
 

Sokol KLOBUKY   1:4   Sokol  VRANÝ B        
21.kolo - III.třída  skupina B 

sobota 12.5.2012 17:00 hod 

Poločas -  0:1 
Branky –  Bauer, Novák, Hlávka, Plašil M.  
Střídání -  46. min Radek Nauš za Kubu Fojta, 66. min Jirka Vébr za Mílu Capla  
 

Sestava :  Löwe T. - Fojt J. , Beránek T. , Tůma P. , Liška J. - Novák T. , Hlávka L. , Bauer J. , Němec 
R. - Plašil M., Capl M. 

 

Tomáš Löwe deptal klobucké kanonýry  
 
Bez trenéra týmu, který je na ozdravném pobytu za oceánem, vyrazil náš B tým do nedalekých 

Klobuk. Radek Hájek, který tým společně se Zdeňkem Zázvorkou provizorně vedli, dali před 

utkáním podobné pokyny jako minulý týden – trefovat zařízení! Vypadá to, že pokyny slyšeli i 

klobučtí hráči a podle toho vypadal i první poločas. Už ve druhé minutě musel po rohu 

zasahovat Tomáš Löwe, který se ráno „rozchytal“ při mistrovském utkání dorostu v Dolních 

Beřkovicích. Minutu nato další nebezpečná střela domácích a opět Tomáš připraven.  Ve 4.min 

se do slibné šance dostal Míla Capl, ale z hranice pokutového kopu přestřeluje. V 5.min zatáhl 

po levé straně míč Roman Němec, nacentroval míč do vápna, kde si ho našel Míla Capl a 

z hranice malého vápna dal vyniknout domácímu brankáři, který předvedl neskutečný zákrok. 

Ve 21.min utekl Novák, předložil „Plášovi“ a ten vyprášil domácímu gólmanovi rukavice. Ve 

27.min vhodil Míla Capl dlouhý aut na hranici velkého vápna, kde si míč nabral Pepa Bauer a 
vynuceným slalomem přes tři hráče otevřel skóre zápasu – 0:1. Ve 29.min domácí zahrozili střelou 
těsně mimo brankovou konstrukci. Ve 33.min se pěknou střelou prezentoval Míla Capl. Poté přišla 

chvilka, na kterou bude chtít klobucký Kříž rychle zapomenout. Nejdříve se ve 34.min trefují 

domácí do břevna naší branky. Pár minut nato tvrdou bombu vyráží Tomáš Löwe na tyč, od ní se 

míč odrazil do zad Tomáše a následně odskákal přímo k nohám nabíhajícího Kříže, který 

k překvapení všech posunul míč jen lehce do náruče našeho brankáře. Po pár minutách se šlo 

do kabin za odpočinkem a zároveň za průběžnými výsledky posledního kola Gambrinus ligy. 

 

Druhý poločas začal signálem po TK, kdy Lukáš Hlávka futsalovým bodlem přestřeluje zařízení. 

Jako by byla tato branka pro dnešek zamčená. V 50.min pěkně pálil s chutí hrající Honza Liška. 

V té samé minutě vybojoval míč Roman Němec, na brankové čáře se efektně uvolnil a zpětnou 

přihrávkou našel Tomáše Nováka, který odemkl branku Klobuk – 0:2 V 52.min pokračuje ve svém 
famózním výkonu Tomáš Löwe, který po chybě v naší rozehrávce chytá nebezpečnou střelu 

z vápna. V 58.min důrazný Tomáš Novák obral domácí stopery o míč a v následnou trmu-vrmu 

ukončuje Lukáš Hlávka střelou na – 0:3 V 64.min založil rychlou akci Lukáš Hlávka, posunul na Mílu 
Capla, který našel ještě ve výhodnější pozici Martina Plašila a ten se nemýlil - 0:4 . V 68.min daruje 
rozhodčí domácím pokutový kop, který poslal Jirka Říčka nad a zároveň část domácích fandů 

začala opouštět tribuny! Ve 75.min se přece jenom domácí dočkali. Nepřesnou rozehrávku ve 



středu hřiště zachytili domácí a rychlým přechodem se dostali do vápna, kde nadvakrát 

překonali výtečného Tomáše Löweho.  

 

Ten byl také vyhlášen první hvězdou utkání. Bohužel má za svůj výkon dočasně pozastaven vstup 

do místní sokolovny na tancovačky. 

 

Příští utkání sehrajeme v sobotu 19. května od 17:00 hod na domácím hřišti proti Žižicím. 

 

Zveme všechny naše příznivce. 

 

jmb 


