
 

 

 

 

 

23. kolo Ondrášovka Krajský přebor, Sobota 30. 4.  2016 

 

Poříčí nad Sázavou  1  :  2 np  TJ Sokol Vraný 
(poločas 1:1) 

Sestava: 

Sailer 

  Fujdiar  Jaráb  Chaloupka  Prágl 

Kujal  Hlavatý  Hodzič  Novák 

Urban  Hadač 

 

Střídali: 25. min Klimpl za Sailera 

               80. min Nana Ekane za Nováka 

 

Skvělé dva body s týmem z první čtyřky 

Utkání pro nás začalo výborně, když se po chybě stoperů dostal do šance Hadač, který střelou podél 

domácího gólmana poslal již ve 2. minutě náš tým do vedení. Tato branka určila ráz prvních řekněme 25 

minut. Byli jsme aktivnější, nebezpečnější, pohyblivější, důraznější… Právě minuta 25 přinesla pro nás 

nemilou situaci. Náš brankář, na zápase jediný, musel střídat kvůli roztržené ruce mezi prsty a do branky se 

musel postavit Maroš Klimpl (pozn. redakce: nikdy předtím nechytal). Jako by nás tato situace vykolejila 

z nastaveného rytmu a zbytek poločasu taháme za kratší konec a dostáváme i lacinou branku, když Maroš 

nejprve zneškodnil tváří v tvář šanci domácího útočníka, ale po několika dorážkách a odrážkách nakonec 

přeci jenom domácí balon do branky dostali. 

Druhý poločas nenabídl moc pěknou podívanou, no řekněme si upřímně, na takovém plácku, co se navíc 

nepotkal několik dní, měsíců či let s jinou vodou než dešťovou, se vlastně fotbal ani hrát nedá. Kopaná, to je 

to pravé slovo, které by zdokumentovalo sobotní odpoledne u krásného rybníčka a říčky, voda prostě všude 

kam se podíváš, tedy krom pohledu na hrací beton. A tak nám ani nemohl druhý poločas nabídnout žádnou 

vyloženou brankovou příležitost. Obrana s Klimplem za zády odvracela balony celkem v pohodě, to samé 

platilo na straně druhé. Malé ohrožení přinesla střela Urbana z 65. minuty, volej, který skončil těsně nad a 

průnik Hlavatého z 90. minuty, na zakončení však Danovi už síla nezbyla. 

A tak zápas skončil smírně 1:1 a šlo se do penalt. Všech našich osm střelců (v pořadí Fujdiar, Chaloupka, 

Jaráb, Prágl, Klimpl, Kujal, Urban, Nana Ekane) bylo úspěšných. Muž zápasu Klimpl v osmé sérii uspěl, když 

vykopl penaltu nohou u pravé tyče (málem dostal housle☺). A mohli jsme slavit úspěšný výlet k Sázavě. 

Vezeme skvělé dva body. 

 

Další utkání odehrajeme doma v neděli 8. 5. 2016 s týmem Vykáně od 17 hod. Všechny věrné i nevěrné 

fanoušky rádi uvidíme. 

 


