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III.třída skupina B
sobota 3.9.2011 17:00 hod
Poločas - 1:1
Branky - 5.min M.Capl, 28.min domácí, 55.min L.Hlávka
Střídání - 46.min kpt.Petr Vitín za Vojtu Horu, 46.min Tomáš Šedivý za Filipa Soudka
Sestava : Jochman, Liška H. – Linhart T. – Plašil M. – Liška P., Beránek T- Hlávka L. – Soudek F. – Hora V.,
Capl M. – Fojt K.
V druhém utkání jsme zavítali na hřiště Sokola Blevic a do zápasu jsme nastupovali s cílem odčinit
domácí prohru z minulého kola.
Začátek zápasu se nám vydařil na výbornou a po pěkné křižné přihrávce T. Beránka potvrdil své kvality
Míla Capl. Své sólo v 5 min zakončil s přehledem podél gólmana, vedeme 0:1.
V 17.min přesný centr Vojty Hory našel opět Mílu Capla, ale tentokrát hlavička minula branku
domácích.
Ve 23. min se poprvé zaskvěl Miloš Jochman, který nám vypomohl v tomto utkání a zneškodnil 100%
šanci domácích. Bohužel po první dvacetiminutovce převzali blevičtí iniciativu a ve 28. min po chybě
naší obrany vyrovnali na 1:1. Brankářský um ukázal gólman našeho A mužstva ještě minutu před
poločasem, kdy vychytal v jasné šanci blevického útočníka.
Druhý poločas jsme začali aktivně a už v 53.min svým typickým důrazem pronikl přes dva hráče Martin
Plašil a akci zakončil střelou, která orazítkovala pravou tyč. Poté bravurní individuální akci všem
přítomným předvedl náš kapitán Lukáš Hlávka. Na polovině hřiště si v 55 min přebral balon a ze čtyř
hráčů si udělal slalom a levačkou krásně zavěsil k tyči, vedeme 1:2.
V 70. min po faulu na Martina Plašila jsme zahrávali Mílou Caplem trestňák, který domácí brankář
s námahou vyrazil. Minutu nato dali o sobě vědět i domácí, ale i tentokrát nás podržel skvělý Miloš
Jochman.
V 80. min vyzkoušel pozornost gólmana Martin Plašil a jeho střelu z 30m vyrazil pouze na roh. Hosté se
snažili a vytvořili si v posledních minutách územní převahu, ale pozorná obrana naše týmu už nic
nedovolila.
Utkání jsme dovedli do vítězného konce a odvezli si důležité tři body. Náš tým tentokrát předvedl
bojovný výkon s kolektivním pojetím.
Příští utkání sehrajeme v sobotu 10. září od 17:00 hod na domácím hřišti proti Slavoji Zvoleněves.
Zveme všechny naše příznivce!
coach PŠ

