
 

 

 

16. kolo 1. A třídy dorostu, 7. 5. 2013, hřiště Kladno - Rozdělov 

Sparta Kladno  3  :  0   TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Liška 

Dragoun  Horn  Náprstek  Sailer V. 

Hlavatý  Kubelka  Vébr O.  Hřib 

Folda  Vébr J. 

Střídání: / 

Připraveni: Urban (nemocen) 

 

I přes to, že kádr našeho dorosteneckého týmu čítá v současnosti 19 jmen, byli jsme rádi, že nás na 

první jarní mistrovský zápas bylo pouhých 12, navíc Dominiku Urbanovi nebylo zrovna dvakrát dobře. 

Odpadlíky jsme počítali už od pátku. Kvůli tomu, že na střídavý start může do zápasu zasáhnout 

pouze pětice hráčů, museli jsme doma nechat Honzu Madeju. Brankáře Losu údajně trápila angína, 

Šafner kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům téměř nezasáhl do přípravy, Matourek taktéž, Na 

poslední chvíli omarodil i Marcel Sailer, Tomáše Kubíka trápil zánět spojivek, nové tajné akvizici ještě 

nebyl vyřízen registrační průkaz. 

 

I tak si myslím, že utkání jsme měli zvládnout lépe. Čekal jsem zápal pro hru, nasazení, dlouho se 

nehrálo, čekal jsem, že budeme nažhaveni. Ne, pravý opak. A nemůžeme si říkat, chyběl nám tenhle a 

tamten, a kdyby tady byli, byli bychom byli silnější. Kdyby a aby. To vážně není můj styl. To jsou slova 

alibistů. Zápas jsme odehráli tragicky. Jen když se podívám na branky, co jsme obdrželi, to je síla. 

První branka? Jasně, chyba gólmana, řekl si každý. Já jsem rád, že si do té brány alespoň někdo vleze 

a mám mu ještě vyčítat góly? Vyčítat můžu to, co gólu předcházelo. Lajdácký přístup ve vlastním 

vápně pramení sice k slabé střele, která skončila v naší síti, ke střele ale nemělo normálně vůbec dojít. 

Druhý a třetí gól jak přes kopírák. Dobré soupeřovi střeli, na těžkém terénu i relativně dobré zákroky 

našeho brankáře, ale my ne, abychom balon doběhli a uklidili ho někam třeba do lesa. My v pohodě 

koukáme. 2:0, 3:0… Takhle se fotbal nehraje. Nasazení a jízda často předčí nějaké kudrlinky, kličičky a 

zasekávačky, ve kterých jsme mistři světa. Gratuluju soupeři, byl jasně lepší, my jsme si nezasloužili za 

pasivní alibistický výkon ani bod.  

 

Příští zápas odehrajeme doma proti Brandýsku v neděli 14. 4. 2013 od 10:15 hod. 

 


