
 

 

 

15. kolo 1. A třídy skupiny A, 17. 11. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  4  :  1  MFK Dobříš 

Sestava: 

Jochman 

Hlaváček  Kalík  Jaráb  Zelenka 

Urban  Galbavý  Matoušek Maliňák 

Abrham  Hořejší 

Střídali: 60. min Beneš za Zelenku 

               75. min Rainer za Hořejšího 

               80. min Němec za Hlaváčka 

Branky: 2x Galbavý, Abrham, Hořejší 

Poslední zápas podzimní části sezóny jsme odehráli proti celku bojující na úplném čele tabulky. Na 

našem trávníku jsme přivítali tým Dobříše, který dorazil i s exligovým Dortem. 

Že máme raději soupeře, kteří chtějí hrát fotbal, než ty, kteří se topí někde na dně a jejich hra 

připomíná spíše kopanou, víme už dobrých pár let. Přeci jenom fotbalovost je nám vlastní a v těchto 

zápasech se cítíme mnohem lépe. 

Začátek zápasu pro nás, ale moc dobře nevypadal. Hned v první šanci zápasu Dort trefuje tyčku, od té 

se odráží balon k nohám dorážejícího útočníka, ten dostává míč do brány avšak je v ofsajdovém 

postavení a tak gól uznán není. V deváté minutě poprvé zahrozíme my. Urban na pravé straně projde 

přes dva bránící hráče, posílá míč pod sebe na vápno, tam Galbavý pouští pro Maliňáka, který volí 

možná až moc razantní střelu, která se mezi tyče nevejde. Na druhé straně o dvě minuty později 

přiletí centr do naší šestnáctky, trefí hlavu jednoho z hráčů Dobříše, ten ještě sklepává přes celou 

bránu na svého kamaráda a ten má jednoduchou pozici, prohráváme 0:1. Tento stav ale nevydrží 

dlouho.  Velkou hrubku udělá hostující brankář, který z ruky vykopává přímo do Abrhama, od toho se 

balon odráží na malé vápno, Abr ho následuje a pohodlně vyrovnává. Ve 21. minutě zahrává slibnou 

standartní situaci Maliňák, jeho druhá střela v zápase se ale mezi tyče opět nevejde. A když se 

neujme ani přímý kop Dorta z minuty 31, jdeme do vedení. Jochy vykopává od branky, Chozik na 

půlce balon hlavou prodlouží na Abra, ten si míč zasekne a posílá neomylný centr k nohám 

Galbavého, ten si ví v těchto situacích rady, udělá kličku brankáři a my vedeme 2:1. Konec poločasu 

patří (nebo spíš nepatří) Chozikovi. Zklame totiž ve dvou gólových příležitostech. Nejprve slabě 

vystřelí levou nohou a poté z malého vápna hlavou trefuje pouze prostor, v němž se nachází hostující 

brankář. Pověst kanonýra zatím v tomto zápase nepotvrzuje. 

Začátek druhé půle sebou přinese rychle jdoucí po sobě standartní situace. Nejprve z osmnácti metrů 

Galbavý hostujícího gólmana nepřekvapí a to samé vlastně platí i při Urbanově přímém kopu z 25 

metrů. Gólovou radost nám přináší minuta 58. Galbavý rychle rozehrává po faulu do strany na 

Abrhama, ten přihrává před bránu na nabíhajícího Urbana, ten je doslova skosen, nemůže následovat 

nic jiného než penalta a červená karta. Je tomu opravdu tak, k penaltě se staví Galboš a posílá nás do 

 



 

vedení o dvě branky, 3:1 a soupeř je v deseti. Že nebude gól z akce Abrhama, který byl sám před 

kasou na malém vápně, tak to by si pomyslel jen blázen. Co ale předvedli Abr s Chozikem, to se jen 

tak nevidí. Abr místo toho, aby uklidil balon kamkoliv do brány nahrává Chozikovi, který je asi tak 

metr vedle něj. Teď se tedy čeká, že balon uklidí Chozik, ten ale trefí tyčku a diváci nevědí, jestli mají 

brečet nebo smát se. Situace opravdu komická. Následně měl velkou šanci Kalík, pověsti Kladivo už se 

však dlouhou dobu nepřiblížil. Připravuje se střídání, Chozik vidí, že se připravuje na tabuli jeho číslo a 

ví, že má poslední šanci na to dát gól. Jochman vykopává, Urban hlavou prodlužuje, Chozik z dobrých 

25 metrů nazdař bůh balon kopne na bránu a hele, je to gól. Brankář hostů se nad ním snad smiloval, 

jinak se puštění této ´´bomby´´ ani nazvat nedá. 4:1 a navíc je vyloučen další Dobříšský hráč, tentokrát 

za hrubý faul a druhé žluté kartě. Zápas dohráváme v dobrém tempu. Ještě jednu velkou šanci 

zahodíme. Tentokrát na malém vápně hlavou odmítne bůra Urby, trefuje pouze tyč. Je tu konec a 

naše zasloužené vítězství. 

S podzimní částí jsme se rozloučili vítězně a již teď se těšíme na Vaši podporu v jarních bojích.  
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