
 

 

 

11. kolo 1. A třídy dorostu, 4. 11. 2012, hřiště Nové Strašecí 

Nové Strašecí  5  :  8  TJ Sokol Vraný 

Sestava:                                                        Liška 

Hlavatý  Madeja Náprstek  Dragoun 

Šafner  Kubík  Vébr O.  Folda 

Hřib  Vébr J. 

Střídání: 45. min Sailer V. za Dragouna 

                53. min Matourek za Hřiba 

                61. min Horn za Madeju 

                61. min Urban za Vébra J. 

                61. min Sailer M. za Hlavatého 

Branky: 3x Kubík, 2x Matourek, Vébr J., Vébr O., Hřib 

Očekávaný souboj o první pozici s Kablovkou byl odložen kvůli nepřízni počasí až na 24. 11. 

2012 a tak jsme zajížděli po vyhraném zápase ve Hředlích opět ven, tentokrát na půdu 

Nového Strašecí. Nečekali jsme zde žádnou lehkou práci, přeci jenom Strašecí letos patří se 

16 body do horní poloviny tabulky. Obavy vzaly brzy za své a po většinu utkání jsme na hřišti 

dominovali. Škoda konce zápasu, nechali jsme si dát hloupé góly a tak výsledek na oko 

nevypadá až tak jednoznačně v náš prospěch. Branek padlo tolik, že ani nemá cenu 

popisovat jiné než brankové akce. Dnes tak trochu po vzoru online reportáže. 

 

1:0 – Začátek zápasu se nám moc nepovedl a hned v sedmé minutě jsme po faulu Madeji ve 

vlastním vápně prohrávali po proměněné penaltě domácích. 

1:1 – Brzy však dokážeme vyrovnat. Tomáš Kubík si naběhl na milimetrový centr Jirky Vébra 

z pravé strany a hlavou nekompromisně vyrovnává. 

1:2 – Kopeme roh. Ten obrana odvrací opět k Jirkovi Vébrovi, který zahrával. Jirka si balon 

posune a na zadní tyči opět najde hlavu Tomáše Kubíka, který si během krátké chvíli připisuje 

svůj druhý gól hlavou. 

1:3 – Kubajs se pokouší vyslat Jirku Vébra průnikovou přihrávkou mezi beky. Balon sice není 

tak přesný, přesto propadá za obránce a Jirka jak už je dobrým zvykem ví, co v situaci sám na 

brankáře udělat. 

1:4 – Ondra Vébr si dobře posune míč do vápna a pěknou křížnou střelou nás posílá už do 

tříbrankového vedení 

 

 

 

O poločase děláme v sestavě jednu změnu. Chceme šetřit o tomto víkendu nejvíc vytížené 

hráče, kteří jsou u nás na střídavý start z Klobuk. První odchází Tonda Dragoun a následovat 

 



 

ho má za pět až sedm minut Dominik Hřib, který v poločase prosí o to, že když dostane ještě 

sedm minut tak dá gól a pak bude vesele střídat. 

 

1:5 – A Hříbek splnil, co řekl. Z druhé půle odehráno šest minut a úspěšně lobuje domácího 

brankáře, který se za balónem jen ohlídne. Hned po vstřelení branky vesele odchází střídat. 

1:6 – Vyběhnuvší domácí gólman poslal svůj nepovedený odkop přímo k nohám Tomáše 

Kubíka. Ten zhruba z půlky hřiště trefuje odkrytou domácí bránu a završuje svůj hattrick. 

2:6 – Jedinou svou chybu udělá náš jinak dobře chytající brankář Honza Liška a to když 

nedokáže stopnout míč nikým neatakován. Situace trochu komická, šlo totiž o nákop 

domácího obránce, který před Honzou neměl už ani víšku ani rychlost. V bráně však skončil. 

3:6 – Přímý kop z dvaceti metrů. Honza střelu vyráží, na dorážku volného neatakovaného 

protihráče už však dosáhnout nedokáže. 

3:7 – Velké sólo po pravé straně Ládi Šafnera nakonec do branky doklepává Honza 

Matourek. Akce zasloužila velký potlesk i od domácích fanoušků. 

4:7 – Chyba středu naší obrany, souboj brankář proti útočníkovi vyhrál domácí borec. 

4:8 – Akce Kubíka se Šafnerem po pravé straně. Po dobré kombinaci se balon dostává na 

vápno k nohám Matourka. Ten se řídí pravidlem, když nevíš co s balonem tak vystřel. Střela 

je to ale v skutku náramná. Dobře trefený balon rychle padá přímo k pravé tyči domácí 

branky. 

5:8 – Skoro totožná situace jak při minulém gólu domácích. Opět otevřená vrátka uprostřed 

naší obrany a ty stanovují konečný stav zápasu. 

 

Co si divák víc může přát? Třináct branek, to byla střelnice. Dnešnímu zápasu jsme od desáté 

minuty jasně vévodili a neměl jsem nejmenší pochyb o tom, že i s prostřídáním některých 

opor zápas zvládneme. Konec se sice změnil v přestřelku, dnes si ale nemyslím, že to bylo 

vinou střídání a změn v naší sestavě. Prostě už jsme nebyli tak důslední, a když si vybavím 

obdržené branky 2-5, hned si vím, kdo v těch situacích chyboval. Šlo o chyby jednotlivců. Za 

normálních okolností s plněním věcí, které jsme si řekli, zápas nemohl skončit jinak než 1:8. 

To mě trochu mrzí. Věřím ale, že ty jednotlivci, o které jde, si vezmou z chyb ponaučení a už se 

jim to nestane. S kombinační hrou jsem byl jinak dnes velice spokojen. Do konce soutěže 

zbývá pár kol a je potřeba neusnout na vavřínech a odmakat to až do konce podzimní části a 

to jak v tréninku, tak v zápasech. 

 

Příští zápas odehrajeme doma s týmem Roztok v neděli 11. 11. 2012.  

 

Těšíme se na Vaši podporu. 

 

(lu) 


