
                                                                   
 

      24. kolo 1. A třídy, 5.5.2013 
         SK Petrovice  1 : 5  Sokol Vraný 
                                                                               poločas 1:1 
 

Sestava:                                                                 Šplíchal 
                                          Kříž             Kalík              Jaráb         Zelenka 
                              Hrebinka       Rainer      Maliňák        Matoušek       Urban 
                                                                     Galbavý 
 
Střídání : 
78. min Abrham za Rainera 
77.min Kapek za Kříže 
Připraveni: Pražák 
 
Branky: 16. Brunclík – 21. a 61. Matoušek, 46.Maliňák, 53.Galbavý, 86.Hrebinka 
 
ŽK 1:2; rohové kopy 8:3 
 

Vraný koně poprvé přivezli z Petrovic body a minimálně do středy zůstanou v čele 1.A třídy!  
 
Na nepříliš kvalitním hřišti, které bylo poznamenáno vydatným deštěm, nezačalo utkání pro nás moc dobře. 
První se sice do šance dostal „Urbi“, ale jeho lob přeletěl domácího brankáře. Běžela 16.min, k míči se 
postavil domácí technik Brunclík a z trestného kopu trefil parádně – 1:0! Minutu nato nás od pohromy 
zachránil vynikajícím zákrokem Šplíchal, když zlikvidoval jasnou šanci domácích. Ve 20.min se skóre měnilo. 
Trestný kop Urbana skončil po teči domácí zdi na rohovém kopu. Z něj pak Maliňák posadil míč na hlavu 
Matouška a bylo vyrovnáno – 1:1. Poté pěkně stříleli jak „Malina“ tak „Galboš“, ale přesnost tentokrát 
chyběla. Ve 38.min zahrozil opět Brunclík z trestného kopu, ale s pomocí „Jerby“ jsme se ubránili. Ve 40.min 
Hrebinka vymyslel pěknou uličku na Rainera, ten postupoval sám na domácího brankáře Hejla, kterého sice 
obešel, ale nestihl míč usměrnit do odkryté branky. Ve 43.min se prosadil přes Brunclíka Urban, ale mířil 
těsně vedle. 
 
Druhý poločas byl o poznání lepší. Nejen co do skóre, ale i předvedené hry. Ve 46.min Zelenka prostrčil na 
Galbavého, ten předvedl „kličkovanou ve vápně“ , poté našel nabíhajícího zarostlého kapitána Maliňáka a 
ten z hranice pokutového kopu nekompromisně uklízí míč - 1:2. Domácí se s tím smířit nechtěli a výsledkem 
jejich typické jednoduché hry založené na důrazu a nakopávaných míčech byly dva rohové kopy, které jsme 
naštěstí odvrátili. V 53.min se „Galboš“ uvolnil ve vápně a ranou na vzdálenější tyč trefuje klíčové 
dvoubrankové vedení  – 1:3.  O tři minuty později se mohl mezi střelce zapsat Kříž, ale trefuje jen tělo 
domácího brankáře. V 61.min Galbavý vysunul Hrebinku, ten pěkně míč zatáhl a jeho centr našel podruhé 
v zápase hlavu Matouška – 1:4. V 70.min se mohl za dobrý výkon odměnit brankou Lukáš Hrebinka, ale ve 
vápně volil místo střely kličku a o míč přišel. Gólu se nakonec dočkal v 86.min, když k němu doputoval míč 
po ose Zelenka – Galbavý a zakončení do odkryté branky bylo jen formalitou – 1:5.  Více se už neudálo a tak 
s přehledem pískající rozhodčí Hamšík utkání ukončil.  
 
 
 
 
 
 



Co uvedl k zápasu krátce po skončení trenér Jirka Pazdera? 
 
"Šlapou, a šlapou skvěle! Kdo? Všichni, celý mančaft. I když se všem třeba nedaří tak, jak bychom si sami 
představovali. Není totiž vůbec podstatné kdo je lepší nebo nejlepší, jedou jako tým a toho si strašně vážím. 
Tato utkání, jako bylo například i to dnešní, jsme v minulosti nezvládali. A i dnes jsme měli problémy, ale 
urvali jsme to. Děkuju kluci, fakt díky !!!“   
 

 
Příští týden přivítá náš A tým mužstvo z Vonoklas. Výkop v tradičním čase v neděli od 17 hodin. 
  
(JmB) 

 

Trenér týmu Jirka Pazdera slíbil v případě vítězství, že odnese hráčům bagáž do autobusu. Pondělní vyšetření podezření na kýlu 

nepotvrdilo. Jeho asistent Karel Pražák měl po odmytí zabahněných kopaček naopak totálně rozmočené ruce. Už teď se můžeme 

těšit na další „motivaci“ v případě vítězství nad Vonoklasy. 

 


