
                                                                   
 

          25. kolo 1. A třídy, 12.5.2013 
         Sokol Vraný   8 : 1   Sokol Vonoklasy 
                                                                           poločas 1:1 
 

Sestava:                                                                 Šplíchal 
                                    Kapek             Kalík               Jaráb          Zelenka  
                         Urban        Matoušek       Galbavý        Maliňák (K)     Hrebinka                          
                                                                    Abrham 
 
Střídání : 
50.min Kříž za Hrebinku 
71.min Kapek za Maliňáka 
80.min Bauer za Galbavého 
Připraveni: Pražák 
 
Branky: 3x Galbavý, 2x Abrham, Urban, Kalík (pen.), Plašil J. - Tsonev  
 
ŽK 1:1, rohové kopy 4:2 
 

Vranská mašina se rozjela ihned po půli!  

 
I když si jich mužstvo z Vonoklas odvezlo osm, tak se musí objektivně přiznat, že nejhezčí branka padla 
právě z kopaček hostů. To se v 10.min opřel do míče z dobrých 35m Tsonev a s pomocí větru trefil čistou 
šibenici. Štěpán neměl šanci! 0:1! Ve 12.min Hrebinka utekl svému strážci a polocentrem, polostálou 
prověřil hostujícího Blažeje. V 18.min bylo srovnáno. Zarostlý Maliňák vyslal kolmicí Urbana a ten 
nesobecky předložil před prázdnou branku na „Čepiho“ 1:1. Ve 22.min Abrham obešel obránce, nahrával 
Urbanovi, ale obránce na poslední chvíli míč zblokoval na roh. Ve 39.min hostující Burian vyplašil přízemní 
střelou nejen Šplíchala, ale i všechny vranské fanoušky. Ve 43.min Šplíchal likviduje další střelu hostů.  
 
Druhý poločas už to byla jiná káva. Ve 47.min Matoušek vyvezl míč středem, posunul na Urbana, který opět 
nachází přesnou přihrávkou ve vápně „Galboše“, který nedává hostům šanci – 2:1. V 52.min další pěkná 
akce Urbana po pravé straně, předává Galbavému, který se tentokrát mění v nahrávače a vybízí ke 
skórování Abrhama. Ten efektní otočkou s efektivním zakončením dává hostům mat – 3:1. Naděje, že by 
tým s pěti osmatřicátníky v základní sestavě dokázal za tohoto stavu a v tak pokročilém čase něco udělat, 
byla mizivá. To se také následně potvrdilo v gólové smršti. V 63.min se hostující brankář vyznamenal proti 
ráně Maliňáka, ale na „Urbiho“ zakončení po přihrávce Galbavého už byl krátký – 4:1. V 79.min byl ve vápně 
faulován Abrham a k exekuci se postavil Michal Kalík. Tomu sice brankář směr vystihl, ale Kalda mu míč do 
sítě napodruhé dělovkou přece jen poslal. Na dálku tak poslal tento gól novorozenému synovi Matějovi. – 
5:1. O dvě minuty později završil hattrick „Galboš“, když parádně míč zatočil z trestného kopu do šibenice - 
6:1. V 85.min vystihl chybnou rozehrávku Abrham a naložil s šancí jako správný útočník – z vápna poslal míč 
přesně k tyči – 7:1. Poslední branku vstřelil střídající Honza Plašil, když mu Bauer zklepl přesný centr Urbana 
– 8:1. Po krátkém formálním nastavení rozhodčí Tobiška ukončil zápas a šlo se na klasickou „děkovačku“. 
 
Tentokrát ne před tribunu, ale k „bažinci“ za spodní branku, kde už byl připravený trenér Pazdera, aby splnil 
slib. Ten zněl, že v případě výhry skočí do jezírka, pokud se tomu dá vůbec tak říkat. Místní nepamatují, že 
by se zde někdy koupal nějaký živočich, natož člověk  A tak „Pepe“ za asistence početného publika okusil 
v potápěčském neoprénu teplotu vody. Pak už se mohlo jít do kabin a na klobásku s pivkem. 
 
 
 



 
 
Co k utkání po koupeli řekl trenér týmu Jirka Pazdera ? 
 
"První poločas by nás měl vrátit zpět do reality a otevřít oči, že individuálně, bez nasazení a pohybu nemáme 
šanci uspět! A že nás teď čekají podstatně těžší utkání a o tom není pochyb."  
 
V sobotu zajíždí náš A tým do Slaného k tradičnímu derby. Výkop v 17:00. 
 
Přijeďte ho povzbudit!  
 
(JmB) 


