
                                                                   
 
                                                  2. kolo Ondrášovka krajského přeboru, 18.8.2013 
         Sokol Vraný   4 : 4  Tatran Rakovník 
                                                                           poločas 2:2 
 

Sestava:                                                                 Šplíchal 
                                    Kala             Jaráb                  Matoušek        Hrebinka  
                         Urban           Chaloupka                      Maliňák (K)               Kubík                                     
                                                                    Galbavý                            
                                                                    Abrham 
 
Střídání : 
82.min Kříž za Kubíka 
Připraveni: Bauer, Liška, Pražák 
 
Branky: 30.Kubík, 40. 50.(p) 90. Galbavý - 8.Kudela, 45. 74. Mrázek, 48.Gögh   
ŽK 2:2, rohové kopy 2:3  
 

Utekli jsme rakovnickému hrobníkovi z lopaty! Z poslední akce utkání vyrovnal 
Pepa Galbavý. 

Už od začátku zápasu mohli všichni diváci a hlavně hráči vidět, že Ondrášovka krajský přebor bude 
soutěží náročnou. Tatran se po třech sezónách v přeboru zabydlel a od začátku ukazoval, že loňské 
4.místo nebyla náhoda. Vyhrával osobní souboje a dařilo se mu držet míč. Naši hráči jako by 
nemohli chytit tempo zápasu. Už v 8.min využili hosté zaváhání našeho brankáře a Kudela otevřel 
skóre - 0:1. V zápětí hosté předvedli dvě krásné rychlé akce po straně na jejichž konci byl 
hlavičkující Pidrman. Jednou ho vychytal Šplíchal a jednou mířil nepřesně. Až po půlhodině se naši 
hráči začali více dostávat do hry a výsledkem byly i první náznaky šancí. Fotbalovou parádu 
předvedli ve 30.min Tomáš Kubík s Galbošem. Prvně jmenovaný si u autové čáry pod tribunou 
narazil míč Galbiho a namířil si to rovnou do vápna, kde zvolil tu nejlepší možnost. Propálil levou 
nohou Zacha, který už z tak těžké pozice ani střelu nečekal - 1:1. Branka našemu týmu očividně 
pomohla. Ve 40.min, sice trochu riskantně, vyvezl z vlastního vápna míč Vítek Kala a ještě faulován 
vyslal do úniku Pepu Galbavého, ten přesprintoval zadáka hostí a Zachovi nedal střelu k tyči šanci - 
2:1. Kdo si říkal, že je to dobrý gól do šatny, tak se bohužel mýlil. V samém závěru zbytečně 
brnknul Matoušek o nohy rakovnického hráče a po následném přímém kopu Mrázek vyrovnal - 
2:2.  

Druhý poločas jsme nezačali dobře. Ve 48.min jsme inkasovali z kopačky Gögha - 2:3. O dalších 
deset minut později přihrál pěkně Abrham Kubíkovi, který se opět nebojácně pustil do vápna a 
doslova si řekl o penaltu, kterou bezpečně Galbavý proměnil - 3:3. V 74.min se měnilo opět skóre. 
Po rohovém kopu se prosadil důrazný Mrázek a bylo to 3:4. Hosté pokračovali v kombinační hře a 
nám se nedařilo vypracovat si vyloženou šanci. Oživením bylo vysunutí Hrebinky do útoku. Když už 
to vypadalo, že si hosté odvezou zasloužené tři body, tak se z poslední akce zápasu parádně trefil z 
hranice vápna (potřetí v zápase) Pepa Galbavý a doslova zachránil bod.    

Příští týden zajíždí náš tým do Nového Strašecí. Hraje se tentokrát v sobotu od 17:00. 

 

Přijeďte podpořit náš tým!  


