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Sousedské derby se hrálo na pěkném hřišti v Jankově, nikoliv v Žabovřeskách a Lhenickým tato změna šla k
duhu. Ačkoliv jankovští rezervisté byli posíleni hráči z "áčka" ( P.Maxou, Stejskalem, Bernátem) dovedli
utkání k přesvědčivému vítězství, kdy se prosadili oproti předchozím zápasům střelecky a to "hatrickem"
R.Švece. Hráli zodpovědně, plnili taktické úkoly a vyčkávali vhodných příležitostí k překvapivým
protiútokům. Ve vyrovnaném prvním poločase vycházela Lhenickým koncovka na rozdíl od domácích, kteří
lhenickou branku ohrožovali jen ze standartních situací. K dalším gólovým možnostem je hosté nepustili. Již
v 7.' "našel" dlouhým pasem J.Růžička v rohu " šestnáctky" R. Švece, ten se dokázal uvolnit přes tři hráče a
následně i přesně zakončit k zadní tyči.(0:1).Ve 26'. zahrávali Jankovští trestný kop, ale Boška bravurně
vyrazil míč, který do bezpečí ( na roh ) uklidil stopér M. Bárta. Ve 30 '. měli opět možnost z trestného kopu
z hranice šestnáctky k vyrovnání, ale P. Boška byl opět na místě a svůj tým podržel. Ve 32.' se zrodila
pohledná přímočará akce, kterou započal R. Pořádek průnikem k brance hostí a předložením míče před ní
nabíhajícím P. Lukšovskému a R Švecovi, aby druhý jmenovaný uklidil míč do sítě.( 0:2 ) V úvodu druhého
poločasu přišel očekávaný jankovský tlak, kterému Lheničtí odolávali pokračující disciplinovanou hrou, při
které domácí k vážnějšímu ohrožení branky nepustili a v 84.' naopak své vítězství pečetili třetí brankou ( 0:3
). To J.Motz vyslal z trestného kopu z poloviny hřiště balón do " šestnáctky", tam se míče zmocnil R.Švec a
potřetí se trefil mezi tyče.( 0:3 ). Tříbrankové vedení si již Lheničtí nenechali vzít. Trenérem V. Hrachovcem
zvolená taktika na domácí platila a přinesla úspěch. I přes úvodní náročný los ( 3x venku, 1x doma) jim
napomohla k zisku sedmi solidních bodů.

