
Lukáš Vraštil debutoval v     Gambrinus lize
     Když  27.srpna  2000  nastoupilo  na  domácím pažitu  družstvo  železnické
přípravky  ke svému premiérovému mistrovskému utkání s Jiskrou Hořice (1:9),
asi  nikdo  netušil,   jak  úspěšná  parta  se  okolo  trenéra  Vaška  Pivoňky  dala
dohromady. Téměř stovka (!!!) diváků  mohla na hřišti sledovat i první  fotbalové
krůčky hráčů, kterým  i krajské soutěže budou jednou málo.   1.prosinec  se stal
pro železnický fotbal významným dnem - na prvoligový trávník totiž vyběhl první
odchovanec místního fotbalu.  V utkání 16.kola  Mladá Boleslav – Baník Ostrava
(4:0) vystřídal v 78.minutě devatenáctiletý  Lukáš Vraštil Jana Štohanzla  a opět
o krůček postoupil  ve své fotbalové kariéře.   Rok 2013 byl  pro Lukáše velice
úspěšný – v létě oslavil s  Mladou Boleslaví mistrovský titul v dorostenecké lize,
podzimní  část  sezóny  potom  dovedl  jako  kapitán  „Bolku“  v lize  juniorské  na
3.příčku  a spolehlivé výkony jej potom popostrčily  až do  ligového A-týmu FK
Mladá  Boleslav.  Mimo  trávník  stihl  Lukáš  ještě  odmaturovat  a  zapsat  se  na
vysokou školu.
      O  Adéle  Pivoňkové,  hráčce  pražské  Sparty  a  stabilní  člence  ženské
reprezentace   se  ví  hodně  dlouho  –  a  občas  ji  máme  možnost  sledovat
v televizních  přenosech    kvalifikace  o  MS   nebo  ženské  obdobě  Ligy  mistrů.
Dalším odchovancem, který  pravidelně hraje  vyšší  soutěže je  Kuba Kordík -
stále ještě kmenový hráč Slovanu Liberec odešel v létě z Nové Paky do dalšího
divizního  celku  FK  Železný  Brod.  Už  na  začátku  tohoto  roku  změnil  svoje
působiště i Míša Pivrnec, stále ještě člen našeho oddílu, který po Jičínu a Nové
Pace  získal svoje třetí divizní angažmá v Aritmě Praha.

   

... A NĚCO PRO PAMĚTNÍKY -  referát z     prvního utkání naší první 
přípravky 

sezóna 2000/2001  - okresní přebor přípravek –  27.srpna 2000
Sokol ŽELEZNICE – Jiskra HOŘICE   1 : 9 (0:6)
       Premiérový zápas Železnice v této věkové kategorii odehráli hráči : Lukáš Pažout – Filip
Procházka,  Filip  Mareček,  Honza  Nožička,  Matěj  Daniš,  Kuba  Kordík,  Míša  Jína,  Áďa
Pivoňková,  Lukáš  Vraštil,  Martin  Bambušek  a  Tomáš  Brož.  Proti  zkušenějšímu  soupeři
odvedli  naši „čtvrtmetrákoví“ snaživý výkon, jedinou branku vstřelil  Kolja Jína z přímého
kopu po faulu na Kubu Kordíka. Příště to už určitě bude lepší.

(v průběhu sezóny se přišel učit kopat do balónu i Míša Pivrnec)


