
4. kolo 1. A třídy dorostu, 16. 9. 2012, hřiště Brandýsek 

FK Brandýsek  8  :  2  TJ Sokol Vraný  

Sestava: 

Losa 

Urban  Horn  Náprstek  Sailer V. 

Folda  Liška  Vébr O.  Sailer M. 

Vébr J.  Křepelka 
 

Střídali: 30. min Madeja za Křepelku 

               45. min Matourek za Urbana 

               45. min Hlavatý za Sailer M. 

Branky: Liška, Vébr O. 

Jak by to asi nazval pan Brückner? FOTBALOVÉ BAROKO 

V rámci 4. Kolo 1. A třídy dorostu jsme zajížděli na půdu nováčka z Brandýsku. Papírové předpoklady 

nás stavěli do role favorita, jelikož jsme z prvních tří kol dokázali vyválčit pěkných 7 bodů, zato 

Brandýsek pouhý bod. Papírové předpoklady ještě ale zápas nikomu nevyhráli a nevyhráli ho ani nám. 

A to do slova. To co se dělo v prosluněném nedělním dopoledni se rovnalo peklu na zemi. Výkon se dá 

snadno vysvětlit jen pár slovy. Nechuť, neochota, nezájem, kolektivní výkon? Neexistoval. Morálka a 

ochota pracovat? Nula. Chtěli jsme do zápasu nastoupit úplně jinak než do minulého venkovního klání 

v Dolních Beřkovicích, kde jsme sice po nedobrém výkonu přivezli alespoň bod, hra byla ale z naší 

strany špatná. To jsme chtěli změnit a být od začátku aktivní. Aktivní jsme byli, bohužel asi jen 25 

sekund. Poté na hřišti dominovalo pouze jedno mužstvo. Nedominovalo herně, ale týmově a hlavně 

gólově. Smutné je, že 7 gólů jsme dostali po standardních situacích, kterým se celkem věnujeme, a do 

teď to vypadalo, že víme jak je bránit. Omyl.  Čtyři po rohu, jeden s přímého kopu, jeden z penalty a 

jedna branka padla přímo z rohu. Na to se nedá říct snad vůbec nic. V naší hře těžko hledat momenty, 

které by stáli za zmínku. Parametry s označením kvalita snesli z naší strany pouze tři situace. Branka 

Lišky z přímého kopu do šibenice na 1:2 z našeho pohledu. Branka Ondry Vébra na 2:4 z našeho 

pohledu po dobré akci z pravé strany. A tou třetí situací byla spojnice Jirky Vébra z dobrých 28 metrů. 

Nic víc jste od nás v neděli vidět nemohli. 

Já věřím, že to byl pouze zkrat. Doufám, že takový propadák se už nebude opakovat. Že se každý 

zamyslí sám nad sebou a uvědomí si, že bez práce nejsou koláče. 

V neděli 23. 9. 2012 přivítáme na domácím hřišti mužstvo Tatranu Rakovník.  

Věříme, že nás přijdete podpořit ! 

(lu) 


