
                                                                   
 

          22. kolo 1. A třídy, 21.4.2013 
         Sokol Vraný   2 : 0   AFK Tuchlovice 
                                                                            poločas 1:0 
 

Sestava:                                                                    Kudrna 
                                      Beneš              Kalík              Jaráb         Zelenka  
                             Matoušek       Rainer       Galbavý         Maliňák         Urban             
                                                                       Abrham    
 
Střídání : 
62.min Kříž za Beneše 
70.min Hrebinka za Rainera 
85.min Kapek za Abrhama 
 
Připraveni: Šplíchal 
Branky: 32. Urban, 90+2. Hrebinka 
ŽK 2:2, rohové kopy 5:3,  
diváků – 204 platících + permanentkáři + děti 
 

Kvalitní výkon našeho týmu proti kvalitnímu soupeři v divácky kvalitním utkání.  
  
Takhle nebezpečný soupeř tu na jaře ještě nebyl. V ideálním fotbalovém počasí to byli právě tuchlovičtí, 
kterým patřil začátek utkání. „Cápa“ Matoušek se sice protlačil už v první minutě k centru z brankové čáry, 
ale jeho střílený míč ve vápně nikoho nenašel. To na druhé straně se Hadrika obtočil kolem našeho obránce 
a jedovatou střelu musel reflexivně vykopávat Kudrna! Z následného autu ještě stříleli hosté nad naší 
branku. Ve 14.min opět Michal Kudrna musí zasahovat proti přesné střele. První čtvrthodinku se hrálo 
převážně na naší polovině a nedařilo se nám do tuchlovické obrany, kterou řídil zkušený Nejedlý, dostat. 
V 18.min se z dálky zastřeloval náš zarostlý kapitán Maliňák, bohužel vysoko nad. Hned nato pěkně vyslal 
„Galboš“ pro něj typickou kolmicí „Urbiho“, který místo střely volil kličku a o míč přišel. Minutku nato si to ti 
dva zopakovali, ale v koncovce byl tentokrát Galboš a vyzkoušel střelou z úhlu pozornost Pečonky, který 
střelu vyrazil na roh. Ve 26.min se tuchlovický Peroutka dostával z levé strany do slibné šance, ale finální 
centr se mu naštěstí nezdařil. Ve 32.min po faulu na Abrhama parádně obstřelil z trestného kopu zhruba 
z 18m Libor Urban zeď a Pečonka už jen přihlížel, jak se míč vlní v síti – 1:0. Ve 36.min Galboš vyslal další 
geniální kolmici, tentokrát na Rainera, ale ten ještě ve vápně hledal lépe postaveného spoluhráče a nic 
z této šance nebylo. Ve 45.min Urbi posunul na Abrhama, který z velkého úhlu zaměstnal Pečonku. To bylo 
z prvního poločasu vše. 
 
Ve 47.min se tuchlovický Hajník ocitl v šanci, ale Kudrna se vyznamenal. V 53.min Urbi pěkně střílel, ale jeho 
střela byla tečována na roh. Z něj se pak míč dostal ke „Galbošovi“, který ho z hranice vápna poslal z voleje 
jen pár decimetrů nad tuchlovickou bránu. V 63.min vyrobila naše obrana ojedinělou hrubku, k míči se 
dostal Hafenrichter a jeho nebezpečná střela jen těsně minula pravou tyč naší branky. To byla možná 
z největších šancí na vyrovnání. Utkání pokračovalo ve vysokém tempu s množstvím tvrdých osobních 
soubojů. V 87.min podnikli naši hráči rychlý protiútok po ose Urban-Galbavý, Josef nacentroval míč šajtlí na 
nabíhajícího Kapka, ale jeho hlavičku mířící už do branky vykopl na poslední chvíli obránce! V nastaveném 
čase, kdy už hosté hráli vabank, „Galboš“ nakop z našeho vápna míč, za kterým se vydal střídající Hrebinka. 
Ten přesprintoval vyběhnuvšího Pečonku a mašíroval do odkryté branky. Ješte si pohrál s nervy domácích 
fandů, když jeho střelu zastavila tyč, ale svou důsledností mu nedělalo problém míč poslat  do tuchlovické 
branky – 2:0. Lukáš tak s pomocí závěrečného hvizdu rozhodčího Brožka ukončil utkání, které se muselo 
líbit. 
 
                                                                 



 
 
Jak viděl utkání trenér týmu Jirka Pazdera ? 

„Do utkání vstoupili jednoznačně lépe hosté a my mohli být rádi, že jsme přežili jejich dvě velké příležitosti. 
Na důraz a agresivitu soupeře jsme zareagovali změnou některých pozic a hra se poté vyrovnala a do 
poločasu přišla "Urbiho“ lahůdka. O přestávce bylo nutné kluky trošku uklidnit a podpořit k větší týmové 
práci. Nakonec jsme to dotáhli k úspěšnému konci, ale Tuchlovice ukázali velkou kvalitu a dokazovali, že 
jejich poslední výsledky rozhodně nejsou náhodné!“ 

V příštím kole se představí A tým opět doma (neděle od 17 hod) v utkání proti SK Rakovník. 
 

Přijďte nás opět povzbudit! 
 
(JmB) 
 
 
Aktuální vizáž Libora Maliňáka. Jarní série bez prohry pokračuje!  
 

 
 
 
 
 


