
1. kolo 1. A třídy dorostu, neděle 26. 8. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  5  :  1  Odolena Voda 

Sestava: 

Losa 

Dragoun  Horn  Náprstek  Sailer V. 

Vébr O.  Madea  Hlavatý  Folda 

Vébr J.  Liška 

Střídání: 50. min Šafner za Hlavatého 

                63. min Sailer M. za Sailer V. 

                69. min Urban za Vébra J. 

                69. min Matourek za Foldu 

                69. min Křepelka za Náprstka 

 

Branky: 2x Madea, Vébr J., Folda, Liška 

 

Po letní přestávce vstupoval náš dorostenecký tým do nového ročníku 1. A třídy. Poohlédněme se ale 

lehce po tom, co se v týmu událo během léta. Se skončením minulé sezóny náš tým opustilo několik 

hráčů. Skončily samozřejmě devadesát trojky - Löwe, Nauš, Novák, Košťák, Sýkora. Tým opustil také 

Kubík, který hostuje v SK Kladno, hostování neprodloužil Holý, i když jsme o něj měli eminentní 

zájem, do přípravy se nezapojil ani Bradáč, fotbal ho asi již nebaví natolik, aby mu věnoval tolik času. 

Podtrženo sečteno opustilo nás 8 hráčů. Dalo by se říct, že jsme mužstvo přes léto museli zcela 

přebudovat. A tak přišly nové tváře. Na střídavý start u nás nově budou startovat Madea, Losa, Hřib a 

Dragoun. Z Vrbna na hostování přichází mladá čtveřice Marcel Sailer, Vít Sailer, Daniel Hlavatý a Jan 

Prokeš. Tým se nám tedy povedlo dobře doplnit a se všemi příchozími hráči jsme doposavad velmi 

spokojeni. 

Ještě než se dostaneme k samotnému průběhu zápasu, podívejme se do týdne těsně před zahájením 

soutěže. A nebyl to vůbec příjemný týden. Místo toho, abychom se natěšeně připravovali na nedělní 

vstup, postihli nás dvě zranění. Jeden z našich gólmanů Dominik Izera si nešťastným uklouznutím na 

koupališti na 4x zlomil nohu, samozřejmě mu přejeme brzké uzdravení. A aby zlomenin nebylo málo, 

v pátek si při předzápasovém tréninku zlomil klíční kost posila Dominik Hřib. Věříme, že se Dominik 

brzy uzdraví a bude nám nápomocný. 

A teď už k zápasu. 

Začátek se nám povedl a soupeře jsme přišpendlili na jeho polovině. Gólový efekt to však nepřineslo, 

naopak. První šance hostů a skóre se mění v náš neprospěch. Nedokázali jsme zachytit rychlou 

přímočarou kombinace soupeře na jeho levé straně, náš brankář absolutně bez šance. Prohráváme 

tedy již v 10. minutě. I přes obdrženou branku jsme stále aktivní a snažíme se, co nejrychleji 

jednobrankové manko smazat. To se nám daří již v minutě 17. Ondra Vébr krásně našel křižně bratra 



Jirku, ten balon zpracovává, oklamává dva obránce a míří s úrovně malého vápna přesně k tyči. Stav 

1:1. Neuběhlo ani pět minut a jdeme dokonce do vedení. Na skvěle zahranou standartní situaci ze 

strany Ondry Vébra si na přední tyči naskočí Honza Madea a posílá nás do vedení. Ondra Vébr si 

připisuje již druhou asistenci. Zbytek poločasu dohráváme v dobrém tempu a soupeř hrozí pouze 

z brejků. Za zmínku stojí naše šance z 33. minuty. To se Honza Liška rozhodl nic nevymýšlet a vystřelil 

z dobrých 23 metrů, povedená střela byla ještě lehce tečovaná a nakonec orazítkovala břevno 

soupeřovi branky. Ve zbytku poločasu se urodilo ještě několik řekněme polo šancí, buď ale byli 

nedůrazné, nebo nedotáhnuté do konce.  

V přestávce nabádáme hráče, aby pokračovali ve stejné aktivitě jako v prvním poločase. Padla i slova 

o tom, že další gól je klíčový. A proto jsme ho museli vstřelit my. Začátek druhé půle je poněkud 

opatrný a nervózní z obou stran. Tedy až do 55. minuty než vstřelíme další gól. Opět standartní 

situace ze strany. Opět se k zahrání postaví Ondra Vébr. Tentokrát se pokouší nacpat balon přímo do 

branky, hostující brankář střelu nejistě vyrazí před sebe, kde v pádu doráží znovu Honza Madea. 

Vedeme 3:1 a jsme na dobré cestě za třemi body. Se třetím gólem totiž přišel i klid na naše kopačky a 

zápasu už jasně dominujeme. Nejprve v tutovce promáchne Folda. Mrzet ho to ale dlouho nemuselo, 

protože již za tři minuty dává hlavou gól po přesném centru Lišáka. Běží 65. minuta a my přidáváme i 

branku číslo pět. Kombinaci na hranici vápna Jirka Vébr prostrkává mezi stopery na Honzu Lišku a ten 

nekompromisní bombou stanoví konečný stav zápasu. Ve zbylých pět a dvaceti minutách se už nic 

vážnějšího neděje a my v poklidu už i s pěticí střídajících hráčů dohráváme a zápas dotahujeme do 

zdárného konce.  

Pár slov trenéra Libora Urbana 

Zápas to nebyl vůbec jednoduchý, soupeř se prezentoval velice sympatickým dojmem a nebojím se 

říct, že budou patřit k tomu lepšímu, co letošní 1. A třída dorostu nabídne. I proto jsme s výsledkem 

5:1 maximálně spokojeni. Všichni hráči k zápasu přistoupili v daný moment dobře. Individuality chválit 

nebudu, závěrem řeknu jen dobrá týmová práce. Ta dělá velké hráče, velké týmy, dobré výsledky. 

Příští zápas odehrajeme v sobotu 1. 9. 2012 na hřišti Dolních Beřkovic. Těšíme se na Vaši podporu. 


