
8. kolo 1. A třídy skupina A, 30. 9. 2012, stadion SK Rakovník 

SK Rakovník  1  :  2  TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Jochman 

Beneš  Kalík  Jaráb  Zelenka 

Hlaváček  Rainer  Maliňák Urban 

  Galbavý   

Hořejší 

Střídali: 65. min Abrham za Rainera 

               75. min Němec za Hlaváčka 

               89. min Novák za Hořejšího 

Branky: 2x Galbavý 

 

Vydřené vítězství 

Po skvěle odehraných zápasech doma se Všenory (4:3) a minulý týden venku s Tuchlovicemi (0:2) náš 

tým zajížděl opět ven, tentokrát na hřiště nováčka SK Rakovník. Samozřejmě jsme čekali, že 

potvrdíme dobrou formu a navážeme na vítězné zápasy z posledních dvou týdnů. 

Na skvěle připraveném trávníku jsme měli možnost hrát to, co nás zdobí, kombinační fotbal. Bohužel 

se nám to až tak nevedlo. Na začátku jsme sice lehce naznačili to, čím bychom se chtěli prezentovat, 

ale bylo toho málo. Kombinaci po ose Zelí – Urbi – Mali zakončil poslední jmenovaný pouze vedle a 

tak první stoprocentní gólová šance přišla hned z prvního rohu domácích. Přetažený roh na zadní tyč, 

kde byl trestuhodně nepokryt jeden z domácích hráčů, ten dobře hlavičkuje balon, který směřuje do 

odkryté branky. Jochyho však dokázal na brankové čáře zaskočit Kalda a z brankové čáry vykopává už 

jasný gól a zamezuje tak první brankové příležitosti. Z rohu jsme zahrozili i my a velmi podobně. 

Kroucený balon od Zelího míří do prostoru branky, kde se nachází chumel lidí, bohužel i domácí 

dokážou odvrátit balon, který poskakuje na brankové čáře. Hned o dvě minuty později si 

vypracováváme největší šanci první poloviny utkání. Vybojovaný míč Zelí posune na Čepiho, ten ho 

uličkou prostrčí na Chozika, který však nedostál své pověsti kanonýra a sám před lehajícím brankářem 

bránu přestřeluje. Velká škoda. Navíc po této šanci jako by přišel útlum v naší hře. Jsme hodně 

nepřesní, nemáme potřebnou agresivitu a nedaří se nám kombinovat. Poločas se tedy dohrává spíše 

v bojovném duchu. Hra je často kouskovaná a šance nejsou na jedné ani na straně druhé. 

Druhý poločas začíná přesně tak, jak skončil ten první. Hodně soubojů a nepřesností. Šancí bylo ale 

více. A hned ta první byla využita. Bohužel byla na straně domácích. Ty dokázali projít středem hřiště, 

na vápně si vyměnit balon mezi třemi hráči a prostrčit na volného nabíhajícího útočníka, který v pádu 

překonává Jochyho. V 55. minutě tedy prohráváme 1:0. Musíme se začít tlačit více dopředu. Na naší 

straně pálí nepřesně Galbavý, na druhé straně odražený míč po rohu a následné dorážce letí vysoko 

nad branku. Pěkný fotbalový moment přinesla minuta 73. Trestný kop z 21 metrů Mali poslal krásně 

do šibenice, balon však na místo určení nedoletěl, stopku mu vystavil skvělým zákrokem domácí 

brankář. Další naší šanci přichystal pro Chozika povedeným centrem Galboš, Chozikovi se ale bohužel 



branku opět nepodařilo vsítit, tentokrát i díky skvělému zákroku domácího gólmana. Z následného 

rohu podruhé v tomto zápase vykopávají domácí balon z brankové čáry. Naše snaho o vyrovnání je 

enormní, jenže ne a ne to tam spadnout. Běží 81. minuta a k přímému kopu se zhruba z 18 metrů 

staví Pepa Galbavý, posílá balon nad hlavami hráčů ve zdi a přesně trefuje pravý roh domácí branky. 

Fotbalová paráda, která nám přináší vyrovnání. Jedeme dál, chceme zkusit vstřelit ještě jednu branku 

a odvést si tři body. Ve velké šanci se ocitá Chozik, trefuje však pouze tyč. Další šanci má Čepi, který 

dostal přímočarou přihrávku do vápna od Maliho, tu ještě mezi nohama pustil dobře Urbi, Pepa 

bohužel pálí vedle. To už domácí hrají pouze v desíti, v závěru hodně přitvrdili a můžou být rádi, že 

dohráli jen o jednoho hráče míň. Právě jeden z tvrdých zákroků, tentokrát na Abra pro nás přináší 

možná poslední šanci vsítit rozhodující branku. Přímý kop z totožné pozice jako před osmi minutami. 

Totožný střelec a totožný výsledek. Pepa Galbavý nám druhou precizně zahranou standartkou přináší 

plný bodový zisk. Dnes hodně vydřené tři body, ale i ty si rádi připíšeme. Body jsou doma a to se 

počítá. 

V příštím kole se představíme konečně doma v utkání proti Petrovicím.  

Výkop v neděli 7. 10. 2012 od 16:00  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

(lu) 


