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11. kolo 1. A třídy, 21. 10. 2012, hřiště Sokol Vraný  

Sokol Vraný  2:0  SK Slaný 
           poločas 2:0 

Sestava:                              Jochman 

Beneš     Kalík    Jaráb    Zelenka 

Urban    Matoušek      Rainer   Maliňák 

  Abrham        Galbavý 

Střídali:   61. min Hlaváček za Rainera 

                84. min Němec za Matouška 

                90. min Novák za Beneše 

 

Připraveni:  Šplíchal, Hořejší 

Branky: 2x Urban 

 

Ještě než rozhodčí písknul do píšťalky, tak se domácí funkcionáři a hráči rozloučili s vranskou 

jedenáctkou Pepou Bauerem, který se rozhodl pověsit kopačky na hřebík (alespoň co se A týmu týká) ☺   

„To jsem pánové vážně nečekal a moc děkuju! Fotbal na Vraném se nedá popsat, ten se musí zažít! A já 

tímto děkuju všem vraňákům za krásná léta.“  JB 

Ještě, než si dojatý Bakero stačil nastavit na svém aparátu potřebné parametry kvůli stíženým 

klimatickým podmínkám (mlha a mrholení), tak se po levé straně prohnal kolem obránce Galboš a 

milimetrovým centrem našel hlavu Libora Urbana, který zamířil přesně k tyči. Pečonka sice střelu lapil, 

ale až pár decimetrů za brankovou čarou, což znamenalo naše vedení 1:0. Jak stylové? Sedmička 

v sedmé minutě otevře skóre. O minutu později Maliňák střílel z hranice vápna, ale Pečonka tentokrát 

kryl. Ve 12.minutě se po pěkném centru Beneše dostal k zakončení hlavou Matoušek, ale mířil nad. Ve 

13.minutě slánský Mašek otřel svou střelu o tyč Jochyho branky. Na druhé straně založil Beneš akci přes 

Abrhama, ten s míčem vniknul do vápna a přihrávkou pod sebe našel v ideální palebné pozici Galboše. 

Ten sice míč trefil přesně i razantně, ale Pečonka tentokrát nechyboval. Ve 20.min musel boxovat Jochy 

nebezpečný TK Volfa. Ve 21.minutě podklouzl ve středu hřiště Maliňák, přišel o míč a následný centr 

poslal slánský Mašek nad naší branku. Ve 23.min rozehrál rohový kop Zelenka na Maliňáka a jeho 

střílený centr usměrnil špičkou přesně k tyči bezmocného Pečonky opět Libor Urban – 2:0. V 45.min 

odcentroval Galboš z pravé strany a v jasné šanci z malého vápna Kalda hlavou minul slánskou branku! 

To bylo doslova  s poločasovým hvizdem rozhodčího. 

 

 

 

 



 

Druhý poločas začali slánští aktivněji. V 51.min musel vypomoci Jochymu Abr, když zablokoval střelu 

Zímovi. V 59.min skončila tečovaná střela Beneše naším rohem. V 62.min z TK z 20metrů vyzkoušel 

pozornost Pečonky Galbavý. Jeho pokus stačil vyrazit na další roh. V 66.min obdržel slánský Kostovčík 

pouze ŽK za nevybíravý zákrok na Abrhama. V 68.min zastavil rychlý brejk hostů už v našem vápně 

zkušeně hrající Jaráb. Slánští se nevzdávali a sympaticky bojovali až do konce. V 78.min ukázali velice 

slušné návštěvě (více jak 300 diváků včetně exministra Dobeše) pěknou akci, když centr Stibora nestihl 

ve skluzu zasáhnout střídající Zábranský. V samém závěru krásně zakombinovali Urbi s Galbošem, ten 

posunul na Hlaváčka, ale Míra se šance zalekl a mířil nepřesně.  

Tým opět předvedl velice bojovný výkon a hlavně za výkon v prvním poločase si vítězství zasloužil. Velice 

dobrý výkon předvedla i trojice rozhodčích p.Tobiška – pí.Navrátilová a p.Vyhnal, což potvrdil i prezident 

slánského klubu. 

rohové kopy 6:2 /  ŽK 3:5 

K příštímu zápasu zajíždíme v sobotu do Černolic. Výkop už ve 14:30 hod.  

Otázkou je, zda do Černolic odcestuje dnešní střelec Libor Urban. Chodí totiž s dcerou bývalého 

vranského hráče, ale kovaného slaňáka, Macka Dušičky. Doufejme, že to Libor nebude mít ve Slaném u 

Dušičků přes týden těžké ☺ 

(JmB) 


