
 

5. kolo 1.A třídy, neděle 9.9.2012 

Sokol Hostouň    3 : 1    Sokol Vraný 

Sestava: 

Šplíchal 

Beneš               Kalík         Jaráb         Němec 

Novák              Rainer           Maliňák             Zelenka 

Galbavý                    Urban 

 

Střídali:  46.min Bauer za Nováka 

                

Připraveni:  Löwe , Liška, Hnilička 

V oslabené sestavě jsme na Hostouň tentokrát nestačili ! 
 

Bez zraněného Matouška a vykartovaných Abrhama s Hlaváčkem jsme do zápasu vstoupili rychlou akcí, na 

jejímž konci byla střela Maliňáka těsně vedle tyče hostouňské branky. V 11.min střílel nad z hranice vápna 

„Galboš“ a postupně kalibroval svoje nové kopačky. V 15.min na druhé straně zahrozili s chutí hrající domácí 

a Štěpán musel likvidovat tutovku! O minutu později předvedlo naše útočné duo pěknou rychlou akci 

zakončenou „Urbiho“ střelou nad. V 19.min nechala naše obrana dost prostoru nové posile domácích 

Hlavovi a ten vyslal štiplavou střelu na naší branku. Šplíchal ji vyrazil pouze před sebe, kde už na ní číhal 

domácí Smetana a nekompromisně vrátil do sítě – 1:0 . Ve 23.min založil kolmicí rychlou akci Rainer, jeho 

přihrávku přeposlal „Galboš“ Urbimu a ten ve vyložené šanci překonává Kolumbiče. Jeho střela se ale pouze 

otřela o tyč domácích a skončila v autu. Velká škoda! O minutu později se k odraženému míči dostal 

„Galboš“, natáhl za vápnem a domácí Kolumbič ukázal, proč ho angažovali. Vyplul po dobře mířené střele a 

vyrazil ji na roh. Ve 44.min po křídelní akci zahrozili domácí a konkrétně Slanina, který sám z malého vápna 

přestřelil hlavou naší branku.   

Pokud se s tímto stavem něco dalo dělat, tak to už ve 46.min platilo o něco méně. Střídající Bauer se 

nedohodl s Kalíkem v souboji, odražený míč se dostal k Hlavovi  a ten střelou na přední tyč překonal 

Šplíchala podruhé – 2:0. V 54.min akce „Galboš“-Urban a zakončující Beneš. Kolumbič opět připravený. 

V 57.min přesně střílí Galbavý, ale opět domácí brankář vytěsnil na roh. Z toho pak hlavou Urban mířil nad. 

V 66.min odpískána ruka na hranici 20m. Míč si staví domácí Motlík a hodně „hladovou“ zeď prostřeluje – 

3:0. V 70.min Slanina trefuje po centru Hlavy břevno! Běžela 87.min, když byl ve vápně faulován „Galboš“ a 

následnou penaltu bezpečně proměnil kapitán týmu Maliňák – 3:1   

ŽK 1:2  

Domácí chtěli více a zaslouženě zvítězili. Utkání přesně řídilo trio rozhodčích Mrázek- Kovář, Kaucký. 



„Dnes bylo až příliš vidět, že nám chybí tři hráči základní sestavy. I tak jsme tady hodlali uspět, ale nepovedlo 

se," zklamaně konstatoval trenér Vraného Jiří Pazdera. 

V neděli 16.září přivítáme na domácím hřišti vedoucí tým tabulky – Všenorský SK. Hraje se už od 16:30 hod! 

(jmb) 


