
 

2. kolo 1. A třídy dorostu, sobota 1. 9. 2012, hřiště Dolní Beřkovice 

Sokol Dolní Beřkovice  3  :  3  TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Losa 

Dragoun  Madeja  Náprstek  Sailer M. 

Šafner  Vébr O.  Liška  Sailer V. 

Folda   Urban 
Střídali: 46. min Křepelka za Sailer M. 

               46. min Horn za Urbana 

               85. min Matourek za Foldu 

Branky: Šafner, Madeja, Folda 

Zkrat v poslední desetiminutovce 

Po vydařeném vstupu do soutěže (výhra 5:1 doma nad Odolenou Vodou) sehráli naši dorostenci další 

zápas. Zajížděli do Dolních Beřkovic. Bylo jasné, že zápas to nebude jednoduchý už i díky naší opět 

širší marodce. Ke dvojici Izera (zlomená noha)a Hřib (zlomená klíční kost) se přidali i dva členové 

základní sestavy z minulého kola. Svalové problémy nepustili do hry Dana Hlavatého a kapitána Jirku 

Vébra. I přes to jsme věřili, že je v našich silách odvést si domů body tři. 

Již od začátku zápasu bylo ale jasné, že je něco jinak. Hra postrádala lehkost, přesnost, v nějakých 

okamžicích aktivitu, kvalitu. Stručně popsaný první poločas by vypadal asi takto. BUM – souboj – 

BUM – souboj – ŠPATNÁ NAHRÁVKA – BUM – souboj – FAUL – BUM…a pořád ve stejném duchu. 

Fotbalovosti nebylo vidět ani na jedné ani na druhé straně. Přesto jsme se do zakončení párkrát 

dostali a hned prvního zaváhání domácích jsme dokázali využít. Špatnou rozehrávku domácího 

brankáře zachytil Láďa Šafner, který následný postup sám na gólmana jednoduše proměnil. Dostali 

jsme se tedy snadno do vedení a věřili jsme, že nás gól uklidní a že přidáme další. Do poločasu jsme 

však stihli pouze spálit jednu polo šanci a jednu jasnou gólovou příležitost Foldy. Škoda, kdybychom 

vedli dva:nula, zápas by se třeba vyvinul jiným směrem. Na kdyby se fotbal ale nehraje a my ještě do 

poločasu o vedení přišli. Nedokázali jsme zachytit rychlou rozehrávku domácích, ti nás za to pohotově 

potrestali.  V poločase došlo k několika přesunům a střídáním. Bylo totiž potřeba hru zpřesnit a 

zkvalitnit, hlavně v útočné fázi. Začátek poločasu je i přes to pro diváka nekoukatelný. Hra má stále 

svou úroveň (neúroveň). Nějak to prokopem do minuty 70. Teď přicházejí naše nejlepší momenty 

v zápase. Na pravé straně se prosazuje 1 na 1 Honza Liška, posílá pěkný centr, který dopadá k nohám 

Honzovi Madejovi a ten nás posílá do vedení. V tu samou minutu se rychlou kolmou kombinací míč 

dostává až na rozeběhnutého Foldu, ten se tentokrát zachová jako správný útočník a svůj únik 

zužitkuje v branku. Svou druhou gólovou asistenci si během jedné minuty připsal Honza Liška. 

Vedeme tedy o dva góly a diváci i celá střídačka už věří ve vybojované tři body. Přicházejí ale chvíle 

hrůzy. Deset minut před koncem je to už jen o branku jednu. Nepohlídali jsme pravou stranu soupeře 

a ten nás za to trestá. Kdyby byl teď konec, asi by se rychle zapomnělo na to, že jsme tady 

nepředvedli vlastně vůbec nic, co se týče herní kvality, hlavně že jsme ty body urvali. Konec ale ještě 



nebyl. Bohužel. V 89. minutě jsme totiž nedůrazně odkopávali po rohovém kopu balon, ten se odrazil 

přímo na volej domácího střelce a ten stanovil konečný stav zápasu. Dostat se do vedení o dva góly 

dvacet minut před koncem a navíc v takovémhle zápase, kde bylo málo fotbalovosti a neudržet to, je 

trestuhodné.  

Trenér Libor Urban byl rozčarován z toho, co se stalo v závěru zápasu. 

Dokážu pochopit, že se fotbalově v daný moment nemusí dařit. Že se nedaří, je dá se říct přirozené na 

každé úrovni v jakémkoliv sportu. Nedokážu ale pochopit to, že když se nám nedaří 70. minut, vlastně 

je to bouchaná, proč už to teda nedoboucháme do konce. Nerozkouskujeme to. Bylo jasný, že krásný 

fotbal už z toho neuděláme. Už to chtělo hrát jen pro účel, zisk tří bodů. Tak zněli i pokyny. Jenže my 

nééé, my chceme vyhrát ne o dva ale o pět, tak to tady máme 3:3 a jedem naštvaný domu. Nebo 

alespoň já jedu domu naštvaný, některým hráčům to bylo zřejmě jedno a vesele si hráli v kabině na 

schovávanou věcí a probíhali další různé radovánky. Na to nikdo není zvědavý. Kord po takový 

holomajzně. Takže pánové, často a rád vám opakuji s POKOROU. S pokorou k lidem, s pokorou 

k týmu, s pokorou k soupeři a hlavně s pokorou k sobě. Dnes tomu tak nebylo. 

Další zápas odehrajeme v neděli 9. 9. 2012 na domácím hřišti proti Spartě Kladno. Věříme, že nás 

přijdete znovu podpořit a my se Vás budeme snažit nezklamat a napravit výkon z tohoto zápasu. 

 

LibUrb 


