
 

 

 

12. kolo 1. A třídy dorostu, 11. 11. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  2  :  0  Roztoky 

Sestava: 

Liška 

Dragoun  Madeja  Horn  Náprstek 

Šafner  Kubík  Vébr O.  Folda 

Hřib  Vébr J. 

Střídání: 90. min Urban za Kubíka 

Připraveni: Matourek, Křepelka 

Branky: Kubík, Hřib 

 

Šlágr kola dorostenecké 1. A třídy se odehrál tuto neděli na našem hřišti. Hostili jsme třetí tým 

tabulky Roztoky, které na nás ztráceli pouhé tři body. Šlo tedy o hodně, utrhneme se s Kablovkou na 

čele o šest bodů nebo se nám to ještě víc vyrovná? 

Začátek zápasu hned ukazuje, že to pro nás nebude vůbec snadná práce. Roztoky potvrzují své 

postavení v tabulce a jejich hra má potřebnou kvalitu. Hraje se oboustranně pěkný fotbal, do šancí se 

však dostáváme více my. Ve dvacáté minutě rozehrajeme pěknou kolmou akci středem hřiště, Tomáš 

Kubík se řítí sám na brankáře, kterého si dobře obhazuje a chce mířit vstříc odkryté brance ke gólu, 

faulem ho však zastaví brankář, píská se faul a asi všichni přítomní očekávají červenou kartu. 

Rozhodčí však vytahuje kartu mírnější žluté barvy, z následného přímého kopu ani netrefíme branku. 

O deset minutek později opět velmi agilní Tomáš Kubík opět obhazuje brankáře, dostává se ale mimo 

střelecký úhel až k brankové čáře, krásně nacentruje na hlavu Dominika Hřiba, který střílí branku. 

Radovat se však nemůžeme, rozhodčí nám branku pro údajné opuštění balonu ze hřiště neuznává. 

Dle dotázaných hráčů, kteří byli blízko této situace, prý ale o žádný aut nešlo. Postupně jsme se stali 

lepším týmem na hřišti a to hlavně díky tomu, že jsme byli pro branku soupeře nebezpeční. Další dvě 

šance jsme měli po dobře rozehraných rohových kopech, balon jsme do branky však dotlačit 

nedokázali. Blíží se konec poločasu a ještě jedna naše obrovská šance. Dominik Hřib se uvolňuje na 

velkém vápně, dobře si posune míč do vápna, nikým neobtěžován však zvolí špatné řešení zakončení 

a svůj lob posílá pouze nad hostující kasu. Je tu poločas a stav 0:0. Hraje se pěkný fotbal se šancemi 

na naší straně, soupeře jsme za první půlku do žádné velké šance nepustili, za zmínku možná stojí 

akorát střela s nějakých 13 metrů do boku Liškovi branky. 

 

Ve druhé půli chceme pokračovat v nastaveném trendu. Doposavad jsme vždy gól dali a věřili jsme, 

že ho dáme i dnes. Samozřejmě jsme dál museli myslet hlavně na zadní vrátka, dostat první branku 

v takovémhle zápase by mohlo být pro nás smrtící. Do druhé půle vstupujeme dobře sérií několika 

rohů, žádný se však gólově neujme. Krásný fotbalový moment nám připravila minuta 55. Ondra Vébr 

bez přípravy trefuje svou slabší levačkou balon z dobrých 23 metrů, jeho bomba trefuje ale pouze tyč. 

To už je smůla. Do šance se dostávají i hosté a to hned do dvou po rohových kopech. Jeden se nám 

podaří horko těžko odkopnout a druhý skvěle vyráží Honza Liška. To je pro nás varování, soupeř 

 



 

bojuje a dělá vše pro to, aby nám sebral body, to je jasné. A po našich velkých nevyužitých šancích 

mají tu největší šanci, co fotbal může nabídnout, hosté. Píská se totiž penalta za nastřelenou ruku 

v našem vápně. Míč si staví hostující kapitán. Honza Liška se svými pohyby snaží střelce rozhodit. 

Dobře kopnutá penalta k levé tyči, u ní je ale včas náš brankář a skvělým zákrokem balon do branky 

nepustí. Famózní zákrok. Možná klíčový moment celého zápasu. Chycená penalta nás totiž nakopne 

k větší aktivitě. Teď jen vstřelit tu branku. Láďa Šafner střílí z rohu vápna, střela mu moc nesedne a 

jde napříč pokutovým územím, kde se zjeví úplně volný Tomáš Kubík, balon zpracuje a tvrdou ranou 

k tyči ho posílá do sítě. Gól, vedeme 1:0. Blíží se konec zápasu, hosté samozřejmě nic nevzdávají a 

vrhají všechny síly do útoku. Do šance s názvem vyložená se však nedostanou. Hrozbou jsou jen rohy, 

ty jsou vždy ošemetné. Na časomíře svítí 90. min a my už se modlíme ať je konec. Ten bude ale asi až 

po akci na jejímž konci je Dominik Hřib. A je to konec gólový. Dominik přehazuje bezmocného 

brankáře hostí a stanovuje konečný stav utkání. K naší radosti se přidávají fanoušci a vyprovází nás 

bujarým potleskem. 

 

Hráčům děkuji. Byla to dobrá práce a naše zasloužené vítězství. Musím se jen smát, když se hostující 

střídačka cítí ukřivděná a všechno co jde, možná i to co nejde, hází na rozhodčího. Kdyby se měl někdo 

cítit ukřivděný tak jsme to byli jednoznačně my. Ve dvacáté minutě měl být vyloučen hostující brankář, 

ve třicáté minutě nám rozhodčí neuznal regulérní branku a v šedesáté proti nám odpískal penaltu. 

Myslím, že takhle nevypadá tendenčně vedené utkání proti jednomu týmu, jak tvrdili hostující 

funkcionáři. Dnes to vyhrála naše větší týmová morálka. Velké uznání patří Honzovi Liškovi alias 

Johnu Hartovi. Takhle to má vypadat, když brankář podrží svůj tým. Za vítězství jsme rádi, musíme ho 

však teďka potvrdit v Mělníku. Je před námi ještě čtrnáct dní práce, my je musíme s chutí, radostí a 

s dobrou pohodou odmakat a ze zbylých dvou zápasů urvat, co nejvíce bodů. 

 

Příští zápas odehrajeme v sobotu 17. 11. 2012 v Mělníku s místním FC. Těšíme se na podporu 

našich věrných fanoušků.  
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