, jež zela prázdnotou. Hned v úvodu se nám zranil 
hráč a ani dobrý výkon zbývajících kluků nestačil na slušný výsledek. Osmdesát minut 
v deseti bylo příliš náročných a prohrálo se 0:2. Výše zmíněný zlomový zápas připadl na 
středu, kdy se předehrávalo 14.kolo. Přijel k nám tým Libušína, v té době vedoucí 
tabulku soutěže. Naše mladíky však zřejmě podcenil a čtvrt hodiny se nedostal přes 
půlící čáru. Hned z prvního útoku šel sice do vedení, ale náš celek hrál svou hru, která 
postupně také přinesla ovoce, tedy góly a ještě do půle otočila na 3:1. Když pak některým 
libušínským plejerům povolily nervy a přišli o jednoho z hráčů, naši zápas v pohodě 
dovedli do vítězného konce se skóre 6:1. Nadcházející víkend měl tým volný los a tak 
alespoň někteří pomohli dospělým. Další utkání se hrálo opět v Pozdni, protože ve Lhotě 
byly fotbalové slavnosti a pořadatelství se prohodilo. V prvním poločase byli hosté 
kombinačně lepší, ale bez šance, zatímco my trefili břevno. Ve druhém dějství nejdříve 
podržel kluky gólman a chvíli na to šli do vedení. I když pak neproměnili penaltu, přece 
jen po dvou individuálních akcích přidali další branky a vyhráli 3:0. Ve sváteční středu 
se opakovalo schéma volného dne a tak se hrálo až o víkendu, kdy přijel ambiciózní 
Brandýsek. Již za 15 minut to bylo 0:2 a nevypadalo to s námi dobře. Do poločasu se 
nám však podařilo snížit z trestného kopu a také vyrovnat hru. Ve druhé půli se vydařily 
dvě dalekonosné rány a po hodině hry jsme vedli 3:2. Hosté sice vyrovnali, ale další táhlá 
střela ze střední vzdálenosti znamenala vydřené vítězství 4:3. Třetí volný los čekal další 
neděli a pak se hrálo opět na domácím pažitě. Otvovice, patřící k silnějším celkům a 
v tabulce před námi, sehrály vyrovnanou partii, ve které obranná činnost dominovala 
nad útočnými snahami. Náš tým šel do rychlého vedení již ve druhé minutě po 
vystihnuté rozehrávce hostů a pojistku přidal ze sporné penalty, kterou vymyslel sudí 
Galgonek. Vedení 2:0 se pak podařilo udržet až do závěrečného hvizdu. O týden později 
mančaft vyrazil do nedalekých Klobuk a protože domácích přišlo jen osm, byla z toho 
spíše tréninková záležitost s konečným skóre 1:12 ve prospěch našich barev. 
Nadcházející víkend do Pozdně přijel tradiční soupeř z Hřebče. Trenérovi vyšel strategický 
záměr se stoperem na hrotu a za půl hoďky (3:0) bylo rozhodnuto. Ve druhé půli na 
podzim poprvé nastoupil „ztracený synek“ Matěj Nedvěd a pro další utkání to byl 
pozitivní okamžik. I po přeskupení řad mužstvo dalo ještě tři branky a vyhrálo 6:0. Další 
víkend se zajíždělo až do Unhoště, ale „výlet“ to byl příjemný. Domácím (t.č. poslední) 
jsme půjčili dva hráče a v tréninkovém tempu došli pro jednoznačné vítězství 0:10, čímž 
jsme potvrdili druhý flek. Další důležitý zápas jsme hráli doma a přivítali prvního 
v tabulce, tým Tuchlovic. Případná výhra by nás posunula do čela a podle toho vypadal 
úvod střetnutí, ve kterém jsme soka zatlačili. Nepodařilo však zužitkovat příležitosti a tak 
se na gól čekalo půl hodiny. Dali jsme ho my a po chvíli přidali ještě jeden, hosté do 
poločasu snížili z penalty. Stejnou výhodu jsme pak využili také my a opět v rychlém 
sledu přidali ještě branku. Hosté pak jen korigovali na konečných 4:2 a tento výsledek 



naše mládežníky katapultoval na první místo. Na poslední zápas se tým vydal na Stochov 
jako lídr, ale neměl to vůbec lehké. Již v 16.minutě musel kouč střídat pro zranění a 
naše mírná převaha v poli nepřinášela šance. Hrálo se spíše ve středu hřiště, přesto jsme 
šli po rohu do vedení. Domácí pak ve druhém poločase vyrovnali, ale nakonec se z výhry 
přece jen radoval náš celek, když deset minut před koncem strhl vítězství na svou stranu 
po skrumáži ve vápně – 1:2. 
 

K překvapivému prvnímu místu jsme potřebovali 10x vyhrát, k tomu jednou remizovat a 
jen jednou tým odešel ze hřiště se sklopenou hlavou. Po slabším začátku, kdy se mužstvo 
potýkalo se slabou docházkou, se tým stabilizoval a vyrovnal se i se zraněním letní posily 
M. Ševčíka, jenž odehrál jen tři utkání. Také P. Procházka odehrál jen dva zápasy. Tíha 
zodpovědnosti ležela hlavně na hráčích, kteří odehráli plný počet střetnutí, tzn. obrana 
(Martin Matušů, Martin Štěpánek, Míra Cífka a Michal Kratochvíl) v čele s gólmanem 
Martinem Krausem, který ve dvanácti zápasech inkasoval jen 13x. V záloze odehrál plný 
počet utkání Martin Zahradník, jen jednou chyběli Milan Cífka a Tomáš Gönzöl. 
Pravidelně nastupoval také Adam Sachl v útoku. Jedenáctkrát byl na hřišti Václav 
Zelenka (jednou zůstal jen na lavičce), osmkrát Roman Zelenka a Jakub Konečný. Další 
hráči se zapojili jen pět a méněkrát (např. zmínění Matěj Nedvěd či Martin Ševčík nebo 
Petr Procházka), ale jim i ostatním patří dík za to, že přišli, když to bylo potřeba.  
 

Nejlepší střelec Milan Cífka se trefil 16x (třikrát hattrick), 10x skóroval Martin Štěpánek 
(1 hattrick), 8 gólů dal Adam Sachl, 7x rozvlnil síť soupeře Martin Zahradník (jeden 
hattrick), po třech brankách přidali Míra Cífka a Matěj Nedvěd, jenž odehrál jen 3 a půl 
zápasu. Dva góly vstřelili Tomáš Gönzöl, Petr Procházka a Michal Belšán, jednu branku 
vsítil Michal Kratochvíl.  
 

Statistika finálních přihrávek není kompletní, nejlépe si v ní stojí Adam Sachl s pěti 
asistencemi, následován Martinem Zahradníkem (4), Mírou Cífkou a Martinem 
Štěpánkem (po 3), dvě nahrávky má připsány Martin Matušů a jednu Jan Brádka. 
 

Spolehlivým exekutorem pokutových kopů byl Martin Zahradník, který proměnil tři 
penalty nařízené v náš prospěch. Jedenkrát nebyla výhoda střelby ze značky pokutového 
kopu využita. 
 

Pozitivní je, že tým neměl ani jednoho vyloučeného. 


