
 

 

 

18. kolo 1. A třídy dorostu, 20. 4. 2013, hřiště Tatran Rakovník 

Tatran Rakovník  4  :  4  TJ Sokol Vraný 

Sestava: 

Losa 

Sailer M.  Madeja  Hlavatý Sailer V. 

Folda  Kubík  Vébr O.  Liška 

Urban  Vébr J. 

Střídání: 45. min Šafner za Urbana 

                55. min Matourek za Sailer M. 

Připraveni: Paur 

Karty: ČK Losa (20.min) 

Branky: 2x Vébr J., 2x Vébr O. 

 

Jak viděl průběh utkání trenér našeho dorostu? 

Zápas jsme nezačali vůbec špatně, první desetiminutovka patřila herně určitě nám. Pak ale 

přišli dva slepené góly jak přes kopírák. Jednou na levé a jednou na pravé straně se uvolnil 

hostující hráč a postupoval po brankové čáře od rohového praporku a v obou případech 

dokázal dobře a přesně nahrát na nabíhajícího kapitána. Po dobrém začátku studená sprcha. 

Studená sprcha ještě zledovatěla o pár minutek později, když se nechal po klukovině vyloučit 

náš brankář Losa. Domácí měli zahrávat rohový kop, v malém vápně trma vrma. Rozhodčí 

aktéry upozornil a dal pokyn ke hře, na čemž Losa kope do protihráče a jde okamžitě pod 

sprchy. Poločas dohráváme většinou na své obranné polovině, přechod do útoku se nám 

v deseti vůbec nedaří.  

V poločase jsme si řekli, že důležité je teď neinkasovat, ba naopak pokusit se i za cenu většího 

rizika branku vstřelit. Jenže běží 47. min a je to 3:0. Ležérní kombinace Kubíka s Ondrou 

Vébrem končí až v naší síti. A možná, že až tohle nás nakoplo. Kubík faulován ve vápně, 

penalta. Jirka Vébr jí proměňuje, 3:1. Poté branka Ondry Vébra, je to 3:2 a cítíme šanci. 

Jelikož se snažíme hrát hodně dopředu, domácí proměňují brejk a zvyšují na 4:2. Zbraně ale 

stále neskládáme. Opět Ondra Vébr snižuje na rozdíl jedné branky, 4:3. Jsme jasně lepší tým a 

vyrovnání si zasloužíme. Na 4:4 vyrovnává Jirka Vébr po individuální akci. Bod beru, i když 

nakonec mohlo být i víc. Jirka Vébr trefuje minutu před koncem tyčku, velká škoda. I tak si 

hráči zaslouží za to, co dnes dokázali mé velké uznání. Z výkonu byla cítit odhodlanost, chuť, 

týmová práce, vůle uspět. 

 

Příští zápas odehraje opět na venkovním hřišti. Tentokrát zajíždíme na hřiště Pšovky 

Mělník v neděli 28. dubna, výkop 10:15 hod. 

 


