
 

 

 

 

 

1. kolo Ondrášovka Krajský přebor, Sobota 8. 8. 2015 

 

Sportovní sdružení Ostrá  0  :  1 np.  TJ Sokol Vraný 
 

Sestava:                                                                           Sailer 

Matoušek  Rada  Jaráb  Prágl 

  Červenka  Chaloupka  Klimpl  Hurt 

Abrham Fujdiar 
 

Střídali: 85. min Hlavatý za Chaloupku               

Připraven: Obrcian 

 

Zlaté dva body z trávníku favorita soutěže 

Nový ročník Ondrášovka krajského přeboru jsme odstartovali na hřišti jednoho z favoritů. Své ambice 

klub z Ostré nijak neskrývá a hlásí se k bojům o postup do divize. Skrývat je vlastně ani moc nemůže. 

Stačí pohled do zápisu o utkání, kde figurovalo krom základní jedenáctky také připravených 7 náhradníků 

kvalitou nijak nerozdílných od vyvolených jedenácti. Po konzultaci s místními jsme se navíc dozvěděli, že 

tři hráči se ještě nevešli do nominace na zápas a sledovali počínání spoluhráčů pouze z tribuny. 

 

My přijeli v trošičku menším počtu (na lavici připraveni pouze Hlavatý a brankář Obrcian) avšak na 

poslední chvíli posíleni o bývalého ligového hráče a slovenského reprezentanta Maroše Klimpla, který 

pro nás i podle průběhu utkání bude velkou posilou. 

 

Ale pojďme k samotnému utkání. Papírový předpoklad sice ještě nikomu nikdy nic nevyhrál, tady ale 

bylo od úvodní minuty všem jasné, kdo v utkání bude hrát prim. Úvodní nápor domácích byl opravdu 

strhující. Řekněme to jednoduše, kdyby to v patnácté minutě bylo 3:0, nikdo by neřekl ani popel. My ale 

úvodní tlak přečkali i díky několika světovým zákrokům Sailera, který svou formu po rozpačité přípravě 

skvěle načasoval. Od dvacáté minuty jsme již vyrovnanějším protivníkem, stále se ale spíše, dá se říct až 

do konce poločasu, bráníme. Nutno ale naše hráče za postavený autobus před naším vápnem pochválit. 

Skvěle hrající celá defenzivní osa (Matoušek, Jaráb, Rada, Prágl, Klimpl) nedává soupeři ani centimetr 

volného místa a velkou většinu nejen soubojů hlavičkových odvrací. Malá vsuvka redakce: Právě možná 

toto nám v minulé sezoně chybělo, my s každým soupeřem chtěli hrát ´´Barcelonu´´ a zbytečně tak 

ztráceli body, to v každém zápase a s takovými soupeři ale nejde, musíme se naučit hrát více účelově a 

i když to někdy není moc koukatelné, fotbal se hraje na body a ten kdo je má, tam je veselo☺☺☺☺ 

 

Druhý poločas se nesl v duchu toho prvního. Dobývání naší obrané tvrze. Perličkou poločasu je, že jsme 

vyprodukovali naší jedinou střelu na soupeřovu branku. Rada se výborně pověsil do hlavičky po rohovém 

kopu a nechal tak vyniknout (alespoň jednou☺) domácího gólmana. Naše soustředěnost v defenzivě 

 



 

povolila v druhé půli vlastně jen jednou a to když jsme po odvráceném rohu nechali volné tři hráče na 

zadní tyči, kam následně přiletěl balon, zakončující hráč však lehce zpanikařil a nezakončil gólově, opět 

se zaskvěl hrdina odpoledne Sailer. Když zazněl závěrečný hvizd, byla to v 38 stupňovém odpoledni úleva 

pro všechny aktéry utkání, konec však ještě nebyl. Nově zavedené pravidlo o penaltách ještě přidělí 

jeden bod tomu, kdo zvládne největší fotbalovou loterii. Tak jdeme na to. 

 

Penaltový rozstřel:  

1. Série - Zdeněk ´´RADU´´ Rada střílí po zemi k pravé tyči, brankář nedosáhne, 0:1 

              - soupeř vyrovnává taktéž střelou k pravé tyči, 1:1 

2. série – Maroš Klimpl opět po zemi k pravé tyči, brankář opět nedosáhne, 1:2 

              - soupeř vyrovnává střelou k levé tyči, Vena Sailer opět vystihuje stranu, kousek mu ale chybí, 2:2 

3. série – Míra ´´Praglis´´ Prágl posílá brankáře na druhou stranu a s jistotou proměňuje, 2:3 

             - soupeř vyrovnává střelou doprostřed branky, Venca si poprvé sáhne na míč, gólu ale nezabrání, 

3:3    

4. série – Tomáš ´´Abr´´ Abrham po zemi k pravé tyči, 3:4 

             - soupeř neproměňuje po skvělém zákroku Venci Sailera u pravé tyče, 3:4 

5. série – Petr ´´Cápa´´ Matoušek s dávkou štěstí po teči brankáře dostává míč od tyčky do sítě 

 

Áaaaaaaaaaaaa kabinou může znít pro příznivce vranského fotbalu ta nejkrásnější hymna: ,, Á já mám 

koně, VRANÝ koně, to jsou koně míííííííí☺☺☺☺ 

 

Hodnocení redakce na závěr 

Musím říct, že jsme odehráli bláznivý šťastný zápas, který se jen tak nevidí. Je to ale fotbal, míč je kulatý 

a my se o to poprali a odměnou jsou pro nás zlaté body…Lepší jsme nebyli, ale poctivost hráčů (pochvalu 

zaslouží bez vyjímky všichni) nás dovedla k dvěma bodům. Hrát a uhrát se to dá s každým, musíme dál 

makat, být soudržní a tvrdě bojovat, hrát účelně je někdy ve finále mnohem sladší než hrát tiky-taka bez 

bodů. Když zmiňuji soudržnost a bojovnost bohužel to neplatí o všech. Již po několikáté s námi doslova 

´´vypekl´´ Tomáš Kubík a s omluvou ´´Nejedu´´ opravdu neodjel na první mistrovský zápas. Velká škoda, 

pro mě ztracený talent, který už promarnil všechny svoje příležitosti a šance. Pod tento názor, který je 

nejen můj, ale dá se říct celé party A týmu se s čistou hlavou podepíši ať si každý myslí, co chce. 

 

Perfektně se předvedl exligový smíšek Maroš Klimpl, který odehrál výborný zápas a již po jednom zápase 

je jasné, že pro naší defenzivu je to ohromná posila. 

 

Velkou nepříjemností a kaňkou zápasu je zranění Michala Jarába (nového kapitána v nepřítomnosti 

Zelenky a Urbana), který si v devadesáté minutě bez cizího zavinění špatným postavením nohy natrhl 

vazy v kotníku. Předpokládané délka léčby je 8- 10 týdnů. Michalovi všichni přejeme brzké uzdravení. 

Novým kapitánem (již pátým v pořadí, Maliňák, Zelenka, Urban, Jaráb) byl zvolen ´´Džerbův´´ kamarád ze 

stoperské dvojice Zdeněk Rada. 

 

Další zápas odehrajeme na domácím hřišti v neděli 16. 8. 2015 proti týmu ČLU Beroun, výkop 17:00 

hod. Srdečně zveme naše fanoušky a těšíme se na jejich podporu po snovém startu do sezony 2015-

2016. 

 

Libor Urban 


