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Ve středu 3.5. jsme jeli k odloženému utkání na hřiště Sokola Manětín. Předvedená hra v Mladoticích, 
výsledek a vývoj předešlého vzájemného zápasu a postavení  obou týmů v průběžné tabulce nás pasovalo do role 
favoritů. 

   První čtvrtinu jsme začali zodpovědně v obraně a čekali na chybu soupeře, kterou by jsme mohli potrestat 
gólem. Po několika neproměněných šancích se ujala až střela Tondy Pondělíka ze dvanácté minuty a tento gól 
určil i průběžný stav po první části.  

   I ve druhé jsme pokračovali v zodpovědné hře a naše vedení navýšil Čestmír Sainer v deváté minutě a 
před koncem prvního poločasu ještě ve třinácté minutě Lukáš Topinka.  

 
 
 

Tým Datum Den Kolo Zápas Výsledek Poločas Střelci 

PŘ 
ml. 

3.5.2023 St 14/22 SOKOL Manětín - Sokol Plasy 0:7 0:3 Střihavková 
Štěpánka 
Hanzlíček Jiří 
Sainer Čestmír 
Topinka Lukáš 
Procházka Marek 
Rödig Jakub 
Pondělík Antonín 

PŘ 
ml. 

5.5.2023 Pá 17/22 SK Horní Bříza - Sokol Plasy 2:11 2:5 3x Sainer Čestmír 
3x Cafourek Jáchym 
3x Topinka Lukáš 
Hanzlíček Jiří 

PŘ st. 5.5.2023 Pá 17/22 SK Horní Bříza - Sokol Plasy 9:3 3:1 2xTrkal Tomáš 
Hyneš Stanislav 

SG 5.5.2023 Pá 6/10 Dýšina - Plasy 2:7 1:4 S.Cvrček 
P.Vopat 

Ž ml. 6.5.2023 So 21/26 TJ Trnová - Sokol Plasy 2:8 2:5 4x Šlajferčík Martin 
4x Sainer Jindřich 

D 6.5.2023 So 17/22 TJ Sokol Plasy - TJ Sokol 
Město Touškov 

0:13 0:3  

A 6.5.2023 So 21/26 TJ Sokol Radnice B - TJ Sokol 
Plasy 

4:2 1:0 Netušil Michal 
Jílek Pavel 

Ž st. 7.5.2023 Ne 13/14 Sokol Mladotice / Slavoj Žihle - 
Sokol Plasy 

4:2 3:1 Kepka Viktor 
Cejthamr Matěj 

B 7.5.2023 Ne 21/26 Sokol Plasy "B" - Slavia 
Úněšov "B" 

4:2 2:1 Lauko Jiří 
Háva Petr 
Lutsenko Bohdan 
Halilov Mathias 

D 8.5.2023 Po 14/22 TJ Tlučná - TJ Sokol Plasy 11:1 5:0 Němeček Jakub 

Ž ml. 10.5.2023 St 21/26 Sokol Plasy - Sokol Kralovice 1:5 0:4 Sainer Jindřich 

V roli favorita 
______________________________________________ 

Manětín „PŘ ml.“ - Plasy „PŘ ml.“ 

0:7 (0:3)/ (0:1,0:2,0:1,0:3)  
Středa 3.5.2023,  zapsal trenér:  David Střihavka 

http://www.sokolplasy.cz/
mailto:sokolplasy@seznam.cz
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   Při nástupu do třetí čtvrtiny jsme výrazněji prostřídali, což přineslo mírné oslabení našeho tlaku, přesto 

jsme dokázali navýšit naše vedení brankou Kateřiny Kováříkové ve dvanácté minutě. Tento  gól byl jejím 
premiérovým v mistrovském zápase.  

   Do závěrečné části jsme nastoupili opět aktivně a po šesti minutách bylo o vývoji zápasu definitivně 
rozhodnuto. Nejprve se trefil dvakrát Tonda Pondělík a to ve druhé a třetí minutě a ve zmiňované minutě šesté 
přidal náš sedmý gól Jáchym Cafourek. I u něj byla tato branka první soutěžní. S vědomím výrazného vedení v 
zádech jsme opět protočili sestavu a v závěrečných minutách se začal hrát fotbal na obě strany. My jsme sice už 
žádný zářez nepřidali, ale ani soupeř se neprosadil a tak jsme poprvé v této sezóně odehráli utkání bez inkasované 
branky o co se svými zákroky zasloužil i náš brankář Jonáš Kouba. 

   V zápase jsme potvrdili roli favorita a měli ho celou dobu pod kontrolou. Ocenění pro hráče utkání získal za 
vychytanou nulu Jonáš Kouba, zvláštní ocenění obdrželi premiéroví střelci Kateřina Kováříková a Jáchym 
Cafourek. Ostatně pochvalu zaslouží celý tým. 

 

 
 

Hráči: Cafourek, Hanzlíček, Kouba, Koudele, Kováříková, Pondělík, Procházka, Rauch, Rödig, Sainer, Střihavková, 
Topinka    

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pokud jsme do minulého zápasu vstupovali v roli favorita, tak dnešní zápas, kterým jsme ukončovali „anglický“ 
týden měl být z hlediska tabulkového umístění a výsledků v průběhu sezóny ještě výraznější. Semínko nejistoty 
vnášela do našich řad pouze absence většího počtu hráčů.  

Bříza to odnesla 
______________________________________________ 

Horní Bříza „PŘ ml.“ - Plasy „PŘ ml.“ 

2:11(2:5)/ (1:4,1:1,0:4,0:2)  
Pátek 5.5.2023,  zapsal trenér:  David Střihavka 
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   Obavy tým rozptýlil už po třech minutách. Vlétli jsme na soupeře jako 
uragán a hned v první minutě se nejprve trefil Čestmír Sainer a 
následně Jáchym Cafourek. Ten samý hráč zvýšil ve třetí minutě na 0:3 
a soupeř byl na ručník. Rychle získané vedení nás však ukolébalo, 
zvolnili jsme a soupeř  nás potrestal. Z ojedinělé akce se mu povedlo v 
páté minutě snížit na 1:3. Ovšem v osmé minutě přidal naší další 
branku Jáchym Cafourek, čímž završil hattrick a hlavně nám vrátil 
vedení o tři branky a tento stav vydržel až do konce první části utkání.  
   Do druhé čtvrtiny jsme prostřídali, hrál se vyrovnanější fotbal a 
soupeři se povedlo v sedmé minutě snížit opět na rozdíl dvou branek. V 
jedenácté minutě udeřil počtvrté Jáchym Cafourek a v poločase jsme 
vedli 2:5. 

   Vstup do třetí části byl opět famózní. Hned v první minutě navýšil naše vedení Jiří Hanzlíček a ve třetí přidal další 
branku Čestmír Sainer. Stejný hráč přidal branku i v šesté minutě a stal se druhým hráčem který zaznamenal 
hattrick.  Ve dvanácté minutě upravil na konečných 2:9 v náš prospěch po třetí čtvrtině Lukáš Topinka. 
   Do posledního dějství jsme výrazně prostřídali. Sice jsme se dále dostávali soupeři na dostřel, ale branky dlouho 
nepřicházeli. Až v třinácté minutě navýšil naše vedení Lukáš Topinka a ve čtrnácté se další brankou stal  naším již 
třetím hráčem, který zaznamenal hattrick a určil konečný výsledek zápasu na 2:11. 
   Soupeře jsme přehráli výrazným rozdílem, dva naši hráči (Čestmír Sainer a Lukáš Topinka) zaznamenali po 
třech brankách a Jáchym Cafourek vstřelil dokonce čtyři a za tento počin byl vyhlášen hráčem utkání. Pochvala za 
předvedený výkon ale náleží i ostatním členům týmu. 
 

 
 
 
Hráči: Cafourek, Hanzlíček, Hůrka, Kouba, Koudele, Sainer, Procházka, Topinka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestava:  M.Fazekaš, P.Vopat, M.Bunda, T.Krofta, P.Juha, J.Hamza, F.Bešta, P.Jílek, M.Hejlek, J.Bouda, 
S.Cvrček 

  
SG zahájila jarní sezónu prvním utkáním doma s Dýšinou. Hostů přijelo 15, zato nás se sešlo jen 11 a to 

z důvodu pracovních a také kvůli zranění několika hráčů v posledním dohrávaném zápasu z podzimní části. Na 
začátku utkání, které řídil pan rozhodčí Ervín Dux, jsme byli lepším týmem, hráli jsme pěkný kombinační fotbal a 
vypracovali jsme si několik jasných gólových příležitostí. Bohužel jsme tyto příležitosti nedokázali přetavit na góly. 

Nedáš -> Dostaneš 
______________________________________________________ 

"SG" Plasy - "SG" Dýšina 

2:7 (1:4) 
pátek 5.5.2023,  zapsal  Luboš Jílek 
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Asi v 15 minutě hosté střelou z dálky, přesně k tyči, překonali našeho gólmana a to byl, dá se říci, zlomový moment 
utkání. Nám se střelecky vůbec nedařilo, zato hosté proměnili téměř všechny šance. Jak se říká: „Do čeho kopli, to 
jim tam spadlo“. My jsme do poločasu jen snížili brankou z penalty, kterou s přehledem proměnil S.Cvrček. Ve 
druhé půli vypadalo utkání obdobně a i když se P.Vopatovi povedlo proměnit jednu z mnoha příležitostí, neměli 
jsme šanci rozjeté hosty zastavit a změnit vývoj utkání. Předvedená hra nebyla zase tak špatná, jak vypadá 
výsledek. Utkání ale jednoznačně rozhodla střelecká produktivita, kterou měli hosté, na rozdíl od nás, velmi 
vysokou. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zápasy se mi hodnotí stále stejně. Hrajeme, hrajeme, pak přijde chyba, po které inkasujeme, a je po zápase. 
Leží na nás velikánská deka. Kdo hrál někdy fotbal, tak ví, o čem mluvím. Dnešní zápas to ukázal. Ale jedeme dál 
a už to musíme prolomit a urvat nějaký ten bod. 

.  
 

 

 
Kam za kopanou … 

 

Tým Datum Den Kolo Přivítáme Zajíždíme Sraz Začátek 

SG 12.5.2023 Pá 7/10 - Manětín 17:00 18:00 

PŘ ml. 12.5.2023 Pá 18/22 FK Bohemia 
Kaznějov 

- 15:45 16:30 

PŘ st. 12.5.2023 Pá 18/22 FK Bohemia 
Kaznějov 

- 15:45 16:30 

Ž st. 13.5.2023 So 14/14 Sokol Kralovice - 13:00 14:00 

B 13.5.2023 So 22/26 - Baník Zbůch "B" 12:30 14:00 

A 13.5.2023 So 22/26 FC Spartak Chrást - 16:45 18:00 

D 14.5.2023 Ne 18/22 - Kaznějov / Třemošná 9:00 10:00 

Ž ml. 14.5.2023 Ne 22/26 SK Horní Bříza - 9:00 10:00 

Prohra po strašných chybách 
______________________________________________ 

Radnice“B“  - Plasy „A“  

4:2 (0:1)  
Sobota 6.5.2023,  zapsal:  J.Lauko 


