
7. kolo 1. A třídy skupiny A, 22. 9. 2012, hřiště Tuchlovice 

Tuchlovice  0  :  2  TJ Sokol Vraný 
(0 :  0) 

Sestava: 

Šplíchal 

Beneš  Kalík  Jaráb  Němec 

Maliňák  Zelenka 

Hlaváček  Galbavý  Urban 

Hořejší 
Střídali: 85. min Novák za Hlaváčka 

               89. min Plašil J. za Hořejšího 

Branky: 2x Galbavý 

Po výborném výkonu v minulém týdnu, kdy jsme doma porazili hvězdami nabitou sestavu  

Všenor, nás tento víkend nečekalo opět nic lehkého. Zajížděli jsme do Tuchlovic, kde se nám jak všem 

dobře známo dlouhodobě nedaří. Přijeli jsme odhodláni negativní bilanci z tohoto hřiště zlomit a to i 

přes to, že nám chyběli tři ze čtyř středních záložníků, které máme. Matoušek stále laboruje se 

zraněním, Abrham odpykává třízápasový trest z utkání s Novým Knínem a Rainer je na služební cestě 

u našich západních sousedů. 

Ačkoliv jsme chtěli vstoupit do utkání aktivně a udávat tempo hry, byli to domácí, kterým patřil úvod. 

A dá se vlastně říct, že jim patřil celý první poločas. Tuchlovičtí jsou velmi aktivní a drží nás na naší 

obranné polovině. Jsme to však my, kdo může jít s ojedinělé útočné akce do vedení. Hořejší dokázal 

perfektně hlavou zkrotit balon za obranu, z první ho předkládá na velkém vápně Urbanovi, ten však 

po podklouznutí stojné nohy ani pořádně nevystřelí, možná to nechtělo řešit střelou z první, ale až po 

přípravě, Libor na to čas měl. Velká škoda. Od této chvíle přibývá šancí už jen na straně domácích. 

Dvakrát zklame v dobré pozici Jalagonia, poté Hadrika, volej z hranice šestnáctky od Mrštiny také 

vypadal nebezpečně a poločas zmařených šancí domácích končí křížnou bombou do tyče Peroutka. 

To byla klika, určitě by nebylo dobré dostat gól těsně před závěrečným hvizdem prvního poločasu. 

Pokud chceme být v tomto zápase úspěšní, musíme v druhé polovině zápasu značně přidat na 

aktivitě. A obraz hry se vážně mění. Najednou jsme to my, kdo je nebezpečný, kdo udává tempo hry, 

kdo vyhrává souboje, sbírá odražené míče. A přichází i první gólová radost. Maliňák obere ve středu 

hřiště jinak nevýrazného Mrštinu, posouvá balon Galbavému a ten s dobrých třiadvaceti metrů otírá 

svou gólovou trefu o břevno Zelenkovi brány. Nechytatelné a my vedeme 0:1. Po vstřelení branky se 

zkušeně zatáhneme a chodíme do brejků. A začíná seriál neproměněných šancí na naší straně. 

V hlavní roli Kuba Hořejší. Nejprve z rohu netrefuje z metru hlavou prázdnou bránu, poté v úniku 

s Galbavým netrefuje půl odkryté brány z hranice penalty a aby toho nebylo málo ještě se dvakrát řítí 

sám na svatyni domácích. Poprvé si dá balon na dlouhou nohu a už nedokáže zamířit, podruhé se 

snaží domácího brankáře přehodit, ten však pohotově vyráží na roh. Mezi tím se ještě v jedné šanci 

ocitá Urban, který technicky placírkou poslal míč jen o pár centimetrů vedle. Tuchlovičtí vrhají  



všechny síly do útoku. V nejvážnější šanci, brejku tři na dva, nedokáží však ani trefit branku. Blíží se 

konec, poslední odpor domácích zastavuje náš Zelenka, který vyhrává souboj s Hafenrichtrem, 

posouvá Urbanovi, který vysílá do sóla Pepu Galbavýho. Ten se nemýlí, přidává svůj druhý gól 

v zápase a končí černou sérii z tuchlovického hřiště. Zápas končí a kabinou se nese: Já mám koně, 

Vraný koně, to jsou koně mí… 

Příští zápas odehrajeme opět venku, tentokrát na hřišti SK Rakovník. V neděli 30. 9. 2012 se těšíme 

na Vaši podporu. 

 

LU 


