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Sestava:                                                                 Kudrna 
                                    Kapek              Jaráb         Zelenka             Kříž 
                        Hrebinka       Maliňák       Galbavý         Matoušek    Urban 
                                                            Abrham 
 
Střídání : 
85. min Bauer za Kapka 
89.min  Plašil za Abrhama 
Připraveni: Šplíchal, Kalík 
 
Branky:  87.Bauer 
 
ŽK 3:2; rohové kopy 7:3 
 

Takové normální derby. Domácí předvedli sympatický výkon s množstvím šancí, ale skvělý 
Kudrna přerušení sérií odmítl. Utkání pak rozhodla jedna branka.  
 
Vskutku unikátní zimní příprava přináší ovoce v podobě bodového zisku. Další zápas na hřišti soupeře náš 
tým zvládl, i když by se dalo mluvit tentokrát trochu i o štěstí. Nepříjemné starosti museli trenéři řešit už 
v týdnu. Do zápasu nemohli počítat s Rainerem (pracovní povinnosti) a ze stejných důvodů byl ohrožen i 
start Matouška, který dorazil pár minut před výkopem. S lehkou virózou (ne tou Zemanovskou) do mače 
musel jít i Libor Urban, a aby toho nebylo málo, tak se při rozcvičení zranil Michal Kalík a do hry musel 
Bróňa Kříž. 
 
Zápas zahájili domácí aktivně a už v 7.min předvedl Mrština nacvičený signál s pohotovým zakončením Kuby 
Hořejšího. V 11.min se pěkně uvolnil Galbavý a vystřelil. Jeho zblokovaná střela se odrazila k Abrhamovi, 
který ze slibné pozice mířil mimo branku domácího Jochmana. Ve 13.min se do zakončení dostával 
„Galboš“, ale v sevření třech obránců pálil slabě. V 16.min Mrština našel za naší obranou krásným 
obloučkem Kubu Hořejšího, který si míč zpracoval a z hranice malého vápna se chystal skórovat. „Koubič“ 
ho ale přečetl jak slabikář a směr střely vystihl. První jasná gólovka zápasu!! O dvě minuty později Matoušek 
vysunul „Urbiho“, ten si míč přistrčil do vápna, kde byl dle našeho pohledu faulován. Střela-nestřela se tak 
jen odkoulela do zámezí. Ve 23.min domácí předvedli rychlou útočnou akci na jeden dotek s tvrdou střelou 
Pospíšila, která jen prosvištěla nad břevnem naší branky. Ve 36.min prohodil Maliňák chytře míč mezi 
obránci na „Galboše“, který se v podobných pozicích málokdy mýlí. Bohužel tentokrát mířil tváří v tvář 
Jochmanovi mimo tyče. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. 
 
Ve 49.min poslal Galbavého přetažený centr Urban vysoko nad. V 59.min Hořejší v další slibné šanci, ale 
opět Kudrna úspěšnější. V 60.min odcentroval Hořejší do vápna, kde si na míč naskočil Mašek a dal opět 
„Koubičovi“ vyniknout! Další jasná šance. UF! V 64.min rychle rozehrál Jaráb na důrazného Hrebinku, který i 
s „pověšeným“ obráncem dokázal nebezpečně vystřelit a míč jen těsně minul levou tyč domácí branky! 
Odpískání penalty by v tomto případě bylo jen naivním přáním. O chvíli později se rval o míč v podobné 
situaci Abrham, který byl ve vápně viditelně stažen, ale opět se nepískalo. V 80.min protáhl pěknou střelou 
Galbavý „Jochyho“. V 85.min poslali trenéři na hřiště Bauera, který po dvou minutách trefil hlavičkou pěkný 
centr Hrebinky – 0:1. Byl to jeho jediný dotek s míčem. Do konce utkání se s ním už nepotkal.  



Domácí se nevzdali a minimálně bod chtěli vybojovat. Vypracovali si obrovský tlak, který ale Mašek, 
Jochman ani Klusáček ve vyložené šanci nedokázali proměnit ve vyrovnávající branku. Poté se jen vyčkalo 
na polovině soupeře, až hlavní arbitr ukončí zápas a mohlo se jít slavit a zpívat.    
 

 
V dalším zápase přivítá náš A tým mužstvo z Černolic. Výkop v neděli od 17 hodin. 
  
(JmB) 

 

 


