
 

Sokol  VRANÝ  B   :   Sokol  UHY     5:0 

III.třída skupina B 

sobota 1.10.2011 16:00 hod 

Poločas - 2:0 

Branky  - 3.min  J.Vébr,  40.min  J.Vébr,  30.min J.Liška, 74.min T.Šedivý, 79.min. T.Beránek 

Střídání -  46.min  V.Sýkora  za B.Studničku, 46.min P.Vitín za J.Vébra 

Sestava :  Šplíchal Š. - , Šedivý T. – Beránek T. II. – Plašil M. – Liška J., Beránek T-  Hlávka L. – Soudek F. -  Fojt J.,  

    Vébr J. – Studnička B. 

 

Povinné vítězství jsme si připsali proti Sokolu Uhy a přesvědčivě zvítězili.  

 

Do utkání nemohli nastoupit Míla Capl a Tomáš Linhart. Prvně jmenovaný leží v nemocnici se zápalem plic a 

Tomáš dorazil na zápas rovnou z veselky svého bratra, který se ženil. Našemu šuterovi přejeme brzké uzdravení 

a Zbyňkovi Linhartovi hodně štěstí v manželském svazku. 

Na domácím hřišti nám patří úvody zápasů a i tentokrát jsme se prosadili už ve 3.min, když poprvé skóroval 

Jirka Vébr  – 1:0. Hosté hrozili sporadicky, ale nestárnoucí Hájek alias Karásek ukazoval, že stále s míčem umí. 

Ve 40. min se před brankou dobře orientoval Jirka Vébr a svým druhým gólem zvýšil na 2:0. Neuběhla ani 

minuta a mohli jsme zvýšit vedení, ale Tomáš Beránek nevyužil nabídnutou šanci.  

 

Do druhého poločasu nastoupili Petr Vitín a Vašek Sýkora, když nahradili vyčerpaného Bohouše Studničku a 

Jirku Vébra, kterého čekal v neděli důležitý zápas za dorost. V 60. min ukázali mladí borci svojí kvalitu. Filip 

Soudek potáhl míč na vápno, přihrál Honzovi Liškovi, který se mazácky zbavil dvou protihráčů a nedal 

gólmanovi šanci  - 3:0. Skóre se mohlo navýšit v 69. min, Filip Soudek prošel středem hřištěm , ale přehození 

gólmana skončilo k naší smůle nad brankou. Soupeře jsem v druhém poločase k ničemu nepustili, statistika 

držení míče hovoří za vše 90% pro domácí. Štěpán Šplíchal v naší brance byl absolutně bez práce a pro vyplnění 

zbytku času si dovolil počítat množství solárních panelů na vedlejším pozemku. Pokud dostane ještě šanci 

v našem dresu, tak slíbil, že nám potvrdí kolik jich vlastně První solární  s.r.o. provozuje a vše prokonzultuje 

s trenérem A mužstva, zda nejde o nadměrný provoz kW. Na druhé straně pronikl do vápna Tomáš Šedivý, byl 

faulován a sám proměnil pokutový kop, v 74.min zvýšil na 4:0. Svojí statistiku branek si vylepšil ještě Tomáš 

Beránek  po perfektní přihrávce Lukáše Hlávky a stanovil výsledku konečnou podobu 5:0. 

 

Zápas pouťové úrovně jsme zvládli bez potíží, tentokrát jsme ani neinkasovali a můžeme se těšit na další zápas. 

 

Příští zápas hrajeme v neděli 9.10. na hřišti Viktorie Černuc od 16:00. 

Zveme všechny naše příznivce a budeme rádi za Vaši podporu. 

 

coach PŠ 

 



 


