
                                                                   
 

          20. kolo 1. A třídy, 7.4.2013 
         Sokol Vraný   1 : 0   Sokol Hostouň 
                                                                            poločas 0:0 
 

Sestava:                                                                 Kudrna Michal 
                  Beneš Michal             Kalík Michal              Jaráb Michal         Zelenka  
                           Urban           Rainer           Galbavý         Maliňák             Kříž             
                                                                      Hrebinka 
 
Střídání : 
65.min Kapek za Hrebinku 
84.min Nauš za Kříže 
90.min Bauer za Rainera 
 
Připraveni: Šplíchal 
Branky: 61. Hrebinka 
ŽK 2:1, rohové kopy 6:2 
 

Kolektivní výkon podložený precizní defenzívou přinesl plný bodový zisk. Zápas rozhodl 
premiérovou trefou ve vranském dresu Lukáš Hrebinka.  
 
Většinou se po vítězném zápase oslavují útočníci  nebo střelci branek, ale v tomto případě si zaslouží 
absolutní uznání celá obrana. Jedině, kdo to kazil, byl Ondra Zelenka, ale ne co do výkonu, ale svým 
křestním jménem. Všichni Michalové odvedli perfektní výkon a nedovolili během zápasu hostouňským 
hráčům výraznější šance. 
 
Naopak byl to náš tým, který poprvé zahrozil a v 17.min po přihrávce Urbana musel před Benešem hasit 
Kolumbič. O pár minut později se v obrovské šanci ocitl Hrebinka, ale z hranice malého vápna přestřelil. Na 
druhé straně se do šance dostával Falout, ale Kudrna včasným vyběhnutím mu míč odebral. Pěknou 
individuální akci předvedl hostouňský Burant, když prošel středem hřiště, ale v zakončení podklouzl a střela 
tak neměla dostatečnou razanci. Na druhé straně v 57.min předvedl Galboš s Urbim pěknou souhru, Libor si 
míč ve vápně zasekl, přehodil na levou nohu, ale mířil těsně vedle. Na druhé straně Rouček otřel takovou 
nenápadnou střelou míč o břevno naší branky. „Kudrnáč“ ale míč kontroloval. V 61.min si spolupráci 
Galboš-Urbi zopakovali. Josef prohodil míč kolmicí na Libora (toho tentokrát pomezní v ofsajdu nenačapal), 
ten zatáhl míč do vápna a předložil před branku důraznému Hrebinkovi – 1:0. V 70.min pěkně uvolnil 
Galboš Kříže, který ve slibné pozici vyprášil pouze Kolumbičovi rukavice. V 76.min Falout v šanci, ale 
„Koubič“ vytěsnil na roh. Pak už následoval jen takticky zvládnutý konec utkání a mohlo se jít do kabin. Byl 
to zápas, kde divák postrádal možná více šancí, ale i takové zápasy se občas odehrají.    
 
Zápas tak skončil častým výsledkem italské série A. Naposledy se tento výsledek u nás zapisoval do dějin 
29.5.2011, kdy jsme porazili Černolice. Kapitán týmu Libor Maliňák tak bude svůj plnovous nosit minimálně 
do příští soboty, kdy zajíždíme do Všenor. (pozn.redakce : vsadil se, že se oholí, až se prohraje) 



                                                                           
 
 
Co k tomu řekl trenér týmu Jirka Pazdera ? 

„Za čtvrteční trénink dostali někteří hráči  energetický nápoj SHOCK a asi to mělo blahodárný efekt až do 
neděle. Ale teď trošku vážně. Tématem dne byla ZODPOVĚDNOST. Je super, že jsme to pochopili a hlavně 
realizovali. Při absenci vykartovaných Matouška s Abrhámem dostali prostor a příležitost další hráči a 
týmová práce nám zafungovala. Defenzivu řídil excelentně Míša „Djerba“  a neméně důležité bylo, že jsme 
uskákali nebezpečné standardní situace soupeře. Výsledek však nepřeceňujeme, jedeme do Všenor a to 
bude další těžká zkouška!“ 

 
Příští týden zajíždí náš tým v sobotu do Všenor, které momentálně vedou tabulku. 
 
(JmB) 


