
                                                                   
 

          27. kolo 1. A třídy, 26.5.2013 
         Sokol Vraný   2 : 0   ˝S.K. Černolice˝ 
                                                                           poločas 1:0 
 

Sestava:                                                                 Kudrna 
                                    Kapek             Kalík               Jaráb          Zelenka  
                         Urban        Matoušek       Galbavý        Maliňák (K)     Hrebinka                          
                                                                    Abrham 
 
Střídání : 
39.min Rainer za Maliňáka 
70.min Kříž za Zelenku 
86.min Bauer za Abrhama 
Připraveni: Pražák 
 
Branky: 22.Maliňák z pen., 60.Abrham  
ŽK 0:2, rohové kopy 3:5  
 

Nebezpečné Černolice jsme tentokrát udrželi na uzdě!   

Za trvalého deště mohli diváci sledovat hned od začátku kvalitní utkání. V 5.min zahrozili hosté. Macek 
zprava odcentroval a černolický kapitán Franěk otřel svou pohotovou střelu o břevno naši branky! Na druhé 
straně zahrozil Abrham, když Galbavého centr pěkně zklepl Hrebinka. „Abr“ však trefil jen brankáře Rozuma 
jak Robben Weidenfellera. Ve 14.min chyběl dalekonosné Maliňákově střele půlmetr. V 15.min musel pro 
zranění odstoupit hostující Dlouhý. Ve 22.min se do vápna dostala naše dvaadvacítka a chytře si, jak se říká, 
pro ni došel. Brankáře Rozuma vytáhl z branky a když se mu vrhl pod nohy, udělal si ještě kličku a nechal se 
faulovat. Z následné penalty se kapitán týmu Libor Maliňák nemýlil – 1:0. Ve 25.min se do vápna zleva 
dostal Abrham, ale hostující brankář mu střelu vyrazil na roh. Ve 30.min po celý zápas výborně hrající 
Hrebinka vystřelil, k vyraženému míči se dostal Kapek, ten posunul na Galbavého, který se opět vydal do 
vápna, ale jeho střelu Rozum opět vyrazil. Ve 39.min střídal Rainer Maliňáka, který se při jednom ze skluzů 
zranil. Doufejme, že to nebude nic vážného. 

Druhý poločas začal stejně jako první. Hosté zahrozili z rohového kopu a Kudrna musel nebezpečnou situaci 
řešit. V 60.min založil rychlou akci Galbavý, přihrál do strany Urbanovi, který si to kvapem namířil do vápna. 
Místo střely ale zvolil nahrávku na osamoceného Abrhama, pro kterého nebyl problém míč zasunout do 
odkryté branky – 2:0. V 64.min důrazný Hrebinka vybojoval míč pro „Urbiho“, který následně pálil do sítě. 
Bohužel jen do boční. V 67.min hostující Macek pěkně z trestného kopu prověřil Kudrnu. Ten efektně vyrazil 
na roh. Z něj pak hosté promarnili obrovskou šanci na snížení, když z malého vápna hlavičkoval osamocený 
Rott. Ve zbývajícím čase se už výraznější šance nezrodily a tak jsme si připsali důležité tři body. Černolice 
předvedli sympatický výkon. Fotbalovost a kombinační hra se musela divákům i přes hodně studené počasí 
líbit. Zajímavostí určitě byla přítomnost bývalého trenéra Rady na lavičce Černolic a to jako připraveného 
hráče. Naopak se v sestavě hostů neobjevil střelec Drsek, který měl ligové povinnosti v Jablonci.  

Příští týden zajíždí náš A tým v neděli do Lhoty, která remizovala v Tuchlovicích 1:1. Na jaře 
dokázala doma porazit  týmy z vrchních pater tabulky (Černolice 3:0, Dobříš 5:2, Všenory 2:1) ! 

Přijeďte podpořit náš tým!  
 
(JmB) 


