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13. kolo 1. A třídy, 4. 11. 2012, hřiště Sokol Vraný  

Sokol Vraný  2:4  SK Lhota 

           poločas 0:3 
Sestava:                              Jochman 

Beneš     Kalík    Jaráb    Zelenka 

Hlaváček    Matoušek  Maliňák   Urban 

  Hořejší        Galbavý 

Střídali:   33. min Abrham za Kalíka 

                46. min Rainer  za Hlaváčka 

                71. min Němec za Abrhama 

 

Připraveni:  Šplíchal, Novák 

Branky: 2x Galbavý 

rohové kopy 6:3 /  ŽK 2:2 / ČK 0:1 

Lhota rozhodla zápas během první půlhodiny!  

Běžela 7.min, když po pravé straně utekl lhotecký Zikán (ofsajd?) a naservíroval míč Vitáskovi, který do 

prázdné branky otevřel skóre – 0:1! Za 10 minut si to oba zopakovali a bylo to 0:2. Ve 20.min hlavičkoval 

Urban, ale Šimek byl připraven. Ve 23.min vyslal dalekonosnou střelu Vincenc, která skončila v růžku 

Jochyho branky 0:3. Ve 34.min vyrazil Šimek trestný kop Galbavého. Ve 38.min měl možnost ke snížení 

Libor Urban, ale po skrumáži trefil pouze břevno. Takový poločas si dlouho na Vraném nepamatujeme!  

Druhá polovina zápasu začala naší snahou snížit, ale paradoxně zalezlí hosté se dostali do dvou 

nebezpečných situací. Jednou se nedomluvil Jochy s Benešem a druhou akci agilního Vitáska musel 

likvidovat Jochman. My jsme se dostali do šance až v 60.minutě, když Galboš  prostrčil na Urbiho, ale 

Šimek byl na místě. V 64.min zahrával hostující Zimmermann trestný kop a Vitáskovo zakončení 

nešťastně tečoval Matoušek za záda bezmocného Jochmana – 0:4.  V 70.min našel Abrham „Galboše“, 

který levačkou z hranice vápna prostřelil Šimka 1:4. V 83.min fauloval ve vápně lhotecký Havlíček 

Hořejšího a i kdyby hlavní rozhodčí nechtěl, musel sáhnout pro druhou žlutou a poslat ho do sprch. 

Následnou penaltu proměnil Galbavý – 2:4.  V 86.min těsně minula Maliňákova střela lhoteckou branku.  

Ve Vraném se třináct minut nenastavuje a tak si Lhota odvezla všechny tři body. Naposledy se to 

povedlo v minulé sezóně (13.května) Všenorům!    

K příštímu zápasu zajíždíme v sobotu do Loděnice. Výkop ve 14:00 hod.  

 (JmB) 

 


