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Dvě úvodní kola má za sebou I.B třída, sk.B a Lheničtí se v nich ještě mezi tyče netrefili. Že by střelecký
prach vystříleli v přípravných zápasech? I v tomto utkání měli několik vyložených příležitostí ke gólové trefě.
Ta však nenastala…Tentokráte při domácí premiéře narazili na soupeře z nejzdatnějších, který i v letošním
ročníku „I.B“ bude zřejmě aspirovat na mety nejvyšší. Alespoň ve Lhenicích o tom přesvědčoval… Byli to
domácí, Lheničtí, kteří hned v 1.‘ vytvořili závar před vacovskou brankou, ale nic z něho nevytěžili. V 6.‘
poprvé vážněji ohrozili lhenickou branku Vacovští , jejich útočná snaha však skončila jen střelou do boční
sítě, aby od tohoto okamžiku byli po celý první poločas aktivnější, častěji byli u míče, byli rychlejší a
důraznější. V 9.‘ si vytvořili příležitost, ale gólman Boška byl proti. V 10.‘ poslal domácí V.Hrachovec krásný
centrovaný míč do vacovské šestnáctky, ale nebylo zbla nikoho, kdo by jej usměrnil do sítě. 12.‘ přinesla
opět vacovskou gólovou možnost, naštěstí pro Lhenické, s nepřesnou koncovkou. 14.‘ byla ve znamení další
Hrachovcovy centrované gólové nabídky. Té se zmocnil J.Motz, jeho střelu stačili vacovští zblokovat a dále
si s ní již poradil gólman Lácha. V dalším průběhu 1.poločasu vznikaly brankové příležitosti sporadicky, za
větší herní aktivity hostí a pozorného bránění Lhenických. Ta jedna, vacovská však stála zato, když při trměvrmě před lhenickou brankou „zazvonila“ tyč. V samém úvodu druhého dějství se zdálo, že režie utkání
bude obdobná té z první „pětačtyřicítky“, neboť hned ve 46.‘ vacovští gólově zahrozili. V 64.‘ byli hosté ke
gólu vůbec nejblíže, to když se před Boškou zcela sám ocitl J.Blahout, ale lhenický strážce branky jeho
střelu zlikvidoval a svůj tým podržel. Lheničtí poté vyrovnali hru, aby postupem času získávali navrch. V 66.‘
vyslal J.Motz dalekonosnou střelu na vacovskou branku, ta jen těsně minula cíl. Ještě lépe zamířil v 68.‘
M.Bárta, kdy míč z jeho kopačky, směřující pod břevno, bravurně vytěsnil na roh gólman Lácha. V 70.‘, po
Růžičkově nahrávce, ohrozil branku hostí T.Tůma, aby týž hráč (v 73.‘), po Bártově rohovém kopu, poslal
míč hlavou do náruče brankáře Láchy. Toho nechali v gólových „superšancích“ vyniknout nejprve, po
Muškově nabití, P.Lukšovský (v 81.‘) a poté i P.Borovka (v 88.‘), aby před tím (v 80.‘), po Pořádkově
uvolnění a přesném předložení míče před branku, stálo při Láchovi štěstí, to když M.Bárta nestačil ve skluzu
balón „uklidit“ do sítě. Lheničtí promarnili možnost strhnout vítězství na svou stranu. Bezbranková remíza je
asi spravedlivým vyjádřením sil obou soupeřů v tomto „mači“. Podíl na ni mají i oba kvalitní gólmani –
T.Lácha a P.Boška.

