
 

 

 

8. kolo 1. A třídy dorostu, 14. 10. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  6 : 3  SK Slaný 

Sestava:      Losa 

Hlavatý  Madeja  Horn  Sailer V. 

Šafner  Hřib  Vébr O.  Liška 

Folda  Vébr J. 

Střídali: 80. min Urban za Hřiba 

               85. min Matourek za Vébr J. 

               85. min Sailer M. za Sailer V. 

               85. min Křepelka za Foldu 

Připraveni: Náprstek 

ČK: 20. min Horn 

Branky: 2x Folda, 2x Vébr O., Hřib, Šafner 

Minulý týden jsme v pohodě zvládli zápas ve Velvarech (0:6), tento týden nás čekal o hodně těžší sok. 

Na programu bylo slánské derby Vraný – Slaný. Možná nejočekávanější zápas sezóny ať se jedná o A 

tým nebo tým dorostu. 

Celý týden jsme se poctivě na zápas připravovali a s napětím ho očekávali. Nervy hráčů pracovali víc 

než obvykle, přeci jenom vyhrát proti slaňákům je něco trochu jiného než porazit jakéhokoliv jiného 

soupeře. Rozhodčí poprvé píská do píšťalky a zahajuje zápas. Nikoho by v tu dobu nenapadlo, že to 

druhé písknutí bude znamenat, že hned v úvodu dostaneme gól. Na časomíře ještě svítí jednička, 

když se Slaný dostává akcí po levé straně do vedení. Začátek jednoduše řečeno na facku. Místo toho, 

abychom na soupeře hned od úvodu přitlačili, prohráváme. A to teprve přichází 20. minuta, kdy Horn 

dostává za již svůj druhý ostrý faul druhou žlutou kartu a následně červenou. To už vypadá na průser. 

Ale paradoxně je všechno jinak. Jako by nás to stmelilo a nakoplo. Do poločasu je hra sice ještě dost 

rozháraná ale stačíme zásluhou Foldy, který zkrotil prudký centr Šafnera, vyrovnat. To hlavní nás 

čekalo v poločase druhém. 

A pro zápas klíčové akce přišli hned v první desetiminutovce. Nejprve Jirka Vébr vypíchl balon 

chybujícímu levému obránci Slaného a postupoval do odkryté obrany. V brejku ho podpořil brácha 

Ondra, který s přihrávkou od Jirky nemohl naložit jinak než gólově. Parádní vstup do druhé půle. 

Vedeme 2:1. Než stačíme vstřebat to, že v deseti se nám podařilo nejprve vyrovnat a následně dostat 

do vedení, přichází další špatná rozehrávka levého beka Slaného. K balonu se opět dostane Jirka 

Vébr, opět ho předá bratrovi, ten má sice těžší pozici než v případě prvním ale i tak se mu po 

uvolnění podaří dostat náš tým do vedení dvoubrankového. Hráči dobře pracují a za svůj výkon přijde 

další odměna. Láďa Šafner se řítí sám na gólmana a situaci zvládá opravdu precizně. Lob ala Karel 

Poborský stál opravdu za to. Stav 4:1, to už nesmíme prohospodařit. I přes naši stálou aktivitu slánští 

mají několik příležitostí, ty však končí na dnes dobře chytajícím Losovi. Dominik Hřib nastoupil poprvé 

v mistrovském zápase za náš tým a dal si krásný dárek. Po samostatném úniku vstřelil pěknou branku, 

kterou pak následně oslavil tanečkem s Jirkou Vébrem. Dle Hříbkových slov se jednalo o tanec na 

skladbu AJ SU TE PEGU☺(psáno jak bylo řečeno). Ve skutečnosti se zřejmě jedná o song Michela Tella 

 



 

AI SEU TE PEGO (řečeno AJ SAČ ´E PEGO). Pryč od tancování zpět na hřiště. Diváci v gólově bohatém 

zápase viděli penaltu. Tu bezpečně proměnil kapitán hostů a slavil, jak kdyby jeho tým vedl o pět 

branek. No co asi moc gólů nedávají kluci, tak je potřeba náležitě oslavit každý úspěch. Vypadá to, že 

zápas je rozhodnut a my budeme slavit. Ne však vítězství 5:2 ale 6:3. V závěru ještě přicházejí dvě 

branky. Nejprve se prosadí přízemní střelou na zadní tyč náš Folda., v 90. minutě Slaný koriguje jasný 

výsledek na 6:3. 

„Ve dvacáté minutě jsem si říkal, že to vypadá na pěkný průser. Zvládli jsme to ale skvěle. Druhý 

poločas patřil nám a i v desíti jsme dnes pro Slaný byli nerozlousknutelným oříškem. Ukázala se velká 

morální síla, já za tento výkon hráčům děkuji. Dnes mohu poprvé v této sezóně říct, že jsem nadšený. 

Byla tam bojovnost, taktická zdatnost a týmový duch. Líbily se mi také tanečky našeho týmového 

tanečníka, samozřejmě s dobrou asistencí kapitána.“ 

Příští zápas odehrajeme na hřišti posledního týmu z Hředel dne 21. 10. 2012. Těšíme se na Vaši 

podporu. 
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