
 

 

 

14. kolo 1. A třídy, 10. 11. 2012, hřiště Loděnice 

Loděnice  1  :  1  TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Jochman 

Beneš  Kalík  Jaráb  Hlaváček 

Urban  Matoušek  Abrham Maliňák 

Galbavý  Hořejší 

Připraveni: Zelenka, Novák Šplíchal 

Branka: Hořejší 

 

Po dvou zápasech, v nichž jsme vyšli bodově naprázdno, zajíždíme na půdu Loděnic. Nutno říct, že 

jsme díky postavení v tabulce favoritem utkání. Pokud ale chceme odvést tři body, musíme to 

potvrdit na hřišti, no teda na hřišti, spíše na placu, který se podobá fotbalovému hřišti jenom jeho 

nalajnováním. Již před zápasem je hřiště v katastrofálním stavu, avšak pro oba soupeře stejné. 

Že se dnes nebude hrát žádný krásný fotbal, bylo jasné už po úvodní čtvrthodině. Hodně soubojů, 

nakopnutých míčů a ztrát na obou stranách. Velké šance se nerodili, v úvodu však byli nebezpečnější 

hosté. Jochman musel být pozorný jak při rohových kopech tak při zneškodnění standartní situace 

z dvaceti metrů, hodně se zapotil i při vlastním odkopu po špatném odskoku. My zahrozili pouze 

nedůraznou hlavou Hořejšího po centru Galbavého. Ve 22. minutě si tato dvojice spolupráci 

zopakovala, Galboš vybídl do sóla Chozika a ten nás posílá z první velké šance do vedení. Hned o dvě 

minuty později můžeme jít do vedení dvoubrankového. Galboš místo střeli však volí přihrávku na 

Chozika, což se nakonec ukázalo jako špatné řešení, Kuba v tutovce posílá míč vedle. Od této chvíle 

jsou o něco nebezpečnější domácí. Hlavně jejich rohové kopy (v prvním poločase devět rohů 

domácích) jsou velice nebezpečné. Přichází 41. minuta a akce, z níž vyplynulo vyrovnání. Domácí 

útočník míří sám na Jochmana, ten ho fauluje, dostává žlutou kartu (možná mohla být i červená) a 

z následné penalty domácí vyrovnávají. Do kabin se jde tedy za stavu 1:1. 

 

Samozřejmě věříme, že se nám podaří v druhé půli vstřelit alespoň jednu branku, která pro nás bude 

znamenat vítězství. I když jsme věřili, k vítězství jsme měli nakonec o mnoho dál než domácí. Během 

druhého poločasu jsme si vytvořili vlastně jen jednu šanci, kterou ve slibné pozici zahodil Galboš. Zato 

domácí měli tutovek asi pět. Jednou musel dokonce na brankové čáře pomoci Jochymu Kalda, který 

tak uhasil jasný gól. I další šance domácí trestuhodně zahodili. Za dobré zneškodnění dalších třech 

brankových příležitostí musíme pochválit Jochyho, který byl asi naším nejlepším hráčem. Naše 

obranná fáze se ke konci zápasu rovnala katastrofě. Konec zápasu patří jednoznačně domácím a my 

ač neradi a zklamaní musíme být dnes za bod rádi. 

 

Podzimní část sezony zakončíme domácím zápasem s týmem Dobříše tentokrát netradičně 

v sobotu 17. 11. 2012 od 13:30 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 


