
6. kolo 1. A třídy dorostu, 30. 9. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  3  :  2  Pšovka Mělník 

Sestava: 

Losa 

Dragoun  Horn  Madeja  Náprstek 

Hlavatý  Vébr O.  Liška  Sailer V. 

Vébr J.  Folda 

Střídali: 55. min Šafner za Sailer V. 

              89. min Urban za Foldu 

              90. min Sailer M. za Vébr J. 

Připraveni: Prokeš, Matourek 

Branky: 2x Vébr J., Liška 

Poslední zářijový den na naše hřiště přicestoval dorost Pšovky Mělník. Soupeř, na něhož nemáme 

vůbec dobré vzpomínky z minulého jara. Na domácí půdě jsme utrpěli krutý debakl 1:10. Oba týmy 

sice prošli ráznou obměnou, přesto jsme porážku soupeři chtěli vrátit. 

Do utkání jsme však nevstoupili dobře. Soupeř byl mnohem pohyblivější, aktivnější a v kombinaci 

daleko přesnější. Ze slibného začátku však nedokázali vytěžit žádnou nebezpečnou šanci, která by 

přímo ohrožovala naší bránu. My jsme první čtvrthodinu nebyli nebezpeční vůbec. Na první velkou 

příležitost a vlastně i první gólový moment se tedy čekalo do 22. minuty. To se středem obrany dostal 

Jirka Vébr do vápna, přichystal si balon na svojí silnější pravačku, v době, kdy chtěl vystřelit, byl 

nedovoleně faulován a pískala se penalta. Tu sám postižený bezpečně proměnil a poslal nás do 

vedení. Obraz hry se ale nemění. Hosté jsou stále aktivnější a pohyblivější, šanci si ale ne a ne 

vytvořit. A tak z rychlé kolmé akce můžeme zahrozit my. Folda dostává přesnou přihrávku do běhu, 

řítí se sám na gólmana, kterého ještě obchází, čímž se vytlačuje z dobrého střeleckého úhlu, nakonec 

trefuje boční síť. Poločas končí. 

Jestli chceme uspět, musíme v druhé půli hodně přidat. Náš pohyb by se dal přirovnat k pochoďáku 

důchodců, kombinace se rovnala té, co předváděla Sparta v derby. Jak už ale mnohokrát platilo, že 

slova v kabině ještě neznamenají činy na hřišti, tak to bylo i tentokrát. Hosté stále herně lepší a 

dočkávají se i vyrovnání. Dalekonosná přízemní střela skončila ku podivu všech přítomných v naší síti. 

Stav 1:1. Nutno říct zaslouženě. V 65. min kopeme rohový kop. Míč se odrazí po hlavičkovém souboji 

k nohám Lišky, který ho bez přípravy bodlem vyšle směr branka. Hostující brankář vůbec nestihne na 

tuto střelu k pravé tyči zareagovat. Podruhé v zápase se tedy dostáváme do vedení. Ale ne na dlouho. 

Už za osm minut proletí kolem našich spících obránců na pravé straně jeden z nejlepších hráčů 

hostujícího celku, vyřazuje tři hráče ze hry a předkládá gólovou nahrávku před naší odkrytou svatyni. 

To nešlo nedat. Stav 2:2. Na přelomu 89. minuty, když už to vypadá, že se body budou dělit rovným 

dílem, přichází poslední náš úder. Liška střílí z hranice šestnáctky, balon míří do tyče a odráží se od ní 



přímo k nohám dobíhajícího kapitána Jirky Vébra, povinnost mu velí prázdnou kasu trefit, což taky 

koná. Ve zbývajících třech minutách už to zvládáme a vítězíme stavem 3:2. 

Naše hra nebyla opět taková, jak bychom si to představovali. S výsledkem tedy spokojen jsem, naší 

hru se nebojím nazvat slovem hrůza. Výhra po špatném výkonu se často nazývá vydřenou výhrou. My 

jí ani dnes nevydřeli, vyhráli jsme šťastně. Body se ale rozdávají podle toho, který tým vstřelí víc 

branek, v tom jsme dnes byli lepší než náš dnešní kvalitně hrající soupeř. 

Příští zápas odehrajeme na půdě okresního rivala. V sobotu 6. 10. 2012 zajíždíme na hřiště Velvar.  

Těšíme se na Vaši podporu. 

(lu) 


