
 

 

 

22. kolo 1. A třídy dorostu, 19. 5. 2013, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  5  :  1  Hředle 
 

Sestava: 

Liška 

Hlavatý  Horn  Sailer M. 

Hřib Kubík Náprstek Vébr O. Folda 

Vébr J.  Urban 
 

Střídali: 45. Min Kubelka za Urbana 

               45. min Madeja za Foldu 

               60. min Sailer V. za Horna 

               70. min Matourek za Náprstka 

               80. min Paur za Vébr O. 

 

Branky: 2x Vébr J., 2x Vébr O., Kubelka 

 

Hodnocení zápasu trenérem Liborem Urbanem 

Čekal nás zápas s týmem ze spodku tabulky, a i když mají stejně bodů jako Velvary, věděli 

jsme, že taková procházka to nebude. A opravdu nebyla. Nakonec jasný výsledek se rodil 

velmi těžko. První poločas se nám vůbec nepovedl. Možná pod dojmem toho, že jsme si 

mysleli, že to půjde samo. Samo se ale nikdy nic neudělá. Nebýt nepovedeného centru Jirky 

Vébra, který nakonec skončil v bráně, do šaten by se šlo se stavem 0:0. A byl by to výsledek 

odpovídající. I proto, se v poločase musel trochu zvýšit hlas. Lehce jsme přeskupili sestavu a 

zejména Kubelka to dokázal rozhýbat. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Hru jsme 

kontrolovali a dávali i góly. Kubelka z levé strany vymyslel gól pro Ondru Vébra, který měl už 

snadnou pozici. Poté přidal svůj druhý gól Jirka Vébr po chybě hostující obrany. Druhou 

branku přidal i Ondra Vébr. Ranou do pravé šibenice, navíc béčkem, fotbalová paráda. 

Pěknou branku, naší pátou v pořadí trefil krásně z 22 metrů velmi agilní Kubelka. Hosté pak 

už jen minutu před koncem upravili na konečných 5:1. 

Ve středu nás čeká jeden ze zápasů jara. Na Slaný se těší všichni. Do zápasu budeme chtít 

vstoupit lépe než dnes, aktivněji, s větší vervou a aktivitou. Jestli tomu tak nebude, body 

přivezeme jen těžko. 

 

Ve středu 22. 5. 2013 hrajeme dohrávané utkání ve Slaném. Zápas začíná v 18:00 hod. 

Těšíme se na Vaší podporu. 

O víkendu zajíždíme na půdu prvního celku Kročehlav. Zápas začíná v 10:15 hod v neděli 

26. 5. 2013.  

 


