
 

 

 

7. kolo 1. A třídy dorostu, 6. 10. 2012, hřiště Velvary 

Slovan Velvary  0  :  6  TJ Sokol Vraný 

Sestava:      Losa 

Sailer M.  Dragoun  Horn  Sailer V. 

Hlavatý  Vébr O.  Liška 

Folda  Urban  Vébr J. 

Střídali: 45. min Šafner za Urbana 

               45. min Madeja za Horna 

               45. min Náprstek za Sailera V. 

               55. min Matourek za Sailera M. 

               67. min Křepelka za Hlavatého 

 

Branky: 2x Folda, 2x Vébr O., Hlavatý, Horn 

Po těžkém zápase minulý týden (doma jsme přehráli Pšovku Mělník 3:2), jsme tentokrát zajížděli do 

nedalekých Velvar. Dle postavení v tabulce jsme byli jednoznačným favoritem. Teď to chtělo jen 

potvrdit na hřišti. 

A nutno říct, že se nám to povedlo. Utkání jsme až na malé zaváhání měli jasně v moci. Výsledek se 

zdá být ještě milosrdný na to kolik šancí jsme si v průběhu utkání vytvořili. Gól se nám ale paradoxně 

podařilo vstřelit z nešance. Horn chtěl poslat z vlastní poloviny hřiště balon za domácí obrany, trochu 

ale přitvrdil na síle a jeho nákop po dopadu přeskočil pouze zírajícího brankáře domácích. Druhou 

branku vsítil ve 39. minutě Folda, kterému na penaltu naservíroval balon Hlavatý. Do poločasu jsme 

se prosadili ještě jednou. Ve 43. minutě se na levé straně individuálně prosadil Liška, postupoval po 

brankové čáře k brance, na malém vápně našel volného Dana Hlavatého, který se poprvé trefuje za 

náš tým po příchodu z Vrbna. Poločas končí výsledkem 0:3. Podle promarněných šancí to ale mělo být 

spíše 1:9.  

Druhý poločas probíhal v podobném duchu. Měli jsme více ze hry, více šancí a dali v uvozovkách 

pouze tři branky. Skóre druhé půle otevřel dobře hrající Ondra Vébr, ke kterému se na vápno odrazil 

míč po rohovém kopu, Ondra volej trefil sice doprostřed ale tvrdě, to stačilo. Naší pátou branku 

přidal po samostatném úniku Folda a skóre zápasu završil z precizně provedeného přímého kopu 

opět Ondra Vébr. Zápas končí výsledkem 0:6. 

Jestli jsem v poločase hráčům říkal, že to má být 1:9, tak teď po zápase říkám, že jsme mohli vyhrát 

asi tak 1:16. Dvě gólovky prováhal Jirka Vébr, další asi čtyři Folda, dvě Liška, tři Matourek, ujmout se 

mohla i pumelenice Náprstka. No šancí bylo mraky. Na můj vkus to byl ale až moc jednoduchý zápas, 

což bylo vidět i na našem pohybu. První to menší derby jsme zvládli, teď se budeme chystat na to 

velké se slaňákama.  

Příští zápas odehrajeme v neděli 14. 10. 2012 doma proti týmu SK Slaný. Jak už to tak v tomto 

derby bývá, nebude to žádná nuda. A i proto Vás zveme na tento zápas a věříme ve Vaši podporu. 

 


