
 

Sokol  VRANÝ B   3:7  Slovan VELVARY  B 
        III.třída  skupina B 

sobota 19.5.2012 17:00 hod 

Poločas -  3:1 
Branky –  3. min Libor Pazdera, 11. min Libor Pazdera, 27. min Jirka Vébr 
Střídání -  44.min O.Vébr za J.Nováka, 46.min M.Kabourek za J. Vébra, 81.min V.Sýkora za 
O. Vébra 
Sestava :  Löwe T., Střeska P. – Beránek T. – Liška J. – Novák J., Vébr J.-  Šubrt P. – Hlávka L. – 
Němec R.,  
    Pazdera L. – Capl M. 
 

Fotbalové harakiri v druhém poločase. 
 

Nejjednodušší by bylo nepsat stručné hodnocení, ale kalich hořkosti si musíme vypít až do 
dna. Úvod zápasu dvou rezervních týmů nám vyšel nad očekávání. Běžela teprve 3. min. 
když dlouhý balon od Honzy Lišky našel rozběhnutého Libora Pazderu a ten se nemýlil, 
vedeme 1:0. V 11. min už vedeme 2:0, Roman Němec poslal Libora Pazderu do 
samostatného zakončení a ten potvrdil, že je to střelec k pohledání. Hosté korigovali na 2:1, 
když v 17. min proměnili pokutový kop. Hezké zakončení se v 37. min povedlo Jirkovi 
Vébrovi, který křižnou střelou nedal brankáři šanci a poslal nás do vedení na 3:1. Minutu 
před poločasem jsme za svojí nedisciplinovanost byli odměněni červenou kartou a ze hřiště 
se poroučel Roman Němec. Pro jistotu byl okamžitě vystřídán Jakub Novák, který neměl 
daleko k vyloučení. Celý první poločas jsme odehráli v rámci našich možností, ale druhý 
poločas se nedá nazvat jinak než sportovní trapas. O jednoho hráče méně, na což jsme už 
koneckonců skoro zvyklí, ale s žádnou chutí poprat se o výsledek a co štve nejvíce 
s nejhorší disciplínou, jaká může být. Hosté toho dokonale využili a od 57. min, kdy snížili na 
2:3 ,existoval na hřiště pouze hostující celek, který postupně přidal ještě pět branek a 
zesměšnil náš celek.  
 
Pokud pominu, že jaro dohráváme s kým se dá, hodně zamrzí, když tým v poločase vede 
3:1 a na konci svítí prohra 3:7. Což se ještě může stát, je to přeci druhá nejnižší soutěž, hráči 
to dělají zadarmo a ve volném čase. Je však třeba hodně hlasitě zdůraznit, že na hřišti 
nevystupujeme jako jednotný tým a od rozhodčích cenu za fair play taky určitě 
nedostaneme. Ale je nutné zvednout hlavu, k problému se postavit čelem a hlavně nic 
neomlouvat. 
 
Předposlední utkání sehrajeme v sobotu 9.6.2012 na hřišti Sokola Knovíz. 
Zveme všechny naše věrné fanoušky. 
 
CPŠ 


