
 

 

 

Dohrávané 9. kolo 1. A třídy dorostu, 24. 11. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  0  :  1  Kablo Kladno 

Sestava: 

Liška 

Dragoun  Madeja  Horn  Náprstek 

Šafner  Kubík  Vébr O.  Folda 

Hřib  Vébr J. 

Střídali: 80. min Hlavatý za Náprstka 

Připraveni: Sailer M., Sailer V., Křepelka, Urban, Matourek 

 

Vlastenec určil konečné pořadí podzimu 

Týden po oficiálním konci podzimní části sezóny nás čekala dohrávka 9. kola přesunuta na tento 

termín kvůli nečekané sněhové nadílce. Velmi očekávaný duel, šlágr kola, šlágr podzimu. Přijela 

kladenská Kablovka. Všichni víme, že právě s tímto týmem máme shodný bodový zisk, tabulkové 

pořadí určuje pouze skóre, které má jasně hlavně díky své pevné obraně lepší Kablovka. Duel 

rozhodne o podzimním mistrovi. 

A že jde o hodně, naznačoval i průběh hry. Velké šance se nerodili, ze hry měl možná více náš celek, 

na to se ale fotbal nehraje. V takových to duelech rozhoduje mnohokrát málo. Momentální rozložení, 

jedna chyba, štěstí… Štěstí? Možná právě štěstí nám chybělo při první velká šanci. Ondra Vébr se 

správně rozhodl a ze zhruba 20 metrů napřáhl ke střele. Ta překonala i hostujícího brankáře, proti 

však byla horní branková konstrukce, od které se míč odrazil na čáru a ven. Velká škoda, možná (teď 

už víme, že určitě) to je zápas o jednom góle, o prvním góle. Ten, komu se ho podaří dát, bude mít 

velkou výhodu. Gól přišel, vstřelil ho i náš hráč, bohužel ne do té správné branky. Honza Madeja 

netrefil dobře odkop a míč vlastně pouze tečí roztočil a poslal ho nad a za sebe. Honza Liška v brance 

byl lehce venku a na nečekaný odkop už nemohl stihnout zareagovat. Moc vážných situací jsme 

v prvním poločase neviděli. A vlastně ani v tom druhém. Hosté poctivě brání a ne nadarmo mají 

nejlepší obranu v soutěži. Za celý zápas si vlastně nevytváříme jasnou brankovou příležitost. Snažíme 

se hrozit ze standartních situací, v závěru se do útočení zapojuje i náš brankář. Vyrovnávací branku i 

z těch největších skrumáží však do branky dotlačit nedokážeme a zápas končí naší první domácí 

prohrou v této sezóně smolně 0:1. 

 

Velká škoda. Dnes nemůžu hráčům vyčíst nic, co se týče nasazení a chtíče. Možná nám chybělo 

trošičku víc myšlenky a chytrosti jak se říká v předfinální fázi. Něco, co by zaskočilo, překvapilo 

konsolidovanou obranu hostů. Tu musím objektivně vyzdvihnout, nedovolili nám takřka nic a jsou 

nejlepší řadou Kablovky. Paradoxem je, že za poslední tři zápasy jsme dostali pouze dvě branky, což by 

mělo znamenat při našich střeleckých schopnostech 9 bodů, my však z těchto zápasů máme pouze 

body 4, to je fotbal. V tom je krásný. Už teď se těšíme na jarní část sezóny, na boje o příčky nejvyšší. 

 


