
 

4. kolo 1.A třídy, neděle 2.9.2012 

Sokol Vraný      1 : 1    SK Nový Knín 

Sestava: 

Jochman 

Beneš               Kalík         Jaráb         Zelenka 

Němec              Rainer           Maliňák             Urban 

Abrham 

Galbavý 

Střídali:  72. min Novák za Němce 

                

Připraveni:  Šplíchal, Liška, Matoušek 

Po našem nevýrazném výkonu se body dělily ! 

 

Další domácí zápas našemu A týmu moc nevyšel. Bez lehce zraněného Matouška jsme do utkání vstoupili 

aktivně a výsledkem byla v 9. minutě pěkná akce. Gólová akce! Abrham ze středového kruhu vyslal 

milimetrovou  kolmici na rozeběhnutého Urbana, ten postupoval sám na hostujícího Petříka a těsně před 

ním nesobecky posunul na úplně volného Galbavého, který zasunul míč do prázdné branky – 1:0. Ve 27.min 

byl na vápně za cenu ŽK stažený Galbavý, ale „Urbi“ poslal ze slibné pozice míč jen do zdi. Ve 29.min zatopili 

hosté po standardní situaci a Jaráb s Jochmanem museli nadvakrát zasahovat. Ve 30.min se po levé straně 

dostal hostující Lomoz ke střele, která končí na boční síti!  Ve 31.min přišla zbytečná ztáta v naší rozehrávce 

a střela hostů těsně minula „Jochyho“ pravou tyč.  Ve 37.min křižoval hostujícího útočníka Jaráb a jeho 

kontakt posoudil rozhodčí jako penaltový. Drechsler bezpečně proměnil – 1:1.  Ve 38.min Urban našel 

centrem Pepu Galbavého a ten z první pouze do brankáře. Tak skončil první poločas. 

Druhý poločas začli hosté obrovskou šancí. V 50.min zatáhli po pravé straně míč a opět Lomoz, bohudík pro 

nás, z 10m nezakončil gólově! Na druhé straně vykopl na poslední chvíli stopér hostů střelu Urbana 

z brankové čáry a dorážka Galbavého šla nad branku. V 70.min se k dalšímu závaru dostali v našem vápně 

důrazní hosté, ale ubránili jsme se.  V 81.min Zelenka po rohovém kopu nebezpečně střílel, ale Petřík byl 

připraven. V 84.min při otevřené hře a snaze získat tři body ztratil Rainer míč a hostující Krmela protáhl 

střelou na bližší tyč Jochmana.  V 86.min hosté opět po brejku zahrozili, ale Plot balón netrefil ideálně! 

V 87.min po faulu viděl Abrham ŽK. To se ve fotbale stává. To co se stalo minutu nato by se stávat nemělo. 

„Abr“ předvedl zbytečně blikanec „ala Řepka“ a po strčení do soupeře v přerušené hře viděl ČK a šel do 

kabin! Jeho oslabení v následujícím zápase bude citelnější než těch pár minut, co v utkání zbývaly. V 89.min 

hlavičkoval Kalík vedle a v 90.min Zelenkův přetažený centr těsně minul levou tyč novoknínské branky. 

 

 



 

 

Co na to říkal bezprostředně po utkání trenér týmu Jirka Pazdera? 

"Jsem moc zklamaný!! Hosté si zcela zaslouženě odvážejí bod.Náš výkon byl v porovnání s předchozím 

týdnem jako noc a den a když se k tomu přidá nedisciplinovanost, tak je výsledek takový jaký je."      

ŽK 3:5  

V dalším zápase se představí náš tým v neděli odpoledne od 17 hodin v Hostouni.  

jmb 


