
5. kolo 1. A třídy dorostu, neděle 23. 9. 2012, hřiště Vraný 

TJ Sokol Vraný  5  :  2  Tatran Rakovník 

Sailer M. 

Dragoun  Horn  Náprstek  Sailer V. 

Hlavatý  Vébr O.  Liška  Folda 

Vébr J.  Matourek 

Střídali: 60. min Urban za Matourka 

              70. min Prokeš za Foldu 

Branky: vlastní, Vébr J., Horn, Dragoun, Folda 

Standardky nám přinesly tři body 

Po doslova bídném výkonu minulý týden, jsme si chtěli napravit reputaci v domácím utkání s týmem 

Tatranu Rakovník. Vůbec jsme nečekali lehký zápas, konečně jsme ale měli jít do zápasu takřka 

kompletní (dlouhodobě chybějí Izera a Hřib, který už by po zlomenině klíční kosti měl začít pomalu 

s tréninkem). To byla ale pouze naše domněnka. Na zápas bez omluvení nedorazil brankář Losa. 

Skvělé, alespoň se ukázalo, jak dýcháš pro tým a také Tvoje morální a lidské vlastnosti. Takže 

komplikace nastala hned před zápasem. Do branky musel povoláním obránce Marcel Sailer. 

I vzhledem ke všem předzápasovým okolnostem, jsme do zápasu chtěli jít s tím, že zajistíme a 

zahustíme střed pole a budeme vycházet z hlubšího bloku. Do utkání tak vstupujeme a hosty do 

žádného vážnějšího ohrožení branky nepouštíme. A také jdeme do vedení. Přímý kop z pravé strany 

hřiště zahrává Ondra Vébr, před branku posílá pěkný balon, který si do vlastní branky srazil jeden 

z hráčů soupeře. Skvělý start. Hra v průběhu celého utkání je dost nepřesná jak naší straně tak na 

straně soupeře. My se až moc uchylujeme po zisku balonu k rychlé finální přihrávce, což je škoda a 

ztrácíme s tím spoustu míčů. Lepší by bylo balon podržet a zakombinovat. Kombinaci však 

nepotřebujeme ani ke gólu číslo dvě. Rohový kop Víti Sailera se odráží na vápno k Hornovi, který si 

mazácky míč připraví a ještě mazáčtěji skóruje. 2:0. Kombinačních akcí je opravdu málo a tak si opět 

pomáháme standartní situací. Ondra Vébr střílí z 28 metrů, hostujícímu brankáři balon vypadne 

z ruky přímo k nohám Jirky Vébra, který nás pohodlně poslal do tříbrankového vedení. Do poločasu se 

trefujeme ještě jednou. Opět ze standartní situace, z rohového kopu. Přízemní centr propadne až 

k Tondovi Dragounovi, který svou bombou skoro trhá síť. Poločasový výsledek je tedy 4:0. 

Druhý poločas se odvíjí přesně ve stopách toho prvního. Hra dost nepřesná, málo pohledných akcí. 

Jedna pohledná akce z naší strany však přišla. Do otevřené obrany najel po přihrávce Jirky Vébra 

Lukáš Folda a přízemní střelou poslal utkání do rozdílu o pět branek. Hosté si však branku dát 

zasloužili a také jí dali. Vlastně také je dali. Dvě branky hostů však upravily stav zápasu na konečných 

5:2. 

Nevím, jestli jsme dnes byli herně lepším týmem, cením si však přístupu všech hráčů. Utkání zvládli 

výsledkově, dokázali se vypořádat s absencí brankáře. Poctivost, tak bych stručně ohodnotil dnes náš 

výkon.  

Další zápas sehrajeme opět doma. V neděli 30. 9. 2012 přivítáme Pšovku Mělník.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

(lu) 

 

 


