
 

3. kolo 1. A třídy dorostu, 9. 9. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  7  :  4  Sparta Kladno 

Sestava: 

Losa 

Sailer M.  Horn  Náprstek  Sailer V. 

Šafner  Vébr O.  Liška  Folda 

Vébr J.  Matourek 

Střídání: 55. min Urban za Sailera M. 

                65. min Křepelka za Matourka 

Branky: 3x Liška, 2x Vébr J., Matourek, Folda 

Již dost široký seznam marodů (Izera, Hřib, Hlavatý) těsně před zápasem rozšířil Dragoun (viróza) a 

do kolonky nepoužitelných pro zápas byl zapsán i Madeja (rodinné důvody). Prokeš stále nemohl do 

zápasu, kvůli čekání na registraci. Chybělo nám tedy šest hráčů a to jsme ještě nevěděli, jak dopadne 

Jirka Vébr, který 14 dní netrénoval kvůli potížím se stehenním svalem. Díky bohu noha vydržela. 

Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně i kvůli tomu, že jsme chtěli odčinit zkrat v poslední 

desetiminutovce minulého utkání. A aktivně jsme do zápasu vážně vstoupili. Již ve 4. minutě otevírá 

skóre Honza Liška, který zachytil krátký odkop hostujícího brankáře, míč si zpracoval a poslal čtyřiceti 

metrový oblouček přímo pod břevno. Parádní vstup, vedeme 1:0. Bohužel po gólu jako bychom usnuli 

na vavřínech a soupeř brzy vyrovnává. V 11. minutě zápasu po našem rohovém kopu nezachytáváme 

rychlý brejk hostí a je to 1:1. Chce to opět přidat a zlepšit pohyb. Dobrý pohyb, tak právě to předvedl 

Jirka Vébr, který si povodil obranu Sparty a pohodlně nás posílá do vedení 2:1. Chtělo by to ještě 

jednu branku, přeci jenom dvoubrankové vedení je jistější než vedení jednobrankové. A přání se nám 

plní. Ve 29. minutě skvěle hrající Ondra Vébr vybojuje balon ve středu hřiště, posune ho Honzovi 

Liškovi a ten z hranice šestnáctky trefuje přesně prostor u pravé tyče. Stav 3:1. Další radost nám 

udělá akce s minuty 38. Láďa Šafner se individuálně prosazuje u pravé postranní čáry, pošle oblouček 

na nabíhajícího Honzu Matourka a ten senzačně přehazuje hostujícího gólmana. Stav 4:1 ale opět 

dlouho nevydržel. O slovo se tentokrát přihlásili hosté. Střelu s přímého kopu náš brankář Losa ještě 

vyráží, na oblouček nepokrytého doražeče však už nemá šanci dosáhnout, 4:2. Poslední branku 

v první půli obstará krásnou střelou přes zeď Jirka Vébr. Poločas tedy končí naším vítězstvím 5:2. 

V druhém poločase je potřeba neubrat na aktivitě, hrát koncentrovaně a jistě směrem dozadu. 

Soupeře do větších šancí nepouštíme, a když už je pustíme, dostaneme z toho gól. V méně 

brankovém poločase se první prosazujeme my. Střelu z hranice vápna opět k pravé tyči poslal opět 



ten samý střelec, jako přes kopírák se trefil Honza Liška, který tímto gólem završuje svůj hattrick. 

V 62. minutě už to je opět jen o tři branky. Hosté se prosadili opět rychlým přechodem a kvalitním 

centrem přímo na nohu nepokrytého střelce. Když už to pět minut před koncem vypadá, že zápas 

skončí naším vítězstvím 6:3, zápas přináší ještě dvě branky. Nejprve nás na rozdíl čtyř gólů svým 

gólem posílá Lukáš Folda (trefil se ve všech zápasech), který se prosazuje po individuální akci na levé 

straně a možná i díky šťastnému odrazu dává náš sedmý gól. Těsně před závěrečným hvizdem se 

ještě jednou prosazují i hosté a to když nepokryjeme hlavičkáře po rohovém kopu, ten má sám 

skákající snadnou pozici vsítit závěrečnou branku utkání a stanovit tím závěrečné skóre 7:4. 

Utkání přineslo 11 branek, což je sice krásné pro diváka, já bych ale radši, kdybychom méně gólů dali, 

ale za to žádný nedostali, nebo maximálně jeden. I tak jsme ale spokojeni s třemi body. 7 bodů 

v prvních třech kolech znamená, že vstup do soutěže jsme zvládli dobře i přes spoustu absencí, dnes 

konkrétně šest. Je potřeba neusnout na vavřínech a stále poctivě trénovat a jít zápas od zápasu a 

v nich tvrdě pracovat. 

Fanouškům děkujeme za dobrou podporu a věříme, že nás přijedou podpořit i příští týden, to 

zajíždíme v neděli 16. 9. 2012 na půdu nováčka z Brandýsku. 

(lu) 


