
3. kolo 1. A třídy skupiny A, 25. 8. 2012, hřiště Hvozdnice 

SK Hvozdnice  0  :  6  TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Šplíchal 

Beneš  Kalík  Jaráb  Zelenka 

Hlaváček  Matoušek  Maliňák  Urban 

Abrham 

Galbavý 
Střídání: 70. min Rainer za Beneše 

                83. min Novák za Abrhama 

Připraveni: Löwe 

ŽK: Maliňák, Matoušek 

ČK: Hlaváček 

 

Konečně výhra ve Hvozdnici 

O víkendu náš A tým v rámci třetího kola 1. A třídy zavítal na neoblíbené hřiště týmu z Hvozdnice. 

Neoblíbené z toho důvodu, že se nám tu ještě nikdy nepodařilo zvítězit. Naposledy jsme tu získali 

alespoň bod za remízu 1:1, nyní jsme ale chtěli víc a byli jsme odhodláni prokletí z Hvozdnice konečně 

zlomit. Natěšení jsme tedy v sobotních ranních hodinách nabrali směr Hvozdnice. Málem ale zůstalo 

jen u toho natěšení. Zhruba 7 km před místem konání utkání nám jaksi dojezdil autobus, který se 

vlastně celou cestu ploužil jak šnek. Pokyn z nejvyšších míst (Jirka Pazdera) zněl jasně, tašky na záda a 

vyrážíme pěšky. Naštěstí pro nás jel kolem jeden z členů hvozdnického klubu a ten zajistil, že nás 

postupně několik aut vyvezlo až na místo. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. 

Předzápasové patálie tedy dopadli dobře. Krátká procházka zřejmě pro naše hráče znamenala pěknou 

ranní rozcvičku a do zápasu vstupujeme aktivně. Již v 7. minutě zápasu se v dobré pozici na vápně 

ocitá Pepa Galbavý, svou ránu však posílá těsně vedle. Po této střele jako by vypukl boj o střed hřiště. 

Většina soubojů o míč se odehrává právě ve středovém kruhu a čeká se, kdo začne určovat tempo 

zápasu. Až přichází 20. minuta. Domácí pravý bek nechává za sebou volného Tomáše Abrhama, který 

dostává milimetrový centr do běhu od Zelího, Tomáš postupuje sám na bránu a střelou k pravé tyči 

nedává gólmanovi sebemenší naději na úspěšný zákrok. Od této chvíli na hřišti existuje jeden tým. 

Daří se nám dobře držet balon, dobře kombinovat a obehrávat, přicházejí i šance. Pepa Galbavý 

tentokrát práší rukavice domácího strážce svatyně. Pozor ale i na straně druhé. Ojedinělou zato velice 

nebezpečnou střelu z 25 metrů vyslal exligový Hlava. Šplíchal byl dobře postavený a jeho ránu 

s menšími obtížemi vytěsnil. Dostáváme se do 32. minuty. Tomáš Abrham drze vniká z pravé strany 

do vápna, tam ho dost nešikovně skosí domácí stoper, je pískaná penalta, kterou s klidem proměňuje 

Pepa Galbavý. Vedení 2:0 nám však nestačí a my stále tlačíme. Roh na krátko sehraje Zelí s Abrem, 

přichází centry, který je však odvrácený ven z vápna. Tam ale balon zachytí Libor Maliňák, posune ho 

na Galboše, který z druhého doteku posouvá na nabíhající dvojici Urban – Matoušek. První 

jmenovaný pouští balon na lépe postaveného Matouška, který stanovuje poločasové skóre.  



Druhý poločas začínáme ve vlažnějším tempu a můžeme být za to potrestáni. Přízemní centr napříč 

celým pokutovým územím však adresáta před prázdnou brankou o milimetry nenašel. Až do 60. 

minuty je hra dost rozkouskovaná a není to taková jízda v našem podání. Možná i proto trenéři 

připravili střídání. Do hřiště měl vstoupit Jarda Rainer, který měl s přerušením hry vystřídat Míru 

Hlaváčka. Rainy se však tohoto střídání nedočkal. Hlavas totiž na půlce hřiště zcela nesmyslně za 

stavu 3:0 v náš prospěch přejel jednoho z domácích hráčů a uviděl za to červenou kartu. Nutno 

podotknout oprávněně. Rainy se tedy opět posadil na střídačku a na hřiště se dostal až v minutě 70., 

když vystřídal Benyho. To už ale na světelné tabuli svítilo skóre 0:4. Kombinaci dvojice Urbi – Čepi 

zakončil do prázdné brány nabíhající Tomáš Abrham. To nešlo nedat. Víme, že zápas už se nedá ztratit 

ani v deseti lidech a v pohodě dohráváme. Dokonce přidáváme ještě dvě branky. Nejprve po brejku 

vstřeluje naší pátou branku Jarda Rainer, když se v situaci sám proti brankáři zachová jako rozený 

kanonýr a naší šestou branku střílí opět Pepa Galbavý. Situaci po naražení Jakuba Nováka vyřešil ala 

Thiery Hendry. Zápas končí a my máme z výkonu i výsledku velkou radost. 

A radost jsme měli i z toho, že pro nás přijel nový autobus, který nás odvezl domů. 

V příštím kole na domácím hřišti v neděli 2. 9. 2012 přivítáme mužstvo z Nového Knína, které 

přehrálo Tuchlovice hladce 3:0.  

Těšíme se na Vaši podporu. 

 


