
 

Sokol  VRANÝ B   6:1   Sokol  KNOVÍZ      
III.třída skupina B 

sobota 12.11.2011 od 14:00 hod 

Poločas   4:1 

Branky   11.min hosté, 13.min L.Hlávka, 30.min F.Soudek, 32.min M.Capl, 36.min M.Plašil,  
52.min M.Capl, 71.min M.Capl   

Střídání   70.min  B.Studnička za J.Lišku 
Rozhodčí K. Jandák 

Sestava   Plašil M.  -  Beránek  T. -  Beránek T. II. -  Linhart T. - Liška J., Fojt J. -  Hlávka L. -  Šubrt P.  - 
Hora V., Capl M. -  Soudek F. 

 

Na vysoké vítězství nám stačilo pouze osmdesát  minut. 
 
Jelikož bylo předem avizováno focení do ročenky Sokola, do zápasu se nominoval také trenér a na 

hřišti vydržel celých 90 min. 

Úvod nečekaně patřil hostům a v 11.min jsme inkasovali z rohu,  když zcela volný hráč ve velkém 
vápně  pohodlně zavěsil na 0:1.  Tento stav bohudíky dlouho nevydržel, o minuty později 

nechytatelnou ranou srovnává Lukáš Hlávka na 1:1. Poté začal festival neproměněných šancí. Do 
třech vyložených šancí se postupně dostal Filip Soudek, následně Honza Liška  a až pátý pokus 

z kopačky Filipa Soudka znamenal vedení 2:1. Po tomto gólu jsme otevřeli okenice pouťové 
maringotky a začali střílet ostrými do hlavního terče. Ve 32. min jsme zahrávali rohový kop, na centr 

si naběhl Míla Capl a hlavičkou zvyšuje na 3:1. O tři minuty později se k velkému sólu odhodlal Míla 
Capl, kličkou obešel brankáře, který však tvrdým zákrokem trefil našeho útočníka do kotníku. 

Následovala žlutá karta a pokutový kop, který s jistotou proměnil náš gólman Martin Plašil, vedeme 
4:1. I druhý poločas se odehrál na polovině soupeře a v 52.min zvýšil Míla Capl po rohu Vojty Hory na 
5:1. Hattricku se dočkal Míla Capl v 71. min, když se dobře orientoval v malém vápně, využil důrazu 
a a tím mohl předvést oslavné salto na konečných 6:1. Zápas velmi dobře řídil soudce Karel Jandák 

a ukázal nový trend rozhodčím. Debatu, jinak velmi špatně mávajícího laika z Knovíze s našimi 
fanoušky ukončil  nejlépe jak mohl  a už v 80. min za rozhodnutého stavu odpískal náš poslední 

podzimní zápas.  

Tímto jsme završili pěknou sérii domácích výher, která trvala šest zápasů a vedoucí mužstva podá 

návrh na Okresní fotbalový svaz , zda bychom nemohli hrát jen domácí zápasy a k venkovním ani 
jezdit. Posuďte sami, v každém zápasu hraném na domácí půdě, pokud nepočítáme úvodní kolo,  

jsme nastříleli soupeři minimálně čtyři branky -  Zvoleněvsi  4, Tuřanům  5, Uhům  5, Klobukům  5, 
Olovnici 5, Knovízi  6.  

A tak mohu zakončit výrokem Jiřího Paroubka : A kdo z Vás to má ? 

 
Přeji Vám všem krásný odpočinek od fotbalu, klidnou zimu a teplo u rodinného krbu.® 
® krb nebo krbová kamna je možné objednávat na subrt@krby-style.cz, po předložení toho referátu 
8% sleva   ☺ 

coach PŠ 


