
 

Sokol  VRANÝ B  6:3  Viktorie ČERNUC      
III.třída  skupina B 

sobota 28.4.2012 17:00 hod 

Poločas -  5:1 
Branky –  Josef Bauer 4, Martin Plašil 2 

Střídání -  58. min Petr Vitín za Petra Střesku, 67. min Lukáš Folda za Martina Plašila, 77. min 

Václav Sýkora za Jakuba Fojta 

 

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

Němec R.,  Bauer J. – Plašil M. 

 

Obul nové kopačky a čtyřmi góly sestřelil Černuc 
 

Před utkáním hráči dostali pokyn, aby trefovali zařízení a bavili se fotbalem. První 

poločas to byl výkon podle mého gusta. Kombinace, pohyb, střelba a pěkné góly. 

Než se hosté stačili rozkoukat v našem vranském chrámu, lovili poprvé míč ze sítě. 

Běžela teprve 4.min, uzdravený Roman Němec přihrál Bakerovi a ten z velkého 
vápna trefuje přesně k tyči, 1:0. V 9. min opět aktivní Roman Němec dlouhým pasem 

našel Tomáše Nováka, ale ten z voleje netrefil branku. Asistenci si v 12. min připsal 

Tomáš Löwe, když jeho dlouhý výkop podcenili zadáci Viktorie a Martin Plašil s 
přehledem přehazuje vyběhnuvšího gólmana, 2:0. Hosté asi tušili, že je dnes čeká 
těžký soupeř a tak se soustředili více na obranu než útok. Jediná střela nemohla 

našeho gólmana překvapit a druhou šanci včas zastavil neúnavný vranský Gattuso 

(Petr Tůma) skluzem ve vápně. Ve 21. min po centru Bakera na zadní tyč byl jasně 

faulován Kuba Fojt, ale píšťalka sudího Jandáka zůstala němá a videorozhodčí 

nejsou zatím povoleni. Ve 37. min předvedl velkou parádu Martin Plašil, uvolnil se 
přes dva obránce a střelou ke vzdálenější tyči zvýšil na 3:0. Špatná komunikace 

našich zadáků měla na svědomí snížení stavu ve 41. min na 3:1. V závěru poločasu se 
vydařila kombinace ve středu hřiště, Tomáš Novák těžký balón posouvá přes hlavu 

na Bakera a ten z voleje ala Marco van Basten málem protrhl síť, 4:1. 
V 45.min našel Martin Plašil parťáka v útoku Bakera,  ten zazpíval obráncům „Hráli 

jsme kličkovanou...“ a nekompromisně zavěsil na poločasových 5:1. 
 

Přestože jsme si  o poločase řekli, že budeme v druhé půli hrát stejně aktivně,  záměr 

se nepodařil a komentátoři ČT Táborský s Bosákem by řekli „Relax vole, pohoda.“ Do 

hry se dostali všichni náhradníci a přesvědčili se, že musí na výkonu přidat, pokud 

budou chtít nosit znak Sokola a Městyse na hrudi. V 73. min naši obránci nedokázali 

balon dostat z malého vápna a výsledkem byla zbytečná branka na 5:2. Za dvě 



minuty dovršil po nahrávce Tomáše Nováka za obranu svoje představení Bakero svoji 
čtvrtou brankou v zápase, zvýšil na 6:2 a potvrdil, že si vybral hodně dobrý model 

nových kopaček. V 80. min se ještě snažil o vylepšení skóre Roman Němec, ale jeho 

jedovatou ránu s velkou námahou gólman vyrazil. Naši nekoncentrovanost v závěru 

utkání potrestali hosté snížením na 6:3, když po trestném kopu Tomáš Löwe vyrazil 

před sebe a zcela sám nekrytý útočník v 84.min dal výsledku konečnou podobu. 

 

Co říci závěrem? První půle, to byla dobře odvedená práce a hráčům výrazně 

prospěla účast Pepi Bauera v týmu. Roste tím výkon jednotlivců a už teď se těším, až 

nastoupíme jeden zápas kompletní a předvedeme cely zápas to, co jsme hráli 

prvních 45 minut. 
 

Příští utkání sehrajeme v sobotu 12. května od 17:00 hod v Klobukách. 

 

Zveme všechny naše příznivce. 
 
coach PŠ 


