
                                                                   
 

          18. kolo 1. A třídy, 1.5.2013 
         Sokol Vraný   4 : 2   SK Hvozdnice 
                                                                            poločas 2:1 
 

Sestava:                                                                 Kudrna 
                                        Kříž             Kalík               Jaráb          Zelenka  
                                    Urban        Matoušek        Rainer         Maliňák (K)                          
                                                         Galbavý        Abrham 
 
Střídání : 
63.min Hrebinka za Abrhama 
72.min Kapek za Matouška 
84.min Plašil za Kříže 
Připraveni: Šplíchal 
 
Branky: 17. Galbavý (pen.), 22.Urban, 58.Zelenka, 78.Maliňák – 8. (pen.) a 83.Slezák  
 
ŽK 1:1, rohové kopy 5:3 
 

Rakovnické trápení zapomenuto! Odnesla to Hvozdnice.  
 
Běžela 8.minuta, když si nešťastně při odkopu trefil vlastní ruku Broňa Kříž a sudí nařídil správně penaltu. Tu 
s přehledem proměnil exligový Slezák – 0:1. V 17.min byl faulován „Abr“ a z následný přímý volný kop 
skončil na ruce hostujícího hráče a tak nám rozhodčí dal také možnost pokutového kopu. K tomu se postavil 
náš exligista „Galboš“ a ranou do horní části zařízení srovnal stav na 1:1. Ve 21.min uniklo duo Galbavý-
Maliňák, ale prvně jmenovaný místo nahrávky volil kličku, ale narazil na brankáře Hoftu. Ve 22.min vyšla 
„Džerbovi“ se „Zelím“ rozehrávka rohového kopu a Libor Urban vrátil vyražený míč za záda hvozdnického 
brankáře – 2:1. Ve 28.min připravil Urban s Maliňákem další slibnou šanci pro „Galboše“, ale Hofta se 
vyznamenal. Dvě minuty nato střelnice, kterou si „Galboš“ otevřel, pokračovala. Tentokrát jeho střela 
z rohu velkého vápna těsně minula tyč. Ve 36.min Kudrna vyrazil na roh střelu hostů. 
 
Jak skončil první poločas, tak začal i druhý. Michal Kudrna musel likvidovat jasnou příležitost hostů! 
V 58.min zatáhl míč po straně Urban a pěknou přihrávkou do druhé vlny nabídl skórovat „Zelímu“. Ten 
neodmítl a míč utaženou střelou poslal do sítě – 3:1. V 75.min zahrozila Hvozdnice z kopačky Mráze, který 
se objevil tváří v tvář „Koubičovi“, který ho naštěstí vychytal. V 78.min se agilní Hrebinka zbavil dvou 
protihráčů, nahrál Maliňákovi, který bombou z malého vápna odmítl další drama – 4:1. V 83.min jsme 
„dovolili“ hostům skórovat po pěkné akci Ploce, Hlavy a skórujícího Slezáka – 4:2. Poté už naši hráči takticky 
utkání dovedli do vítězného konce a mohli se myšlenkami přesunout na další utkání.   
 
Co k utkání řekl trenér týmu Jirka Pazdera ? 
"Do utkání jsme šli s touhou rehabilitovat se za nepříliš povedený výkon z nedělního mače s Rakovníkem. 
Komplikací pro úvod byla trocha nešikovnosti a z toho plynoucí hraní rukou ze strany Bróňi Kříže, penalta a 
0:1. Ale spíše nás to nakoplo a výsledkem byl obrat ještě do poločasu. V druhém dějství jsme dvě branky 
přidali a utkání pod kontrolou dovedli do úspěšného konce. Brankových příležitostí jsme dnes měli spousty, 
ale proměňování již bylo trošku horší. Na výsledek to naštěstí nemělo vliv "  
 
V neděli zajíždí náš A tým do Petrovic, kde zatím jen body ztrácel.  
 
(JmB) 


