
 

Sokol  JEDOMĚLICE   :   Sokol  VRANÝ B     
1:0 

III.třída skupina B 

středa 28.9.2011 16:30 hod 

Poločas - 1:0 
Branky  - 8.min za domácí Horák 
Střídání -  46.min  J.Vébr  za T.Beránka, 60.min T.Beránek  J. za M.Plašila, 70.min J.Fojt za J.Lišku 
Sestava :  Šplíchal Š. - , Šedivý T. – Linhart T. – Plašil M. – Liška J., Beránek T-  Hlávka L. – Hora V.,  
    Kubík T. - Capl M. – Soudek F. 

 

Na hřišti prvních Jedomělic, jsme předvedli nebojácný výkon, bohužel bez výsledkového 

efektu. 

Zápas nezačal pro nás vůbec dobře. Už v 8.min, po zahraném trestném kopu od postranní 

lajny, jsme neuhlídali útočníka domácích a ten hlavou otevřel skóre -  1:0. 
Ve 12. min jsme zahrozili poprvé, když centr Vojty Hora našel hlavu Míly Capla, ale ten  

přestřelil. Po dobré kombinace se dostal ve 33. min ke střele Tomáš Kubík, jeho povedená 

rána překvapila i gólmana a jen kousek stačil, aby mu balon prošel pod nohama. Ihned 

z protiútoku zazvonilo břevno u naší branky!  Ve 36. min jsme mohli vyrovnat, když Filip Soudek 

přehodil vybíhajícího brankáře, ale jeho lob vykopl obránce z brankové čáry. Ve 42. min 

pěkně vystřelila jedna z posil Přední Kopaniny, ale rána orazítkovala pouze tyč naší branky. 

Minutu před poločasem předvedl pěknou individuelní akci Tomáš Kubík, pohrál si s obránci a 

přihrál pod sebe Vojtovi Horovi, který bohužel nezakončil dle představ příznivců Vraného.  

 

Do druhé poločasu jsme na hřišti poslali další mladou pušku - Jirku Vébra, který měl svou 

rychlostí platit na pomalejší obránce. Na časomíře běžela 60.min, když byl faulován v našem 

vápně domácí záložník, ale jeho penaltu, kterou sám zahrával, bravurně vyrazil „čaroděj“ 

Štěpán Šplíchal. Následný souboj našich dvou obránců se záložníkem Nedvědem neskončil 

moc štastně. Domácí borec upadl a došlo ke zlomenině ruky v zápěstí. Všichni mu přejeme 

rychlé uzdravení a brzký návrat na trávník. Po chvilce přerušení jsme načali ofenzivní smršť, 

kdy jsme útok ještě podpořili Kubou Fojtem a hráli na tři útočníky. V 75. min trefil tyč Vojta Hora 

a poté nám nebylo přáno. Nejprve Tomáš Kubík vstřelil gól a hned na to Míla Capl předběhl 

stopera a zavěsil podél padajícího gólmana. Ani jedna branka nebyla uznána pro postavení 

mimo hru. Bohužel hlavní rozhodčí dal na pomezního laika z řad domácích a nechtěl připustit 

zbytečné drama. Do konce zápasu jsme se snažili ze všech sil vyrovnat, ale na vyrovnání jsme 

už nedosáhli. Bylo to utkání, kterému by více slušela remíza. Jsem přesvědčen, že jsme byli za 

celý zápas herně lepší, ale pravidla hovoří jasně. Vyhrává ten, kdo vstřelí více gólů a to se 

nám nepodařilo. 

 

 V sobotu 1.října od 16:30 hod. přivítáme na domácím hřišti našeho soupeře Sokol Uhy.  Zveme 

všechny naše příznivce a budeme rádi za Vaši podporu. 

 
coach PŠ 


