
 

 

 

Dohrávka 14. kola 1. A třídy dorostu, 1. 5. 2013, hřiště Odolena Voda 

AERO Odolena Voda  0  :  2  TJ Sokol Vraný 
 

Sestava: 

 

Liška 

Dragoun  Madeja  Horn 

Folda  Kubík  Náprstek  Vébr O.  Hřib 

Urban  Vébr J. 
 

Střídali: 60. min Paur za Urbana 

Branky: Madeja, Vébr O. 

 

Utkaní zhodnotil trenér našeho týmu 

Už na konci podzimní části jsem říkal, že náš čeká vražedné jaro. Vražedné z toho důvodu, že vlastně 

všechny utkání s týmy z horní poloviny tabulky hrajeme venku. Jednu zkoušku jsme, dá se říct, 

nakonec slušně zvládli na Tatranu Rakovník, teďka nás čekala druhá. Odolena Voda? U nás se na 

podzim prezentovali velice slušně a výsledek 5:1 tehdy nebyl až tak směrodatný. Těžká práce to byla i 

dnes. A když říkám práce, myslím práce. Dnes nemůžu nikomu vytknout, co se týče nasazení vůbec nic. 

A když jsme k tomu přidali řád ve hře a správné plnění taktických věcí, vzniká z toho tento výsledek. Já 

mám takovéhle zápasy rád, mnohem víc než přestřelky typu 3:8 či 4:4. Všechny body odvážíme 

zaslouženě, byli jsme lepším týmem. Soupeř také párkrát zahrozil, co ale nezachytila obrana, pochytal 

dnes bezchybný Hart Liška. My si branky rozdělili do obou poločasů. Skóre otevřel po rohu Honza 

Madeja svým důrazem v dorážce. V druhé půli se po pěkné kolmé akci po ose Hřib – Kubík – Ondra 

Vébr, trefil s přehledem poslední jmenovaný. Branek jsme dnes mohli dát určitě víc. Kubík by dle svých 

vlastních slov dnes gól nedal, kdyby se hrálo do půlnoci. Hřib zklamal v jasné pozici sám před 

brankářem a ještě po zápase přiznal, že obstřeloval na zadní tyč, balon skončil vedle té přední, 

úsměvné. Nespadlo to tam ani Jirkovi Vébrovi, ani Alešovi Paurovi a tak byl stav takový jaký je. Já 

jsem za něj moc rád a teď se těším na dva domácí zápasy, které musíme zvládnout, jinak by práce, 

kterou jsme vynaložili v posledních třech venkovních zápasech, přišla vniveč. 

 

V neděli 5. 5. 2013 přivítáme doma tým z Velvar, který doposavad nasbíral v tabulce pouhé 4 body 

a beznadějně se krčí na chvostu tabulky. 

 

A hned ve středu 8. 5. 2013 přivítáme opět doma v dohrávce 15. kola tým Dolních Beřkovic. 

 

Budeme se těšit na Vaši podporu při obou zápasech. 

 


