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10. kolo 1. A třídy, 17. 10. 2012, hřiště Motorlet Praha – umělá tráva 

Vonoklasy  1  :  4  TJ Sokol Vraný 

Sestava:      Šplíchal 

Beneš  Kalík  Jaráb  Zelenka 

Maliňák  Rainer 

Urban  Abrham  Němec 

Galbavý 

Střídali: 58. min Hlaváček za Němce 

               78. min Novák za Urbana 

               81. min Liška za Beneše 

Připraveni: Jochman 

Branky: 2x Galbavý, Abrham, Urban 

Ve středu 17. 10. jsme zajížděli na umělou trávu Motorletu Praha, kde na nás čekal odložený 

víkendový zápas s Vonoklasy. Těžko před zápasem soudit jestli je výhodou či nevýhodou, že se zápas 

odehraje na umělé trávě a ještě navíc za umělého osvětlení. V zápase jsme totiž byli jasnými favority 

a jak známo, to nám někdy svazuje nohy. Dnes tomu ale tak nebylo. 

Začátek zápasu byl sice z naší strany trochu nervózní, postupně se na naše kopačky ale dostavovala 

jistota. Přeci jenom mezi přírodní trávou a sešlapanou umělkou je obrovský rozdíl. Na ní má balon 

úplně jiný odskok a rychlost než na trávě přírodní. Do první obrovské šance se dostal Maliňák, ke 

kterému se odrazil balon po centru Němce, Mali však pouze vytloukl blok a kopal se jen roh. Herní 

převahu v první pětadvacetiminutovce nemá ani jedno z mužstev, hra je neurovnaná a plná soubojů 

ve středu hřiště. Ve 25. minutě poprvé zahrozili domácí, kdy dokázali zakončit po velké skrumáži 

střelou do tyče. Známé pravidlo zní - nedáš, dostaneš. A tak to také bylo. Jaráb našel kolmou 

přihrávku středem hřiště Urbana, ten se zbaví svého strážce, prostrkuje na Galbavého a ten si ví rady. 

Vedeme 0:1. To ale nemuselo platit už o minutu později. Střela domácího kapitána s osmnácti metrů 

měla dobré parametry. Na druhé straně se ve velké příležitosti objevil Kalík, přezdívce Kladivo však 

nedostál a osamocený poslal balon mimo. Běží 39. minuta a je tu příležitost pro domácí. Zahrávají 

přímý kop z devatenácti metrů po ruce Rainera. Bohužel se stane to, co jsme si nepřáli. Krásně koplí 

balon přes zeď končí v naší síti. Do kabin se jde tedy za stavu 1:1. 

Druhý poločas pro nás nebude nic jednoduchého, soupeř je běhavý a velice houževnatý, 

stoprocentně ale není tak fyzicky vybaven, aby to mohl praktikovat celý zápas. Fyzička a zklidněná hra 

je asi hlavním faktorem, že od začátku druhého poločasu začínáme udávat rytmus my. Máme už více 

prostoru pro kombinaci, domácí už tak nedostupují a ani tolik neběhají jak v poločase prvním. 

Převahu ale musíme využít gólově. To přichází v 60. minutě, balon z hlouby pole letí do skrumáže 

Urbi, Kalda, Abr s domácí hráči, míč propadá a šťastně se odráží k Abrovi, který uklízí z hranice 

malého vápna. Vedeme 2:1. Chtělo by to ale ještě pojistku. Brankou ještě nekončí střela z první od 

Urbiho po dobrém centru Abra. O dvě minuty později, tj. v 67. minutě se však dočkáváme. Urbi a 

Galboš si zopakují gólovou spolupráci a dostávají nás do dvoubrankového vedení. Vzhledem k tomu 

 



 

jak se hra vyvíjí, už začínáme věřit, že zápas zvládneme a dotáhneme ho do vítězného konce. Úplnou 

jistotu nám dává Urbi, který po samostatném průniku a tvrdé střele zvyšuje na 4:1 z našeho pohledu. 

Zápas už v pohodě dohráváme, škoda jen že nevyužijeme ještě dvě stoprocentní příležitosti. Nejprve 

se sám na gólmana řítí Abr, dle jeho slov měl ale na situaci moc času a tak vymýšlel, vymýšlel, až 

vymyslel, že brankáře trefil do prsou. Gólem neskončila ani poslední šance zápasu. Hlavas z metru 

netrefil prázdnou branku, pro toho kdo ho dobře zná, nic nepochopitelného☺…Zápas končí naším 

vítězstvím 1:4. 

Příští zápas odehrajeme na domácím hřišti v neděli 21. 10. 2012 v 15:30 hod. s naším tradičním 

rivalem SK Slaný. Těšíme se na Vaši podporu. 
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