
 

6. kolo 1.A třídy, neděle 16.9.2012 

Sokol Vraný    4 : 3   Všenorský SK    

Sestava: 

Šplíchal 

Beneš          Kalík         Jaráb         Zelenka 

       Hlaváček       Rainer    Galbavý      Maliňák       Urban 

           Hořejší        

Střídali:   59.min Něměc za Hlaváčka 

  85.min Novák za Hořejšího  

                

Připraveni:  Löwe , Liška 

Báječný obrat proti lídrovi okořenil hattrickem „Chozik“ ! 
 

Stále bez zraněného Matouška, ale už s „distancově odpočinutým“ Hlaváčkem, ale hlavně s novou ofenzivní 

posilou Kubou Hořejším jsme nemohli začít lépe. Běžela možná 40.vteřina zápasu, chybnou rozehrávku 

všenorského Müllera vystihl Hlaváček, posunul na Hořejšího a ten první kontakt s míčem proměnil ve 

vedoucí branku zápasu – 1:0! V 10.min se prohnal „Galboš“ kolem stoperů, ale jeho střela neměla 

dostatečnou razanci. Ve 12.min si vybral slabší chvilku  Ondra Zelenka, přišel v rohu hřiště o míč a následný 

centr poslal do sítě Drážný – 1:1. Ve 22.min všenorský dirigent Jirka Novotný vyslal Hrdličku, který 

chladnokrevně svojí střelu uklidil do naší branky a nedal Štěpánovi šanci – 1:2! Ve 28.min si všenorský Rezek 

zpracoval ve vápně dlouhý centr a pohotově orazítkoval břevno naší branky! Ve 32.min další šance hostů a 

lob Feglara vytlačil konečky prstů Šplíchal na roh. Ve 36.min založil rychlou akci Novotný, posunul přes 

Frýborta na Wojnara, který naservíroval na hranici vápna Hrdličkovi a ten svým druhým gólem poslal 

všenorské do dvougólového vedení – 1:3. Ve 38.min pěkně střílel Galbavý, ale brankář Bezkočka byl pozorný. 

Ve 39.min nám dal naději opět Hořejší. Nahrával opět Hlaváček a Kuba tentokrát levačkou uklidil míč přesně 

k tyči všenorské branky. Veledůležitý gól! 2:3 Ve 43.min vyslal jedovatou střelu Wojnar a Šplíchal musel 

vyrážet na roh.  

Druhý poločas začal lépe opět pro nás. V 52.min Hořejší technicky střílel na zadní tyč všenorské branky, ale 

Müller na poslední chvíli stačil zastoupit Bezkočku. O minutu později propukla ve vranské aréně radost 

naplno. Beneš založil akci přes „Galboše“, ten poslal přes šířku hřiště pas  na „Urbiho“. Libor nastartoval, 

vyměnil si míč s Hořejším a jeho individuální akce přes dva hráče skončila v síti. Vyrovnáno 3:3 !  V 54.min 

Maliňák připravil Galbavému, který svou střelu s opačnou falší otřel o tyč všenorské branky! V 62.min ve 

slibné pozici odmítl skórovat Hrdlička. A tak na druhé straně udeřila naše čerstvá posila Kuba Hořejší. Naběhl 

si na centr Maliňáka a tentokrát hlavou překonal Bezkočku – 4:3 . Zkompletoval tak hattrick (pravá – levá – 

hlava) V 67.min hlavičku Urbana vykopl z brankové čáry Novotný. V 74.min našel krásným křižným pasem 

Zelenka Galbavého, ale tomu míč ve vápně odskočil a brankář mu míč sebral. V 76.min nacentroval 



všenorský Feglar a Hrdličku následně vychytal Šplíchal. Na druhé straně pěkně vystřelil levou nohou Galbavý, 

ale brankář byl pozorný. V 78.min náš tlak pokračoval, přetažený rohový kop Maliňáka vrátil „Kalda“ a 

Hořejší sám na malém vápně přestřelil branku. Odmítl tak svou čtvrtou branku v zápase. To už by bylo asi 

vážně moc ☺.  Na druhé straně se Drážný dostal do vyložené šance po centru Feglara, ale netrefil míč 

ideálně. Zaplať pánbůh! Zbytek utkání jsme už pohlídali a připsali si tak důležité domácí tři body.  

Tým si zaslouží pochvalu za to, že se dokázal do zápasu vrátit i za nepříznivého stavu. Hosté byli herně lepší 

v prvním poločase, ale dvě rychlé branky a úbytek sil v druhém poločase je stál body. Překvapením bylo 

chování některých ikon hostujícího týmu v závěru utkání. Když chci rozdat, musím umět i přijmout.   

rohové kopy 4:4 /  ŽK 1:2  

V sobotu 22.září zajíždíme do Tuchlovic. Výkop opět v 16:30. 

Srdečně zveme všechny fanoušky! 

(jmb) 


