
 

 

 

13. kolo 1. A třídy dorostu, 17. 11. 2012, hřiště FC Mělník 

FC Mělník  1  :  1  TJ Sokol Vraný 

Sestava:      Liška 

Dragoun  Horn  Sailer V. 

Vébr O. 

Křepelka  Kubík  Hřib  Folda 

Urban  Vébr J. 

Střídali: 45. min Hlavatý za Sailer V. 

               45. min Šafner za Křepelku 

               45. min Madeja za Urbana 

Připraven: Sailer M. 

Z venku s jedním bodem 

Měl to být pro nás jednoduchý zápas. V tabulce nás od dnešního soupeře dělilo propastných 21 bodů. 

Mělník nasbíral pouhých 6 bodů a vstřelil pouze 9 branek. No jo, statistiky ale zápasy nevyhrávají. 

Hned od začátku je jasné, že soupeř z nás má velký respekt a soustředí se hlavně na defenzivu. 

Vlastně po celý zápas platí, že obraný val na šestnáctce (někdy až 8 hráčů domácích) nám dělá 

obrovské problémy. Nevíme co hrát, neumíme si s tím poradit, snažíme se neustále prosadit středem 

hřiště, což je samozřejmě proti takto bránícímu týmu velkou chybou. Ano cesta byla po stranách, to 

jsme ale nedokázali během zápasu pochopit. Dobrá obraná hra domácích a jedna rychle využitá šance 

dokonce znamenala, že tým, který má gólově navrch nejsme my ale domácí. Stav zápasu je 1:0 po 

zbytečných následných dvou individuálních chybách, Liška byl proti lobu domácího útočníka 

bezmocný. Vlastně jediné ohrožení naší branky skončilo gólem. Nebojím se říct, že kdybychom 

Mělníku tuto šanci nenabídli, sami si nic nevypracovali. Naopak my jsme uráželi fotbalového boha. I 

když hra nebyla ideální, vytvořili jsme si asi deset gólovek. Postupně zklamali Folda, několikrát Jirka 

Vébr, Hřib, Madeja, Kubík, Křepelka atd. Zakončení ne na ´´čtýru´´ ale na ´´bůra´´. Vyrovnat se nám 

nakonec podařilo. Hlavou zavěsil přesně rozehranou standartku Ondry Vébra Tonik Dragoun. Škoda, 

že se nám nepodařilo vstřelit i další branku a rozhodnout tak zápas. Mega šance Kubíka tři minuty 

před koncem jen dovršili náš dnešní zmar. 

Co k tomu říct… Tak to někdy bývá, je to fotbal a je to kulatý… Malovali jsme si to před zápasem 

podzimu trochu jinak. Získat tři body, doufat, že Slaný oloupí Kablovku a pak si to s mírným náskokem 

rozdat v bitvě o prvního fleka. Slaný sice Kablovku oloupilo, my ale vyhrát nedokázali a tak do 

posledního podzimního zápasu půjdeme se shodným počtem bodů. Z dnešního výsledku nejsem ani 

tak rozčarovaný, prostě nám dnes nebylo přáno, je to sport a já to beru sportovně. Ne nadarmo se 

říká, že právě v tomhle je sport krásný, fotbal obzvlášť. To mě dnes víc mrzí jiná věc. Chtěl jsem do hry 

zapojit všechny připravené hráče, odměnit je za jejich poctivost a přístup, na jednoho se díky vývoji 

zápasu, ale vůbec nedostalo, to mě trochu tíží. Vlastně ne trochu ale hodně. 

Příští zápas, poslední v tomto kalendářním roce odehrajeme doma 24. 11. 2012 od 10:15 na 

domácím hřišti s týmem Kročehlav. Díky shodnému bodovému zisku se jedná o souboj o první 

příčku. Těšíme se na Vaši podporu. 

 


