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17. kolo 1. A třídy, 16.3.2013  

     Slovan Velvary   0 : 4   Sokol Vraný 

        poločas 0:2 
Sestava:                              Kudrna 

Beneš     Kalík    Jaráb    Zelenka 

 Urban   Maliňák   Matoušek  Kříž  

Abrham     Galbavý 

Střídali:   75. min Nauš za Kalíka 

                80. min Liška za Urbana 

                             82.min Kapek za Beneše 

                 

Připraveni:  Šplíchal, Bauer 

Branky:  6. Urban;  33., 75. a 83. Maliňák 

ŽK 4:3 / ČK 2:0 

Bojovný výkon celého týmu a hattrickový apetit kapitána týmu Maliňáka přinesl první body 

z velvarského hřiště za posledních 10 let.  

Velvarští chtěli hrát za každou cenu ve svém domácím prostředí a připravovali tak v průběhu týdne 
vedlejší tréninkovou plochu. Na co však zapomněli, byla povinnost nových registračních průkazů a tak 
dvě chybějící písmena znamenala stopku pro 2 klíčové hráče domácích (Paluku a Muchu).     

Na bahnitém tréninkovém hřišti (dále jen „bahňák“ ) začali domácí aktivně. Šelicha s Klemptem dokonce 
orazítkovali tyče Kudrnovy branky! To běžela 10.minuta. Poté začali přebírat aktivitu naši hráči a na 
těžkém terénu předvedli i pár pěkných akcí. Ve 22.min vyslal Abrham „Urbiho“, který si to namířil přes 
tři hráče přímo středem bahňáku až před Majtaníka, kterému nedal šanci a střelou k tyči otevřel skóre – 
0:1.  Ve 33.min Michal Majtaník, nejlepší fotbalista okresu Kladno, nám doslova daroval druhý gól. Vydal 
se mimo vápno, kde se nedohodl s obráncem a místo kvalitního odkopu se soustředil na „zneškodnění“ 
dotírajícího Abrhama. Do odkryté branky mu pak míč z pěkné dálky poslal Libor Maliňák – 0:2. V 37.min 
se vyznamenal Kudrna, když zneškodnil obrovskou příležitost domácích. Krátce nato se v další šanci ocitl 
Klempt, ale střílel z první ukvapeně nad naší branku. Ve 43.min Tomáš Abrham vymyslel gólovou 
nahrávku na „Galboše“, ale ten místo střely volil kličku brankáři. Tentokrát Majtaník lapil jistý gól. Ve 
44.min zahrával Maliňák trestný kop ze strany, do kterého se položil hlavou Matoušek, ale střela skončila 
mimo.  Ještě v poslední minutě prvního poločasu „Abr“ zatáhl míč po levé straně a Galbavému chyběl na 
zadní tyči krůček.  

 

 

 



 

Do druhého poločasu vpustili domácí na bahňák Pflegera, který si za pouhé 3 minuty vykoledoval za 
nespočet loktů od sudí žlutou kartu. Další frustrace nenechala na sebe dlouho čekat a tak ho jeho 
spoluhráč Havrda trumfnul, když v 53.min uviděl za tvrdý zákrok rovnou kartu červenou! Tím nám 
značně pomohl, protože na těžkém terénu síly rychle ubývaly. V 73.min prošel středem Maliňák a uklidil 
z hranice vápna míč k tyči bezmocného Majtaníka – 0:3. V 83.min připravil Urban míč za vápnem 
Maliňákovi a ten utaženou střelu k tyči završil svůj první hattrick ve vranském dresu – 0:4.  Dvě minuty 
nato se šel předčasně vysprchovat po záludném faulu na Abrhama velvarský Urban a pak už se jen 
čekalo, až sudí Pavlíková pískne do píšťalky naposledy.  

Naši hráči předvedli na extémně těžkém terénu výkon za hranicí svých možností a zaslouženě odvážejí tři 
body. 

Příští týden hostíme v neděli od 15 hodin tým z Hvozdnice, který svůj zápas s Tuchlovicemi 

odložil.  

 (JmB) 


