
 

Sokol  OLOVNICE   :   Sokol  VRANÝ B     
2:2 

III.třída  skupina B 

sobota 26.5.2012 17:00 hod 

Poločas   -  0:1 
Branky   -  Novák Tomáš, Němec Roman 

Sestava :   Löwe T., Liška J. – Šubrt P. – Beránek T. – Tůma P., Novák T.-  Hlávka L. – Bauer J. – 

Němec R.,  

     Capl M. – Plašil M. 

ČK  –           Tůma P., Plašil M. 

 

Mladý teenager by řekl hustý. Já říkám : „Byl to hard core !“ 
 

K zápasu jsme odjeli pouze s jedenácti hráči a později se ukázalo, že to bylo málo. Utkání 

jsme začali velkou převahou a skoro celý první poločas jsme odehráli na polovině soupeře. 

Bohužel se nám podařilo vstřelit pouze jediný gól po pěkném pasu Lukáše Hlávky na Tomáše 
Nováka, který přehodil brankáře. 0:1.  Poslední čtvrthodinka před pauzou byla pro náš tým 

velice smolná. Nejdříve si obnovil zranění svalu naše největší posila Pepa Bauer a jelikož jsme 

neměli nikoho na střídání, rozhodl se utkání dohrát, ale jen za cenu chodícího pinokia. Další 

rána neměla dlouhého trvání, když sudí poslal předčasně do sprchy Petra Tůmu za faul ve 

vyložené šanci. Začátek druhého poločasu nám vyšel skvěle, ač v deseti a kulhajícím Pepou , 

se nám podařilo zvýšit na 0:2, když se z trestného kopu trefil Roman Němec. Vše 

nasvědčovalo, že bychom mohli z Olovnice odjet s plným bodovým ziskem, ale pak se děly 

věci. Nejdříve pro zranění kolene odkulhal ze hřiště Tomáš Novák a za deset minut už nás bylo 

na hřiště jen 8 (slovy osm). To soudce vyloučil za řeči Martina Plašila. Převahu soupeře jsme 

skoro dvacet minu statečně bránili, co se dalo, ale domácí dokázali i přes výborný výkon 

našeho brankáře vyrovnat na konečných 2:2.  

 

Výsledek za těchto okolností je pro nás výhra a hráči si za bojovnost a přístup k dané situaci 

zaslouží pochvalu. 

 

 

Příští utkání sehrajeme v sobotu 2. června od 17:00 hod doma proti rezervě Velvar. 

Zveme všechny naše příznivce. 

 

coach PŠ 


