
 

Sokol  VRANÝ  B   :   Sokol  KLOBUKY     5:2 
III.třída skupina B 

sobota 17.10.2011 15:30 hod 

Poločas   1:1 

Branky domácí  45.min L.Hlávka,  50.min M.Capl, 83.M.Capl, 84.min F.Soudek, 89.M.Capl 

Střídání   46.min  M.Capl za J. Vébra,  46.min J.Fojt za T.Šedivého, 89.min B.Studnička za F.Soudka 

Připraveni   kpt. P.Vitín 

Rozhodčí Švagr 

Sestava   Löwe T. - , Šedivý T. - Beránek T. II. -  Linhart T.  - Liška J., Beránek T-  Hlávka L. - Soudek F. -  

Hora V., Vébr J. -  Plašil M. 

 

Místní derby proti Sokolu Klobuky rozhodl střídající Míla Capl, když dokázal vstřelit  hattrick. 
 

Jako první zahrozil po centru Filipa Soudka Jirka Vébr, ale jeho pohotová dorážka minula branku. 

Hosté hned v úvodu naznačili, že nepřijeli jen  bránit a v 7. min musel zasahovat Tomáš Löwe, když 

nepříjemnou střelu vytěsnil na roh. Ve 20. min. pěkně z voleje vystřelil Tomáš Beránek po centru Vojty 

Hory, ale paradoxně udeřilo na druhé straně. Zcela sám před naší brankou se objevil klobucký Kříž a 
špičkou kopačky dorazil míč do branky 0:1. Po obdržené brance jsme přidali na tempu a střelbou ze 
střední vzdálenosti jsme se pokoušeli překvapit gólmana. Běžela 45. min a rozhodčí Švagr nařídil 

pokutový kop za nastřelenou ruku jednoho z obránců ve velkém vápně. I tentokrát se náš exekutor 

penalt Lukáš Hlávka nemýlil a vyrovnal na poločasových 1:1. 
 

O přestávce bylo našim hráčům důrazně domluveno, že s předvedenou hrou nemohou pomýšlet na 

dobrý výsledek. Hned v začátku druhého poločasu jsme provedli dvojí střídání a útočnou sílu přišli 

podpořit Míla Capl a Kuba Fojt. Neuběhlo ani pět minut a na konci akce stál Míla Capl, který 
chladnokrevně uklidil balon k tyči 2:1. V 54. min ukázali hostující mladíci velkou parádu, na půlce hřiště 
přehráli naše středopolaře a nechytatelná křižná střela skončila v růžku naší svatyně. Tato branka 

potěšila všechny fandy fotbalu bez rozdílu klubismu. Vyrovnáno 2:2. V 63. min nám pomohla 
nedisciplinovanost hostujícího brankáře, který uviděl nejdříve žlutou a následně červenou kartu za 

neslušné řečnění vůči rozhodčímu. Do branky tak musel náhradník, který hned čelil nepřímému kopu 

z hranice penalty. Rozehrávky se ujal Kuba Fojt, který posunul na Mílu Capla, ale jeho lob vyrazil 

gólman pouze na rohový kop. Velký důraz předvedl v 83. min. Míla Capl a hlavičkou v malém vápně 
skóroval na 3:2. Celoplošný presink předvedli naši hráči po rozehrání hostů ve středovém kruhu a Filip 
Soudek v 84. min z velké dálky prostřelil padajícího brankaře 4:2. V samém konci zápasu se ještě 
jednou prosadil Míla Capl, dosáhl tak svého hattricku a zvýšil na 5:2. 
 

Výhra se nerodila vůbec lehce a výsledek jsme otočili v závěrečné dvacetiminutovce, kdy jsme využili 

hru proti deseti. Z toho utkání si naši hráči odnesli, že je někdy třeba hrát trpělivě, nepanikařit po 

obdržené brance a věřit si až do samotného konce zápasu. 

 

Příští zápas hrajeme v sobotu  22.10. na hřišti FK Žižice od 15:30. 
Zveme všechny naše příznivce a budeme rádi za Vaši podporu. 

coach PŠ 


