
Sportovní klub  Slavoj Pozde ň    

Historie Slavoje Pozdeň sahá až do roku 1934, kdy byl klub založen. Kronika nebyla vedena 
soustavně, mnohé údaje chybí, ale klub si na tehdejší poměry nevedl špatně. Prvními soupeři byli:  

• SK Pochválov, Senkov (4:1), Srbeč (3:1)  

Potom vstoupil klub do soutěže STAK - byly v ní kluby Meteor Louny, Panenský Týnec, Ředhošť, 
Srbeč, Bilichov, Telce, Pochválov. To bylo v letech 1937 - 1940. V letech 1940 - 1945 to byly kluby: 
Mšec, Zlonice, Bilichov, Řevničov, Třebenice, Citoliby, Zeměchy, Dobroměřice, Žilina, Kačice, 
Svinařov, Libovice, Lužná, Mutějovice, Hřivice, Královice.  
V roce 1943 měla být činnost klubu zastavena na 1 rok pro neplnění směrnic a povinností, ale po 
odvolání byla činnost klubu opět povolena. Po roce 1945 se nehrálo, protože mnoho hráčů odešlo 
do pohraničí a bylo i mnoho jiných zájmů, jako byla třeba kultura. Klub neexistoval až do roku 1952.  
V tomto roce byl znovu ustanoven klub Slavoj Pozdeň. V té době jsme měli za soupeře Vrbičany 
(0:8), Tuřany (0:11), Hrdlív (2:7) atd. Hrálo se jen do května 1954. Jarní kolo bylo pro nás bez bodu 
(skóre 7:48), a tak bylo mistrovství odřeknuto. Opět se oficiálně nehrálo. Hrály se jen pouťové 
zápasy v letech 1963, 1964, 1965. Byl všem dním konec ?  
Při JZD Pozdeň vznikl nový klub, bylo to v roce 1975, a pod hlavičkou JZD se hrála zemědělská liga 
(pohár zemědělských novin, Zlatý pohár). Rok 1976 se hrál pod novou hlavičkou - TJ JZD 
Hořešovice. Oddíl se přihlásil do IV. třídy Kladenska, a hned první utkání ve Zvoleněvsi bylo 
úspěšné (4:3). Oddíl tedy postoupil bez jediné porážky do III. třídy. V té jsme na konci sezóny uhráli 
skóre 70:17. V různých letech jsme se umístili pokaždé jinak. Pro ilustraci se podívejte na jednotlivé 
roky: 
            1977 – 78  … 5. místo             1978 – 79  … 8. místo             1980 – 81  … 7. místo  
            1981 – 82  … 4. místo            1982 – 83  …  7. místo            1983 – 84  … 1. místo  
 

V tomto roce se ze 22 mistrovských zápasů neprohrál ani jeden. Skóre 84:30 a 39 bodů hovoří za 
vše. Druhý v tabulce byl tehdy SK Olovnice s celkovým počtem bodů 31. V kronice je mužstvo 
označeno jako mužstvo všech dob . V té době se hrál útočný fotbal s velmi dobrým kolektivem, 
který můžete vidět na dobové fotografii.  
 

 
 

V sezóně 1984 - 85 se hrál okresní přebor. Na podzim jsme byli 5., ale na jaře 11. To znamenalo 
sestup zpět do III. třídy. V ročníku 1985 - 86 jsme vybojovali 7. místo, ale pak následoval krutý 
sestup.  
V letech 93-94 (13.místo) nastaly hráčské problémy. Ani jednou se nehrálo ve stejné sestavě. 
Odměnou za to byl trest v podobě sestupu do IV. třídy. Bylo to po 17 letech. V této době nastupují 
dorostenci a věrní starší fotbalisté. Sezóna se začíná ještě pod hlavičkou ZD Hřešovice, ale v 
červenci roku 1995 se vracíme k původnímu názvu SK Slavoj Pozdeň. Hned na podzim jsme 
vybojovali první místo !  Jenže přišel zvrat - 9 mladých a nadějných fotbalistů skončilo. Důvody byly 
různé. Někdo měnil zaměstnání, někdo zanechal sportovní činnosti. To byly příčiny poklesu 



výkonnosti a na jaře to bylo silně znát - 4. místo, 45 bodů. (skóre 49:35). V ročníku 1996 - 97 jsme 
byli šestí a v následujícím desátí.  

 
Mládežnická kopaná   

Do roku 1978 se hráli jen sporadické, neoficiální zápasy. V roce 1978 bylo ustanoveno mužstvo 
dorostu, a hned se dostalo až na 3. místo v tabulce okresní soutěže. Po dva roky jsme se drželi na 
4. místě. V roce 1982 se dorost umístil jako desátý, a následně byla ukončena jeho činnost. V roce 
1982 se sestavilo mužstvo žáků, ale hrálo se až o rok později. V sezóně 83/84 to bylo 7. místo, ale 
v roce 1984/85 žáci vybojovali 3. místo.  

             1985 - 86 - 2. místo, 87:13  
             1986 - 87 - 2. místo 39 bodů, 129:6  
             ustanovení dorostu, 4. místo  
             1988 - 89 - 4. místo  
             1989 - 90 - 7. místo  
            1990 - 91 - 2. místo a postup do okresního přeboru.  
             1991 - 92 - 11. místo, následovalo stažení dorostu z okresního přeboru z hráčských důvodů.  
             Na podzim roku 1992 byl pro nezájem hráčů oddíl dorostu zrušen.  

V roce 1997 bylo znovu ustanoveno mužstvo žáků a po jaře 1998 skončili na 6. místě.  
 
V Pozdni se hrála také dívčí kopaná, a to v letech 1974 - 76 pod hlavičkou JZD Hořešovice.Výsledky 
se bohužel nedochovaly, ale tato atrakce sem přilákala oddíly z Prahy nebo z Karlových Varů a 
jiných. Na tyto zápasy přišlo i 200 diváků.  
 

Sportovní místnosti a kabiny   
Po založení fotbalu v Pozdni byla klubová místnost v hospodě "U Cihlářů" čp. 26. Později byly ve 
válce postaveny nové, tehdy ještě dřevěné kabiny v dolní části dnešního hřiště. Zděné kabiny byly 
slavnostně otevřeny 14.7. 1979. Předsedové klubu - jako první byl Cihlář Ant. Dále pak Popelka 
Bedřich, Vojtěch Ant., Snop K. st., Šubrt Jaroslav, Šlajchrt Frant., Klíma Rudolf, Pospíšil Bedřich, 
Paur Milan, Neubauer Vladimír, Paur Zdeňek, Sachl Jaroslav,  Koubek Martin ...  
 

Hráčský kádr   
Od samého založení kopané v Pozdni se zde vystřídalo 238 hráčů, počítaje od žáků přes dorost až 
po dospěláky. Každý se snažil hrát pro rozvoj sportu, radost ze hry, a vítězství. Jsou to sportovci, na 
které se nezapomíná, a klobouk dolů, za jejich přístup i výkony a věrnost klubu. Jsou mezi nimi i 
tací, kteří se stali legendou. První legendou byl Olda Cihlá ř. Byl jedním ze zakládajících členů, dříč, 
s talentem dávat góly. Na tak tvrdého a houževnatého hráče nikdy nezapomeneme. Přicházeli další, 
a možná i lepší. Nikdo však asi nepřekoná Míru Šubrta . Rodilý pozdeňák, jehož táta zde hrál taky, 
přišel do klubu v roce 1976. Tehdy mu bylo 18 let a hrál za Duklu Slaný. Jeho bilance je až 
neuvěřitelná. Klubu je věrný přes 20 let, za tu dobu sehrál až do roku 1998  554 zápasů a v nich dal 
343 gólů. Všichni ho obdivujeme a přejeme hodně úspěchů, teď jako předsedovi.  
 

Turnaje a družby   
Po celou existenci klubu se hrálo velké množství turnajů a soutěží. Ve velké většině se naši ukázali v 
dobrém světle s dobrým fotbalem. Třeba družba s fotbalisty Bzové  (okr. Beroun), při které se hrály 
zápasy se Pozdeň držela na 1. nebo 2. místě. Na turnajích v Panenském Týnci až na poslední tomu 
nebylo jinak. V Jedomělicích jsme i přes těžké soupeře nikdy nebyli poslední. Mnohokrát jsme také 
hráli s hokejisty z Litvínova, kteří hrají extraligu a setkali jsme se s hvězdami, které hrají či hráli v 
zámoří (Ručínský, Beránek, Růžička, Rosol, Procházka). Vždy byla na těchto zápasech silná 
divácká kulisa (100-350 diváků). Ani žáci a dorostenci nebyli bez turnajů. Téměř vždy dobře uspěli – 
např. turnaje v Lánech, Klobukách, Smečně ...  
 

Co říci záv ěrem?   
           V úvodu kroniky se píše:  

"Uchová-li se tato kniha do let pozdějších vzpomeň všech, kteří jsou zde napsáni a často v těžkých 
dobách  a podmínkách provozovali sportovní klub, zasloužili se o fotbal v Pozdni, malé vesničce v 
periferii okresu Kladno, vzpomeň, kdy už je zem nenosí."  
15. září 1935 Perníček Jan  
 

              Vzpomínáme a zveřejňujeme začátky fotbalu v Pozdni. Dík všem těmto občanům.  
              Ať žije a rozvíjí se Slavoj Pozdeň.  

                                            Zapsal:  25. prosince 1998   Perníček Vladimír 


